
Nosso objetivo com o Trabalho em Conjunto 
é resgatar os valores e princípios bíblicos da res-
ponsabilidade paterna sobre a vida espiritual dos 
filhos. 

Para isso, buscamos:
Apoiar as igrejas com material didático dentro 

dessa visão;
Auxiliar os pais oferecendo ferramentas para que 

possam assumir sua responsabilidade de investir na 
vida espiritual dos filhos;

Instrumentalizar as células com material didático 
para o evangelismo por amizade.

Sabemos que o nosso material é apenas uma 
ferramenta para alcançar esse objetivo e, por essa 
razão, disponibilizamos duas propostas de plano 
de salvação para que cada facilitador possa optar 
de acordo com a faixa etária das crianças com as 
quais trabalha. 

É nossa preocupação que a criança receba ver-
dadeiramente a Jesus Cristo como seu Salvador e 
Senhor, com base em um conhecimento claro da 
mensagem do evangelho. Por isso, propomos à 
criança a possibilidade de vivenciar a experiência 
da salvação nos três pilares: igreja, lar e célula.

O papel do facilitador é muito importante no 
processo de ensino-aprendizagem. Por isso, na de-
pendência do Espírito Santo, é preciso que ele tenha 
a sensibilidade de atender a necessidade que se cria 
a cada encontro e perceber o momento adequado 
para apresentar o plano da salvação. 

Contamos com o precioso auxílio do Espírito 
Santo que nos ensina e inspira a todo o momento. 
Temos certeza de que ele o orientará.

— Deixem que as crianças venham a mim e não 
proíbam que elas façam isso, pois o Reino do Céu é das 
pessoas que são como estas crianças. (Mt 19.14).

O esquema a seguir foi adaptado do livro Tocan-

do Corações que faz parte do trilho de treinamento 
do Ministério Igreja em Células — MIC. É indica-
do para trabalhar com as crianças maiores. 

Reproduza o primeiro desenho em cartolina ou 
transparência para retroprojetor e siga as instruções do 
texto a seguir. Você também pode acessar o nosso site 
para baixar o arquivo power point com o esquema. 

Deus é eterno e criou o homem para ter comunhão 

com ele e desfrutar a presença dele para sempre (escreva 
DEUS /HOMEM). Uma das coisas mais bonitas a 
respeito da forma como Deus nos criou é que soprou 
vida no ser humano, e depois nos deu o direito de 
fazermos nossas escolhas, para livremente tomarmos 
nossas próprias decisões.

O desejo de Deus é nos guiar em cada decisão que to-
mamos (trace a linha), assim podemos experimentar sem-
pre o verdadeiro signi* cado da vida (escreva VIDA).

Deus nos deu liberdade de escolha. E a escolha do 
homem não foi Deus. Esta é a má notícia: o homem es-
colheu seguir seu próprio caminho (escreva PECADO). 
Assim, o homem escolheu se separar de Deus. É preciso 
* car bem claro que o pecado nos afasta de Deus (risque 
HOMEM e escreva mais abaixo) e, portanto nos afasta-
mos da sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Essa 
escolha foi do homem, não de Deus. E foi dessa forma 
que o pecado entrou na história da humanidade. 

E as consequências das escolhas são sérias! A con-
sequência do pecado é a morte (escreva MORTE). 
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Deus nos criou para vivermos com ele para sempre. 
Nossa escolha de rejeitar a direção dele nos leva para a 
separação eterna de Deus.  

(trace a linha) Essa linha representa nossa vida di-
ária sendo vivida longe do plano de Deus. A dor que 
sentimos e a dor que existe no mundo são resultados 
de termos rejeitado a direção de Deus.  Você pode 
estar se perguntando: Mas se foi o primeiro homem 
que fez essa escolha, por que eu tenho de sofrer a 
consequência? Espere, porque Deus tem um plano 
maravilhoso!

Ao saber que algo está errado, tentamos voltar 
para Deus sem assumir um compromisso sério 
com ele. 

Tentamos nos aproximar de Deus indo para a 
igreja (trace a linha e escreva IR À IGREJA). Pen-
samos que fazer boas ações (trace a linha e escreva 
BOAS AÇÕES) pode nos levar para perto de Deus. 

Ou então, tentamos fazer tudo certo (trace a linha 
e escreva TENTAR FAZER TUDO CERTO), ser 
obediente, bom aluno, bom amigo... Nada disso 
funciona! Continuamos afastados do Senhor e que-
rendo controlar a nossa vida, fazendo as escolhas 
sem procurar fazer a vontade de Deus. 

Pelos nossos esforços jamais vamos nos aproximar 
de Deus. Como não conseguimos subir até Deus, 
Deus desceu até nós (trace a linha em forma de cruz 
com a seta para baixo e escreva Jesus). Essa é a razão 
porque Jesus veio até nós. Ele veio para preparar o 
caminho para estarmos com Deus para sempre. 

Quando Jesus morreu na cruz ele levou o nosso 
pecado sobre si (mostre que a palavra PECADO 
agora está na cruz). Mas ele não está morto. Está 
vivo. Jesus veio para cancelar o castigo da separação 
eterna de Deus.

Mas nós continuamos afastados de Deus. E o que é 
preciso fazer então para nos aproximarmos de Deus? 
Reconhecer que Jesus é o único caminho (trace a linha 
em forma de cruz com a seta para cima) que garante o 
acesso ao Pai. E esta é a boa notícia: confessando o pe-
cado e convidando Jesus para ser Salvador e Senhor, nos 
tornamos uma nova criatura livre do castigo do pecado 
que é a morte eterna. Não há como ser um seguidor 
1 el de Jesus sem ter assumido esse compromisso com 
Cristo! Você é um seguidor 1 el de Jesus? Você assumiu 
esse compromisso com Cristo? 

celebração e vitóriaFacilitador x 12


