Deus colocou um arco-íris no céu como símbolo de sua promessa de nunca mais mandar um dilúvio como o
enviado na época de Noé, que sobreviveu na arca. Hoje o arco-íris é um símbolo de esperança para nós, um
lembrete de que Deus cumpre suas promessas. Aqui temos algumas atividades inspiradas em arco-íris para você e
sua família explorarem juntos.

Tente achar algo de cada cor abaixo em sua casa. Aqui
temos uma oração a qual você pode fazer para cada cor que
achar

Obrigada, Deus, pois Você nos ama e está
sempre conosco.

Querido Deus, por favor nos ajude a sermos
pacientes, para esperar e Te ouvir e sermos
obedientes enquanto esperamos essa crise
passar.

Querido Deus, por favor ajude a todos aqueles
que estão com medo. Que eles saibam que a Sua
perfeita paz tira todo o medo.

Querido Deus, por favor cuide daqueles que
estão doentes. Dê a eles o tratamento e
assistência que precisam para se recuperarem.
Mande seu poder de cura a todo o mundo.

Você vai precisar: Papel, caneta ou qualquer
outro material para trabalho manual que tiver
em casa.
Por todo o mundo as pessoas estão colocando
arco-íris em suas janelas de forma a encorajar as
pessoas da vizinhança.
Use qualquer material de arte
que você tiver em casa para
decorar um arco-íris e coloqueo em sua janela de forma que
seu vizinho consiga ver.

Aqui temos mais algumas promessas de Deus da
Bíblia. Pergunte a Deus quem precisa de
encorajamento hoje e mande a ele (a) um
versículo.
Josué 1:9 - “Não fui eu que lhe ordenei? Seja
forte e corajoso. Não se apavore, nem se
desanime, pois o Senhor, o Seu Deus, estará com
você por onde você andar”.

Querido Deus, por favor proteja todos aqueles
que estão trabalhando para os serviços de
emergência. Obrigado por tudo que eles fazem
para nos proteger.

Jeremias 29:11 – “Porque sou eu que conheço os
planos que tenho para vocês”, diz o Senhor,
“planos de fazê-los prosperar e não de lhes
causar dano, planos de dar-lhes esperança e um
futuro”.

Obrigada, Deus, que somos filhos do Rei dos Reis.
Obrigada porque, apesar da situação difícil que
nos encontramos no momento nós podemos
confiar em Ti e orar para que Seu reino venha.

Marcos 11:24 – “Portanto, eu lhes digo: tudo o
que vocês pedirem em oração, creiam que já o
receberam, e assim lhes sucederá”.

Obrigada, Deus, pois sabemos que você nos tirará
dessa crise em segurança, assim como foi com
Noé, livrando a ele e sua família do dilúvio.

Romanos 8:28 – “Sabemos
que Deus age em todas as
coisas para o bem daqueles
que o amam, dos que foram
chamados de acordo com o
seu propósito”.

