
Pequeno roteiro para o plano da salvação. 
 
1ª Lição: Nenhuma alegria que podemos experimentar é maior do que o amor de Deus por nós. 
Ele criou todas as coisas, fez cada um de nós de um modo especial e deseja muito que 
fiquemos bem perto Dele. Mas, muitas pessoas acham que podem viver longe de Deus e sem 
o Seu amor e cuidado e levam uma vida totalmente longe de Deus.  
Versículos base: Salmo 139:13-16, 1 João 4:16, João 1:1-3 e 14, Salmo 19:1 

 
Como podemos ter certeza que Deus realmente me ama e  
que sou importante para Ele ? 

 
1. Para Sabermos isto precisamos conhecer a Deus através do que a bíblia fala a seu 

respeito. 
2. Deus preparou este livro (mostrar a bíblia) para que as pessoas o conheçam e 

saibam como se relacionar com Ele. Pois bem, para sabermos se Deus nos ama e 
como ele nos ama, precisamos abrir a Bíblia e ver o que ela diz sobre isto.  

3. Mas, vamos pensar um pouco. Como podemos saber que alguém nos ama? (Deixe 
seus filhos refletirem e espere que uma resposta) 

4. Podemos saber isto quando alguém fala ou quando demonstra amor por nós? 
(Utilize esta pergunta se eles tiverem dificuldade em responder a 1ª) 

5. Pensem um pouco mais... Você acha que nós, teus pais, te amamos? Por quê? 
(Provavelmente eles vão dar respostas em relação ao cuidado e proteção, coisas 
que os pais fazem para eles. Faça esta observação e faça a próxima pergunta); 

6. Por isso se alguém fala que nos ama, mas nunca faz o que precisamos, nunca fica 
com a gente, será que realmente podemos dizer que esta pessoa nos ama?  

7. Como podemos então saber que Deus nos ama? Podemos sentir e provar deste 
cuidado e proteção, como? Ah, claro, para isto precisamos conhecer o que a bíblia 
fala sobre isto. 

8. Através da bíblia podemos ver várias provas do amor de Deus por nós. Ela fala que 
ele nos criou, nos formou e nos conheceu, já no ventre materno (ler Salmo 139:13- 
16). A bíblia também fala que Deus cuida de nós, providenciando tudo o que 
realmente precisamos, e mais, ela fala que Deus sabe o que necessitamos antes 
mesmo que possamos pedir a Ele. (Caso tenham perguntas sobre quais motivos 
não temos o que pedimos ou existem doenças, uma possível resposta é que Deus 
tem um plano magnífico para nós, e que mesmo quando Ele não dá o que 
queremos é porque Ele quer dar algo muito melhor, que é a Salvação).  

 
Mas apesar de sermos pecadores, Deus se preocupa conosco. Todos nós erramos e isso é 
chamado pecado e nos afasta de Deus! 
 
2ª Lição: Dificilmente conseguimos ter uma amizade perfeita com alguém porque quase 
sempre um dos amigos faz algo que magoa o outro. Isto acontece porque infelizmente SOMOS 
TODOS PECADORES. E o pecado nos afasta de Deus. E, por isso não conseguimos 
experimentar a verdadeira amizade e amor de Deus por nós.  

Versículos chave: Colossenses 1:21, Romanos 3:10-23, 6:23, Isaias 59:2, Ef 2:1-5.  
 

1. Perguntem a seus filhos se fazem coisas erradas. Deixe-os falar sobre os diferentes 
pecados que podem cometer;  

2. A bíblia fala que (Ler na bíblia): Romanos 3:23: pois todos pecaram e precisam da glória 
de Deus, “(explicar que uma das formas que podemos compreender a glória de Deus é o 
efeito do Seu amor, da Sua bondade, cuidado e amizade em nossa vida) 

1
 

1. Vocês sabem o que é pecado? Pecado é tudo o que desagrada a Deus. Na bíblia 
está escrito como Deus quer que o homem viva e ela dá as orientações: não matar, 
não mentir, não roubar ou não pegar o que não é nosso, não reclamar, não brigar, 
não xingar, não desobedecer aos pais, não falar mal dos outros, não ter inveja, mas 
repartir sempre, ajudar sempre os outros, mesmo aqueles que são nossos inimigos, 
e muitas outras coisas que sabemos que está errado ou certo, mas que são tão 
difíceis de fazermos. Por quê? Porque somos pecadores. Vocês conseguem viver 

                                                           

 



um dia sem fazer algo errado? Pensem um pouco nos pecados que vocês sempre 
cometem e, às vezes até já levaram um castigo/discipina por causa dele. 

