PLANO DE
SALVAÇÃO
Segunda-Feira: Deus criou o Homem para Amá-lo
Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança. Gênesis 1.26a

ENTENDENDO: Responda: Quem criou o homem? ____________. E o homem
deveria parecer com quem?___________________. Algumas pessoas querem
fazer você acreditar que o homem veio do macaco, mas não se engane o homem foi
criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Deixe esse versículo mais pessoal,
complete as lacunas: “Deus criou ____________ (coloque seu nome) a sua imagem
e _________________.
MEMORIZANDO: Os versículos desta semana você deve ter sempre guardado no
coração, então comece a semana bem e decore o versículo de hoje ( ) Memorizei
TIRANDO A LIÇÃO: Esta semana você vai meditar sobre o plano da Salvação que
Deus traçou para humanidade. O Primeiro Fato é que Deus criou o homem para
amá-lo. A Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança (Gênesis 1:27)
e isso não incluía dor alguma. Sim, Deus não nos criou para sofrer, pelo contrário
Ele ofereceu ao homem o melhor, porque o amor dEle é tão grande que não
conseguimos medir. Porém o amor de Deus não força, ou seja, Ele não quer você
esteja obrigado ao Seu lado, e sim por decisão, por isso te deu o livre arbítrio, o
direito de escolher. Adolescente, não esqueça, Deus quer ter um relacionamento
muito próximo com você, um relacionamento de amor. Nos próximos dias você
conhecerá os outros fatos do Plano da Salvação. No Salmos 8:4 o salmista faz uma
pergunta, coloque no quadro

Agora nos Salmos 8:5 tem a resposta da pergunta, coloque no quadro.

Leia Salmos 8:6 e responda: Mesmo o homem sendo menor que os seres celestiais,
Deus o fez dominar sobre o que? __________________________________
______________________________________________________ Agora,
relacione as colunas abaixo corretamente, encontrando a passagem que descreve
algumas de suas semelhanças com Deus.

(1) Criatividade
( ) Deuteronômio 30:19
(2) Eternidade
( ) Salmo 19:1
(3) Comunicação
( ) Eclesiastes 3:11
(4) Liberdade de escolha
( ) Gênesis 2:19-20
Davi escreveu um Salmo muito bonito, onde reconhece o lugar que Deus deu ao
homem em sua criação. Leia o Salmo 8 e preencha os espaços abaixo:
(v3) Quais obras da criação Davi contemplava ao pensar porque o homem era
importante para Deus? ____________, ___________ e _______________.
(v5) Deus fez o homem um pouco menor que os ______________________.
(v5) O homem foi coroado por Deus com _____________ e ____________.
(v6-8)Sobre o que Deus fez o homem dominar? ________________________
___________________________________________________________.
Deus deseja ser o melhor amigo de cada pessoa que Ele criou, mas jamais forçará
ninguém a se relacionar com Ele porque o amor deve ser um ato voluntário. Você pode
fazer a escolha de aceitar ou não ser amigo de Deus. Você decide!

DECIDINDO: Deus te criou para ter um relacionamento de amor com você: ( )
Decido ser amigo de Deus, retribuir seu amor, vou conversar com o Senhor
diariamente, contando como foi meu dia, dificuldades, alegrias e tristezas como
faço com meus amigos.
COMPARTILHANDO:  Faça uma oração de agradecimento a Deus, agradeça
por tê-lo criado, pelo seu amor tão grande e por ter cuidado de você sempre.
Terça-Feira - O Pecado separou o Homem de Deus
“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.”
Romanos 3:23

ENTENDENDO: Segundo o dicionário “pecado” é : blá, blá e blá. Nada contra o
dicionário, mas você não tem que saber a definição de pecado em grego, latim ou
russo. O pecado é bom! Não basta uma boa refeição, é necessário encher o prato
e repetir… Ah! Repetir… Que delícia a gula. Um dos pecados mais aceitos pela
sociedade. Esbelto? Magro? Elegante? Ah! O pecado da vaidade… Este é também
um pecado muito bem aceito. Que delícia ser bonita e chamar a atenção! É feio não
ser uma pessoa vaidosa. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Falar que não se
gosta do pecado é hipocrisia. Mas o que Cristo nos ensina é que aquilo que tanto
gostamos, o pecado, faz mal a nós mesmos, pois todo pecado tem uma consequência,
e a consequência principal está no versículo-chave de hoje, qual é?
_____________________________. Isso mesmo, te separa de Deus.

