Reproduza os desenhos e siga as instruções do
texto a seguir. Você também pode acessar o nosso site
para baixar o arquivo power point com a animação
do desenho.

coração. Assim, quando cremos em Cristo Jesus, Deus
nos trata como se nunca tivéssemos pecado, pois Deus
faz cair os nossos pecados sobre Cristo (Is 53.3-11).
Jesus nos aproxima (mostre a cruz), nos reconcilia,
nos ajuda a ter paz com Deus (Rm 5.1). Quando
reconhecemos o que Jesus fez por nós e o recebemos
como nosso Salvador e Senhor, ele transforma a nossa
vida.
Deus nos mostrou o quanto nos ama porque Cristo
morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E,
agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte
de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos
livres, por meio de Jesus, do castigo de Deus. Essa
vida de paz com Deus nos foi dada por Cristo Jesus,
nosso Salvador e Senhor.
Não precisamos procurar a solução para o nosso
pecado, pois Jesus abriu o caminho para Deus (coloque a cruz na figura do abismo cobrindo a palavra
PECADO). Nós que éramos inimigos de Deus, nos
tornamos seus amigos por meio da morte do seu Filho
(Rm 5.10-11).
Esta vida de paz com Deus nos foi dada por Cristo
Jesus. Por isso vamos nos alegrar por causa daquilo
que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo,
que agora nos tornou amigos de Deus.

Deus sempre existiu e criou o homem para ficar
juntinho dele para sempre.
Mas por causa do pecado, nossa relação com Deus
está rompida (Rm 2.12-13). O pecado faz o nosso
coração ficar duro e teimoso (Rm 2.5) Cada vez que
fazemos uma coisa errada, pecamos. Não adianta dizer
que não sabíamos, pois está errado da mesma forma.
O pecado é como um abismo que nos separa de Deus
(mostre o abismo).
Deus é bondoso, tolerante e paciente. Ele é bom e
quer fazer com que mudemos de vida, que deixemos
para trás a briga, a mentira, a desobediência, o pecado
que nos separa de Deus.
Sozinhos não temos força para abandonar o pecado.
Por isso Deus enviou Jesus, seu Filho, que tomou o
castigo do pecado em nosso lugar. Quando cremos
em Cristo, somos transformados. Essa mudança, essa
transformação, que Deus quer fazer em nossa vida só é
possível por meio de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz
para perdoar nossos pecados. Jesus transforma nosso
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