 
2. Todo pecado merece um castigo. A bíblia fala que os nossos pecados nos separam 

de Deus, e este é o castigo: (Isaías 59:2), “... são os pecados de vocês que os 
separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda 
de vocês...” (BLH). E isto, segundo a bíblia é morte, é como se estivéssemos mortos 
para nos relacionarmos com Deus. Pois se ele nos criou para se relacionar conosco, 
quando isto não acontece é a mesma coisa que se estivéssemos mortos. Pode ser 
que para nós isto não signifique muito, mas isso é muito grave, pois a vida das 
pessoas só tem sentido quando podem se relacionar com Deus, pois fomos criados 
para isto.  

 
Mas graças a Deus Ele tem uma solução para não ficarmos separados dele, pois como 
já vimos, Ele nos ama muito e tem uma solução para o problema do pecado.  
 

3ª Lição: Realmente com o pecado é impossível aos homens, mulheres e crianças chegar perto 
de Deus, mas Ele resolveu este problema enviando Jesus para pagar o castigo do pecado, 
morrendo em nosso lugar e agora podemos nos relacionar com Ele porque o sacrifício de 
Jesus nos traz o perdão de Deus. Dessa forma Deus prova ser nosso amigo verdadeiro 
quando deu seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. 
Versículos chave: Jo 15:13, Jo 3:16-18, Romanos 6:23, 1 Co 15:3, Jo 1:36, 1Jo 1:7.  

 
1. Nós já vimos que Deus nos ama, mas, porque somos pecadores não podemos nos 

relacionar com Ele, que é Santo. Falamos também que o pecado merece um castigo, 
como qualquer coisa errada que fazemos. Este castigo é a morte, que é ficarmos 
separados de Deus. Lembrem-se, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador.  

2. Vocês já estiveram numa situação em que para resolver algo tinham que satisfazer a 
mais de uma exigência? Por exemplo, imaginem a seguinte situação. O que acontece 
quando estragamos alguma coisa? Temos que consertar ou pagar o conserto, não é 
mesmo? É a lei. Agora imagine que por causa de alguma bagunça que vocês fizeram, 
quebraram uma TV novinha da casa de um amigo de vocês. E agora, vocês terão que 
pagar o conserto ou até comprar outra TV. Mas vocês não têm dinheiro, porém têm a 
responsabilidade de “pagar” pelo que fizeram. Vocês vão conversar com a mãe do seu 
amigo e ela até lhes perdoa pela bagunça, mas a TV tem que ser consertada, pois a 
família do seu amigo precisa dela. Como resolver então? Vocês terão que conversar 
conosco e nós teremos que assumir a sua dívida porque ela tem que ser paga. Esta é 
uma dívida que vocês não têm condição de liquidar porque vocês não têm dinheiro.  

3. Da mesma forma, também não temos condição de pagar a nossa dívida de morte, por 
causa do nosso pecado. Porque se morrermos fisicamente sem estarmos em comunhão 
com Deus, passaremos também pela segunda morte e ficaríamos para sempre 
separados de Deus (Fale isto de forma meio “dramatizada” para poderem entender 
melhor). Somente alguém que estivesse em comunhão com Deus, ou seja, sem pecado, 
é que poderia passar pela morte física sem passar também pela segunda morte. Mas 
isto é impossível, alguém sem pecado! Sim para os homens isto é impossível, mas para 
Deus isso é completamente possível!!!  

4. Que ideia maluca, por que alguém que não tivesse pecado teria que pagar pelo pecado? 
Assim como os pais da nossa história não tinham culpa nenhuma pelo que aconteceu 
com a TV, eles são responsáveis pelos filhos e tem que pagar a dívida deles. Da mesma 
forma como Deus é nosso criador Ele também é responsável por nós e como só Ele é 
capaz de não ter pecado, Ele mesmo assumiu por nós, por amor a nós, e por amor a Ele 
também, sim, por nossa e por Sua causa, ele assumiu a dívida do nosso pecado, 
pagando Ele mesmo a dívida do pecado que é a morte.  

5. Mas como isto pôde ser possível? Como que um Deus pôde morrer pelos homens, Ele 
não é Deus, e Deus não é imortal? A única solução possível então é esse Deus se tornar 
homem, como um de nós! Mas Ele fez isto? Sim, lembrem que Deus nos ama muito. 