MEMORIZANDO: Não pule esta etapa. Sua meditação não é completa quando você
não memoriza ( ) Memorizei!
TIRANDO A LIÇÃO: O plano da salvação inclui a
parte mais triste da história. Como você meditou
ontem, Deus queria ter um relacionamento de amor
com a humanidade, mas o amor não força. Por isso,
Deus permitiu uma segunda opção, para que o ser
humano pudesse ter a oportunidade de ESCOLHA.
Infelizmente, o homem escolheu o pecado, e o pecado nos separa de Deus. Por
causa do pecado original, toda a humanidade está distante do Senhor, e o pior é
que muitas pessoas nem sequer sabem disso.
Leia os versículos e relacione com seu princípio:
Versículos
Princípio
( ) O pecado entrou no mundo por causa de um homem e
Tiago 1.15
agora todos pecaram
( ) O pecado gera a morte
1 João 3.4
( ) Quem peca transgride a Lei
Romanos 5:12
DECIDINDO: Pense agora nos pecados que têm te afastado de Deus e os
coloque aqui: __________________________________________________.
Esses pecados têm te separado de Deus. Decida abandoná-los, peça ajuda dos
seus pais ou líderes. ( ) Eu decido que vou abandonar os pecados listados acima,
mas sei que não consigo sozinho por isso vou pedir ajuda de______________ e
___________________ (pais, pastor, líderes ou alguém mais espiritual que
você que possa te ajudar).
COMPARTILHANDO:  Ore, confesse ao Senhor os seus pecados e peça ajuda
para abandoná-los.
Quarta-feira – O amor de Deus é persistente
“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o
que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna” João 3:16

ENTENDENDO: Você já quis que alguém provasse seu amor por você? Seus pais,
irmãos ou amigos? Deus provou seu amor por você. Leia o versículo novamente e
diga como: ___________________________________________________.
Esta prova de amor teve qual objetivo? ______________________________
____________________________________________________________
Como vocês viram ontem, o pecado nos deixou separados de Deus, e então o ser
humano passou a ficar numa condição na qual não foi criado para estar, que é:
separado de Deus. Você foi criado para ser UM COM DEUS, estar unido a Ele, mas
o pecado te separa de Deus. E como é que isso poderia ser revertido? Através do

