Flanelógrafo:
O Presente da
Salvação de Deus

Recorte as gravuras. Cole pedacinhos de lixa ou de feltro atrás de
cada peça para grudarem num painel de feltro. Use as peças deste
flanelógrafo para falar sobre o presente da salvação, incluído na
próxima página.
Também pode fotocopiar as páginas e usá-las para outras atividades,
como, por exemplo, confeccionar seu próprio livro de leitura, pôsteres
para colocar na parede, móbiles, etc.

Materiais necessários:

Marcar:
Marque as linhas das
dobras para fazer dobras
retas bem definidas.

•
•

Tesoura
Bastão de cola ou cola branca

•
•

Régua de metal para cortar reto ou
marcar as dobras
Caneta velha sem tinta para marcar

Como preparar o coração:

•

Opcional: estilete

Para marcar, coloque a
régua na linha da dobra,
e em seguida pressione o
papel com a ponta de uma
caneta que não escreve
mais.

Opcional: pode usar a peça que já está
montada na página 8.

Cena 1: A Bíblia diz que “todos nós pecamos e
estamos privados da glória de Deus” (Romanos 3:23
BC). Tem momentos em que todos fazemos coisas
erradas, que magoam ou que deixam Deus triste.
Deus sabia que nunca conseguiríamos ser perfeitos,
e por isso mandou Seu Filho, Jesus, à terra para nos
mostrar o Seu amor e perdão. “Nisto se manifestou o
amor de Deus para conosco: em ter enviado ao mundo
o Seu Filho único, para que vivamos por Ele” (1 João
4:9 BC).

Cena 2: Jesus quer fazer parte da nossa vida.
Ele bate à porta do nosso coração e pergunta se
pode entrar. Ele quer morar dentro de nós, para que
possamos estar mais perto de Deus, assim como Ele
está.
“Atenção! Eu tenho permanecido à porta e
estou batendo constantemente. Se alguém me
ouvir chamá-lo e abrir a porta, Eu entrarei e farei
companhia a ele e ele a Mim” (Apocalipse 3:20 BV).

Cena 4: Quando admitimos que erramos e pedimos a Deus que nos ajude,
Ele pode trabalhar no nosso coração para sermos mais como Ele. Jesus quer
ser nosso amigo e nos ajudar.
“Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoará. Podemos
confiar nisso. Ele sempre faz o que é certo. Ele nos purificará de todas as coisas
erradas que fizemos” (1 João 1:9, Tradução literal do inglês).

Cena 3: Nós precisamos da ajuda de Jesus na
nossa vida. Precisamos do Seu perdão para as
coisas erradas que fazemos. Quando Jesus veio
à terra e morreu por nós, Ele fez isso para que
pudéssemos receber o presente de Deus de vida
eterna e salvação.
“…o presente gratuito de Deus é a vida eternal
em Cristo Jesus nosso Senhor” (Romanos 6:23).

Cena 5: Quando convidamos Jesus a fazer parte da nossa vida, Ele se
aproxima mais de nós e enche a nossa vida e coração de coisas boas.
Através de Jesus entendemos melhor o amor de Deus por nós. Jesus está
sempre conosco, pronto para nos ajudar quando precisamos. O amor de Deus
nunca falha. “Porque Deus mesmo disse ‘Nunca o deixarei, nunca o abandonarei”
(Hebreus 13:5 NVI).
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