6. E foi exatamente isto que aconteceu, o Filho de Deus, Jesus, nasceu como humano, 
viveu aqui na terra como nós, sujeitos as mesmas dificuldades e problemas, mas sem 
pecar, apesar de tudo o que Ele passou, com um único propósito, o de morrer para 
pagar a dívida dos nossos pecados, sim para morrer em nosso lugar, foi que Jesus veio 



a terra. E por causa de tão grande castigo, um inocente, totalmente santo, morrer em 
lugar de muitos, foi que a dívida de todos os seres humanos pôde ser totalmente paga. 
Por isso que Jesus falou: Quem tem maior amor do que este? De dar a sua vida em 
favor de seus amigos? (Jo 15:13)  
 

Que maravilha, que sabedoria divina! Que santo amor justo de Deus! Dessa forma a 
dívida do pecado pôde ser paga e o ser humano pode ser declarado justificado 
(totalmente limpo, ou seja, inocente) perante Deus! 

7. Mas, o plano de Deus não para aí, pois Cristo não apenas pagou a nossa dívida, através 
da sua morte, mas também nos deu uma nova vida com Deus, (através da sua 
ressurreição). 

8. Depois de ver tudo isso que Jesus fez a gente pode perguntar e agora? Como eu posso 
fazer para viver com Deus novamente? 

 

4ª Lição: Para de fato, cada pessoa ser salva da condenação, de estar para sempre longe do 
amor de Deus, precisa compreender e crer para sua vida, na salvação realizada por Cristo na 
cruz. Somente após crermos é que podemos receber e aproveitar deste presente maravilhoso.  

Versículos chave: Romanos 10:9, Jo 1:12, Jo 20:1-10, Jo 19:9, Jo 3:16, Ef 2:8-10,  
 

1. Fale que Jesus não ficou morto, Ele voltou a viver e isso é chamado de ressurreição.  
2. A fé é a resposta. Uma fé pessoal, porque a bíblia diz que precisamos “confessar com a 

nossa boca”, não é uma fé secreta escondida lá no interior do nosso coração. Não, esta 
fé nos faz falar da verdade da Salvação, como se já tivéssemos ido para o céu, pois 
estamos tão certo que realmente isto vai acontecer depois que morrermos que podemos 
testemunhar disto com toda a certeza, que: “Jesus é o Senhor” e que Ele é o enviado de 
Deus para nos salvar do castigo do pecado, e que Ele morreu na cruz para pagar este 
castigo em nosso lugar, e ressuscitou para nos dar uma nova vida com Deus. 

3. Talvez vocês já entenderam o que Jesus fez, talvez já escutaram isso antes, mas existe 
uma diferença entre saber e crer.  

4. Podemos ficar junto de Deus, para isso precisamos: confessar que somos pecadores, 
nos arrepender do pecado e aceitar o que Jesus fez por nós.  

5. Podemos desde pequenos ouvir sobre Jesus, ir a igreja, ir no Programa de férias, mas 
isso não garante que vamos passar a eternidade ao lado de Deus. 

6. Agora a diferença é que se eu falo com Deus: Eu quero ser salvo pelo que Jesus fez, eu 
não quero mais que meus pecados me separem de Deus, eu quero morar pra sempre 
com Deus. Eu acredito no que Jesus fez por mim na cruz e que apenas Ele pode me 
perdoar e me dar a vida eterna, então, quando eu creio nisso, serei salvo. Agora eu 
preciso decidir. 
 

Romanos 10:9: “Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, 
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.” 

 
Quando você crê em Jesus, ele passa a morar dentro de você também, com o Espírito Santo, e 
assim Ele sempre estará com você, Ele será o seu melhor amigo e nunca o deixará! 
 

7. Pergunte se seu(s) filho(s) gostariam de viver sempre junto de Deus e se acredita(m) em 
Jesus e se quer(em) viver para agradar a Deus.  
Então, ore com ele(s): 
 
“Senhor Deus, após ter conhecido e entendido a mensagem da salvação eu confesso e 
digo que sou um pecador e que por isso mereço a morte, mas acredito que Jesus já 
morreu em meu lugar, carregando todos os meus pecados, pagando este castigo por 
mim e, que por isso, já não tenho mais nenhuma condenação em meu nome. Também 
confesso que creio que Jesus não ficou morto, mas ressuscitou conquistando assim, 
com a sua morte e ressurreição, uma nova vida com Deus, uma vida eterna que começo 
a viver hoje e que me dá o direito de que quando morrer, eu possa continuar a viver 
eternamente contigo e Jesus no céu.  

E assim eu oro, em nome de Jesus, meu Salvador, amém.” 