plano de salvação que Deus fez, e é isso que o verso de hoje mostra, o plano de
salvação de Deus. Deus pensou em um jeito de reunir a sua criação, ou seja, eu e
você, a Ele. E foi por isso que Jesus veio à Terra. Ele se fez humano, para vir até
a Terra nos salvar.
MEMORIZANDO: Memorize o verso de hoje e depois de decorar complete-o
abaixo, sem ver o versículo. Porque _________________________________
________________________, para que ____________________________
________________________ mas ______________________. João_____
TIRANDO A LIÇÃO: Como você já viu no começo desta semana, Deus tinha um
plano original para o ser humano, mas o pecado entrou e separou o homem de Deus.
Apesar de tudo o que aconteceu, toda a desobediência, o amor de Deus por você
nunca mudou. Em Salmos 107:1 diz que o amor de Deus dura para sempre! O amor
é a essência do ser de Deus (leia 1 João 4:16), é a característica especial do
Espírito de Deus (leia Gálatas 5:22). Assim, o amor de Deus por você é
persistente, pois o desejo maior Dele sempre foi ter um relacionamento verdadeiro
com você. Você já conheceu alguém que não larga do pé de uma pessoa? Espero que
não seja você - Pois é, Deus é assim, nunca desistiu de você e de nenhuma pessoa.
Mesmo com o pecado Deus fez um plano para ter a amizade do homem de volta.
Mas como você já sabe Ele deu ao ser humano o livre-arbítrio.
Pense Nisso!!! Deus decidiu te amar e quer que você esteja com Ele também por
decisão sua. Você já tomou essa decisão? De amar e estar com Ele por toda
eternidade? E você, que já tem Jesus como Senhor da sua vida, já apresentou
Jesus para os seus amigos que não O conhecem? Você ama seus amigos? Quer que
eles conheçam o Deus maravilhoso que você serve? Quer que eles tenham a vida
eterna? Você quer amar a Deus? Então tem que amar os outros! Ponha essa missão
no seu coração: fale do amor de Deus a eles, conte como o amor de Deus é
persistente. Essa é a maior prova de amor que você dá a alguém. O amor de Deus
por mim e por você é persistente e tão grande que ele tinha um plano para resgatar
o homem do pecado, e este plano era enviando seu único Filho, Jesus, para se tornar
homem como nós.
Você já deve ter ouvido essa história muitas vezes, contamos todo ano no Sonho
de Natal, mas vamos relembrar!!! Responda as atividades, leia Mateus 1:18-25: Como eram os nomes dos pais de Jesus?_____________ _____________. Como
Maria ficou grávida? ___________________________
Jesus nasceu e cresceu em (Lucas 2:52) ___________, __________ e _______.
Jesus, como nós, foi tentado (Mateus 4:1-11), ele conhece nossas fraquezas, ele
poderia vir ao mundo pronto para ir à cruz, leia Hebreus 2:18 e 4:15 e diga por
que isso não aconteceu._________________________________________
____________________________________________________________

Jesus queria mostrar que o pecado pode ser vencido, assim como ele venceu sendo
homem como nós. Ele veio à terra com uma missão: pagar a dívida do homem. Deixou
sua Glória e poder, e passou a ter as limitações do ser humano. Mas isso tudo fazia
parte do plano da Salvação. Para cumprir esse plano, ele foi humilhado. Leia a
passagem a seguir e liste no mínimo 4 coisas que Jesus passou (Mateus 26:47-68)

E depois de passar por tudo isso, Jesus morreu. O diabo pensou que havia vencido,
mas Jesus precisava morrer para vencer a morte e ao terceiro dia Ele ressuscitou
e vive eternamente. O Senhor morreu sem merecer, ele não tinha pecado algum,
mas seu amor persistente por nós O levou a pagar esse preço. Porém ele provou
que a morte não tinha poder sobre Ele, complete os versículos abaixo:
“Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que _________: que Cristo
_______ pelos nossos ________, segundo as Escrituras, foi __________ e
ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. “ (1 Coríntios 15:3-4)
Ele foi __________ à morte por nossos pecados e ___________ para nossa
__________. (Romanos 4:25).
Reflexão: O Plano da Salvação tinha como objetivo trazer o homem de volta para a
vida, pois desde que o pecado entrou no mundo ficamos condenados à morte, eternos
escravos do pecado. E somente uma prova de amor tão grande como de Jesus poderia
nos libertar. Se Jesus quisesse poderia ter se livrado da morte de cruz, mas Ele
decidiu te amar e por isso não rejeite esse amor.

DECIDINDO: A vida de Jesus nos traz muitas lições, por isso hoje você vai fazer
sua decisão: ( ) Decido retribuir o amor de Deus por mim obedecendo sua Palavra;
( ) Decido tornar o Senhor meu melhor amigo e hoje vou conversar com Ele,
contando como está minha vida, como faço com um amigo.
COMPARTILHANDO:  Agora, este é momento de conversar com Deus. Conte
a Ele as suas decisões e reconheça seus pecados diante de Deus, reconheça que
você precisa do perdão de Deus e se confesse a Ele. Agradeça a Ele por te amar
tanto a ponto de dar a Sua própria vida por você numa cruz.
Quinta-feira: Jesus veio ao mundo e morreu para pagar a nossa dívida
“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo” Romanos 10:9

