PLANO DA SALVAÇÃO (FANTOCHES)
NENO: Nooossa! Que legal! Ganhei um livro, eu gosto muito de ler!
- Oi, tia _Emy_, a senhora trouxe o meu livro?
TIA EMY: Sim, claro que eu trouxe! E olha como ele é lindo!
NENO: Que esquisito! Não tem palavras... Neste livro só tem cores.
TIA EMY: Amarelo, preto, vermelho, branco e verde.
(Neno começa a bocejar...)
NENO: É... eu gostei... Mas... bom, é... de repente fiquei com tanto sooono! Ai ai... Acho
que vou...dormir... Zzzzzzzzzz
(Neno dorme ali mesmo no palco, diante das crianças/ Entram os fantoches com as
cores do livro).
TODOS ELES CHAMAM: NENOOOOO.
NENO: Quem são vocês???
TODOS: Nós somos as páginas do seu livro!
NENO: As páginas do meu livro???
AMARELO: Sim. Por exemplo, sou o Amarelo; você sabe o que represento?
NENO: Não!
AMARELO: Eu represento a criação: Que Deus fez o homem, a mulher, e tuuudo o que
há na terra.
NENO: Que legal! Sempre que eu olhar para esta página, me lembrarei do Deus Criador!
PRETO: E eu sou a cor preta que aqui significa o pecado! Foi por causa do pecado que o
homem e a mulher se distanciaram de Deus e, a partir do pecado, passaram a morrer.
NENO: Aaai!!! Fiquei até assustado agora! Será que não existe mais jeito para o pecado?
E agora???
VERMELHO: Calma! Eu sou o vermelho, e vim te mostrar que o sangue de Jesus Cristo
derramado na cruz é a única solução para esse problema, e que Ele morreu para nos
limpar e nos livrar de todo o pecado.
NENO: Ufa!!! Graças a Deus!! Agora estou mais tranqüilo e sei que Jesus me limpou e
me livrou do pecado!!

BRANCO: Eu sou toda branquinha, e mostro como fica o nosso coração branquinho e
limpinho quando Jesus nos lava e nos purifica com o seu sangue. Quando vivemos com
Jesus o nosso coração fica livre do pecado!
NENO: Agora fiquei pensando... Será que o meu coração está branco?
BRANCO: Quando Jesus entra no nosso coração e o limpa, passamos a ser diferentes,
pois Ele vem morar dentro de nós!
NENO: Ahhh!!! Então eu tenho um coração branco, pois eu aceitei Jesus como meu
Salvador e agora Ele habita em mim! Que legaaaal!
VERDE: E eu... Sou o Verde e represento os céus, onde todos aqueles que um dia
tiveram o seu coração limpo do pecado e que aceitaram a Jesus como seu Salvador irão
morar.
NENO: Eu vou estar com Jesus para sempre! Eu vou estar com Jesus para sempre! Que
notícia maravilhosa! (Age como se tivesse ficado surpreso). Noossa! A Tia Emy me
presenteou com o livro sem palavras e eu nem dei bola. Mas agora sei que ele é muito
importante: O Amarelo significa a Criação do homem e de tudo o que existe; o Preto
representa o pecado que me separou de Deus; o Vermelho representa o sangue de
Jesus que foi derramado na cruz pelos meus pecados; o Branco significa que o meu
coração foi transformado quando Jesus entrou nele; e o Verde será sempre uma
realidade na minha vida, pois Jesus prometeu que vai voltar e vamos ficar com Ele onde
não existirá mais o pecado nem nenhum mal, para sempreee!
TODOS: E vocês, crianças, não se esqueçam de que só Jesus pode nos libertar do pecado
e da morte, e somente Ele pode nos salvar e nos levar para com Ele morar.
(Todos saem, fica Neno)
NENO: Aaaii... (se espriguiçando) Se eu contasse que sonho acabei de ter ninguém iria
acreditar, mas que foi interessante, ah... Isso foi!!! Agora eu nunca vou me afastar desse
livro, pois ele me fez lembrar o que Jesus fez por mim!
Até lembrei de uma música linda que diz:
(três opções de música para este momento)
1- Céu
Céu é
Um lindo lugar
Cheio de

Graça sem par
Meu Jesus vou avistar
Pois, céu é um lindo lugar.
Quero ir pra lá!

2- Alguém me perguntou
Alguém me perguntou se Cristo vai voltar
A resposta foi aquela que na Bíblia escrita está (2X)
Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar
Para o céu nos levará! (2X)

3- Atirei fora o pecado (Atirei o pau no gato)
Atirei fora o pecado- do
E o pecado-do quis voltar-tá-tá
Dá-me força-ça
Jesus Cristo-to
Para eu, para eu não mais pecar.
Amééém!!!