ENTENDENDO: Segundo o versículo de hoje para você ser salvo é necessário ter
duas atitudes, quais são: 1. _____________________________________
2. __________________________________________________________
Agora coloque esse versículo da primeira pessoa do singular: “Se eu __________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
MEMORIZANDO: Maior esforço em decorar o versículo também mostra que você
decidiu agradar a Deus. Portanto, não avance antes de decorar e falar para alguém.
( ) Decorei e falei.
TIRANDO A LIÇÃO: Deus é perfeitamente santo e justo, e
sendo assim não pode suportar nenhum tipo de pecado
(Levítico 11:45). Desta forma somente um homem totalmente
perfeito poderia agradar às exigências de Deus, por isso Ele
enviou seu filho, Jesus Cristo, como oferta pelo pecado
(Romanos 8:3). Jesus foi ferido por causa das nossas
transgressões e esmagado por causa das nossas maldades (Isaías 53:5), levou em
seu corpo os nossas iniquidades sobre o madeiro, a cruz (1 Pedro 2:24). Jesus
aceitou morrer em nosso lugar e pagou a nossa dívida. E se antes estávamos
separados de Deus por causa das nossas crueldades, agora fomos reconciliados por
Cristo mediante sua morte (Colossenses 1:21-22). O amor de Deus por você e eu
é sem igual. Ele entregou o seu único filho para assumir a sua culpa, ele sofreu toda
a dor e humilhação que você deveria ter sofrido. Se fosse preciso Ele faria
novamente, sofreria novamente, por amor a você e a mim, para poder viver no nosso
coração. Aprendendo mais: Leia os versículos abaixo e faça um resumo, seguindo
o exemplo:
Referência
Resumo
João 1:14
Aquele que é a Palavra (Jesus) se tornou carne e
viveu entre nós.
Filipenses 2:8
Hebreus 12:2
Hebreus 10:10
Hebreus 2:9
Pense Nisso!!! Ontem você meditou sobre o maravilhoso plano da Salvação. Você já
deve ter ouvido a história do amor de Jesus por nós várias vezes e crer que tudo
isso realmente aconteceu. Mas se você ler novamente o versículo chave de hoje,
vai perceber que para ser salvo, não é somente crer, mas aceitar Cristo como seu
Senhor e Salvador, deixar Ele ser seu dono, seguir a Sua vontade. Você já fez isso?
Já entregou sua vida 100% a Cristo? Se você ainda não tomou essa decisão, hoje
é o dia, não perca mais tempo, pare agora, faça uma oração a Deus e entregue sua
vida a Ele.
DECIDINDO: Você já decidiu entregar sua vida a Jesus e torná-lo seu Senhor e
Salvador ( ) Sim ( ) Não. Se você nunca fez essa decisão, você não gostaria de
fazê-la agora? ( ) Sim ( ) Não. Se você respondeu sim, parabéns essa é a decisão
mais importante que você já tomou. Você percebeu que nas histórias acima Deus

usou alguém para levar o evangelho? Se você tem Cristo em sua vida, Ele também
quer te usar ( ) Decido que neste mês vou falar de Jesus para meus amigos e
convidá-los para conhecer o Novateens.
COMPARTILHANDO:  Senhor, obrigado pelo seu grande amor por mim, por
ter me libertado da escravidão do pecado, quero que Tu sejas hoje e sempre meu
Senhor e Salvador. Amém
Sexta-feira: Jesus Ressuscitou e Nos Trouxe Vida
“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus”. Filipenses 2:5
ENTENDENDO: De acordo com o versículo de hoje, quem você deve imitar?
___________________________. Estar firme e decidido por Cristo significa
que você põe em prática o que tem aprendido na Palavra de Deus, e assim você
passa a ter as mesmas atitudes que o Senhor Jesus. Marque um X nas opções que
demonstram que você decidiu por Cristo: ( ) Querer agradar meus amigos e não a
Deus. ( ) Dar bom testemunho na igreja, mas em casa e na escola não. ( ) Afastarme das más amizades. ( ) Obedecer a meus pais e autoridades ( ) Deixar-me
influenciar pelos outros e “ficar” ou namorar antes do tempo certo. ( ) Assistir
pornografia e cenas imorais. ( ) Falar a verdade, mesmo que me prejudique. ( )
Fugir de conversas imorais.
MEMORIZANDO: Agir como Jesus é se esforçar para memorizar os versículos,
para tê-los sempre na hora em que precisar. Portanto, não avance antes de decorar
e falar para alguém. ( ) Decorei ( ) Falei ( ) Revisei os da semana
TIRANDO A LIÇÃO: Se você tomou sua decisão por Cristo ontem, ou já aceitou
a Jesus como Senhor e Salvador, precisa mudar de atitudes e torna-se mais
parecido com Jesus. Decidir por Cristo é, muitas vezes, ir contra a sua própria
vontade, é agir diferente das pessoas deste mundo e agradar a Deus em primeiro
lugar. Agora você chegou aos últimos fatos do Plano da Salvação. Como você
aprendeu esta semana Deus criou o homem para amá-lo, mas ele pecou e acabou se
separando de Deus, mas o amor de Deus é persistente e Ele enviou Jesus para
pagar um alto preço por você. Ele morreu na cruz, mas a cruz não O deteve, ao
terceiro dia Cristo ressuscitou (Mateus 28:6-7) e vive eternamente. Jesus nos
devolveu a vida, Ele se tornou o caminho de volta para Deus (João 6:14). Mas para
andar neste caminho, depende de você. Jesus é o Senhor da sua vida? Ele é o
top one? a sua prioridade? Adolescente este é o momento de tomar a decisão: ficar
do lado de Deus ou continuar do lado de Satanás. Agora, que você já tomou esta
decisão, não perca mais tempo, leve a mensagem da Salvação para seus parentes e
amigos, eles estão do lado de Satanás, do pecado, e é isso que você quer? Então
não demore mais, fale de Plano maravilhoso de Deus para todos. Leia os versículos

a seguir: Efésios 1:4; João 3:16;
Romanos 6:23; Romanos 5.8; I
Coríntios 15.55; João 1.14; João
1.12,
coloque
no
quadro
correspondente e depois desenhe
cada
fato como se tivesse
evangelizando um amigo:
1º. Fato – Deus Criou o
Homem para Amá-lo.

2º. Fato – O Pecado
separou o Homem de
Deus

3º. Fato – O Amor de
Deus é Persistente.

7º. Fato – Eu
recebo o Espírito
de Deus quando
creio nos Fatos

4º. Fato – Deus veio ao
Mundo em forma de
Jesus

5º. – Jesus morreu
para pagar a dívida
do homem

6º. Fato – Jesus
destruiu a morte
quando ressuscitou

Você Crê????

Pense Nisso!!! Pedro seguia a Jesus, era um dos discípulos, mas ainda não tinha
realmente se convertido, não tinha
realmente decidido por Jesus. Após
ter se arrependido amargamente por
ter negado o Senhor, decidiu por
Cristo e passou a ser um grande líder
e evangelista, alcançando milhares de
pessoas para o Reino de Deus. E você?
Pode estar na igreja há tanto tempo e
não ter realmente decidido por Jesus
ainda? Age de um modo na igreja e
fora dela de outro jeito? Saiba que
Deus chamou você para ser filho(a) e viver todas as promessas Dele.
Será que você consegue encontrar no caça-palavras alguns pecados que te impedem
de viver a vida que Jesus te deu com a sua Ressurreição (Dica: São 7 palavras).
DECIDINDO: ( ) Decido dar um bom testemunho em casa e na escola por CRISTO.
( ) Decido, por causa de CRISTO, parar de responder aos meus pais. ( ) Decido,
por CRISTO, fugir das conversas imorais dos meus colegas.
COMPARTILHANDO:  Agora converse com Deus e seja sincero. Conte se
você já decidiu viver para agradar a Ele ou não. Peça ajuda e força para vencer o
que tem te impedido de agradá-Lo. Ele nunca desiste de você!

