A Verdadeira Páscoa
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com elas e pergunte
como foi a semana.
Conheça os visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore
abençoando cada um dos presentes, suas famílias e pelos que
faltaram também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:

1. Páscoa para mim – Turma do Printy
https://www.youtube.com/watch?v=ujf5aWrSmgI

2. História da Páscoa – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=gZXManvOUL8

3. Porque me amou tanto assim – Crianças Diante do Trono
https://www.youtube.com/watch?v=S2rdni8X14o

Texto Bíblico:
Texto Bíblico: "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
Princípio Bíblico:
Caráter - A ressurreição de Cristo é um ponto da fé cristã que
marca nosso caráter com o caráter de Deus no cumprimento da
sua promessa de salvação, perdão e redenção.

1°) Mensagem (25 min):
Quando estava chegando à Jerusalém, Jesus enviou dois discípulos, dizendo
para eles irem ao povoado que estava à frente deles, e trazerem uma
jumenta com o seu jumentinho. Os discípulos fizeram tudo o que Jesus
ordenou, trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram as vestes e
então sobre eles Jesus montou.
Ao saber que Jesus estava chegando, a multidão estendeu seus mantos
pelo caminho, alguns cortaram ramos de árvores e espalharam por onde
Jesus iria passar. A multidão ia gritando “Hosana ao Filho de Davi” “Bendito
é o que vem em nome do Senhor!” “Hosana nas alturas”.
Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e
perguntava quem era aquele homem. E então a multidão respondia: “Esse
é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia.”
Aquelas pessoas ainda não tinham entendido que Jesus veio para tornar-se
o Salvador, após passar pela morte, eles acreditavam que Jesus iria apenas
salvá-los de Roma.
Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e viu que as pessoas fizeram
de lá, um mercado. Jesus expulsou todos que estavam comprando e
vendendo. E não permitiu que ninguém carregasse mercadorias pelo
templo. E ainda disse que ali era uma Casa de Oração e não lugar de
comércio.
Enquanto Jesus estava ensinando no templo, se aproximaram dEle os
chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Esses homens estavam sempre
procurando algo de errado em tudo o que Jesus dizia para prendê-lo e
matá-lo.
Esses homens não criam que Jesus era Filho de Deus e que Jesus veio ao
mundo para salvar a todos. Mas mesmo com esses homens perseguindo
Jesus, Ele continuava ensinando a palavra de Deus e curando as pessoas
por onde Ele andava.
Certo dia, um dos discípulos de Jesus, Judas, foi falar com os chefes dos
sacerdotes e aquelas pessoas que queria matar Jesus. Judas queria
combinar uma maneira como ele iria entregar Jesus, e perguntou quanto
ele receberia por essa traição. O chefe dos sacerdotes respondeu que Judas
receberia trinta moedas de prata. Então Judas aceitou e começou a criar
uma oportunidade para entregar Jesus.
Poucos dias antes de Jesus morrer, Ele jantou com os Seus discípulos.
Primeiro Jesus partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo que aquele

representava o Seu corpo. E depois ofereceu o cálice de vinho, dizendo que
representava o Seu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitas
pessoas.
E é por isso que até nos dias de hoje, a Ceia do Senhor é compartilhada,
para lembrarmos o sacrifício que Jesus fez para nos salvar.
Jesus tinha doze discípulos que caminhavam com Ele por onde Ele fosse.
Esses discípulos aprendiam muitas coisas com Jesus. E então, após o jantar,
Jesus pegou uma toalha e uma bacia com água para lavar os pés dos doze
discípulos.
Naquela época, as pessoas que faziam esse serviço de lavar os pés eram os
escravos, pois era um serviço humilhante. Mas Jesus fez isso como prova de
humildade e para mostrar o quanto Ele amava Seus discípulos.
Ao terminar de lavar os pés de todos, Jesus perguntou aos discípulos o que
eles haviam aprendido com aquilo. E disse “Sou eu, sendo o Senhor e
Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns
dos outros”. Então todos nós devemos estar dispostos a servirmos as
outras pessoas, assim como Jesus nos ensinou.
Logo após ser preso, Jesus sofreu muito. Riram dEle, cuspiram em Sua face,
bateram muito em Jesus e tiraram a roupa dEle. Os soldados colocaram
uma capa vermelha em Jesus e uma coroa cheia de espinhos, colocaram
uma vara nas mãos dEle e começaram a gritar: “Viva o rei dos judeus!”.
O povo podia ter pedido para soltar Jesus, mas não fizeram isso, pediram
para crucificá-Lo. E então Jesus foi condenado à morte na cruz.
Mesmo Jesus estando todo machucado, teve que carregar a Sua cruz até o
local onde seria crucificado. Quando chegou ao topo do monte chamado
Calvário, O pregaram na cruz. Jesus não havia cometido nenhum pecado
em toda a Sua vida, e mesmo assim Ele foi castigado por algo que Ele não
cometeu, por amor a todos.
Antes de morrer, Jesus disse a Deus, Seu Pai: “Pai, em tuas mãos entrego o
meu espírito!”. E após dizer isso, Jesus morreu.
No sábado, aqueles que amavam Jesus, tiveram um dia muito triste. Muitas
pessoas não fizeram nada além de chorar pela morte de Jesus.
Na manhã de domingo, Maria Madalena foi ao túmulo onde Jesus estava,
mas quando chegou lá, a pedra tinha sido removida.
Então ela correu ao encontro de Pedro e do outro discípulo e disse que
haviam tirado Jesus do túmulo e ela não sabia onde o colocaram. Eles

correram até o túmulo, mas não havia nada lá dentro, apenas os lençóis de
linho onde enrolaram Jesus.
Então Maria Madalena ficou na frente do túmulo chorando, até que ela viu
dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus estava. Os
anjos perguntaram porque ela estava chorando, e a mulher respondeu que
ela chorava porque tiraram o corpo de Jesus no túmulo e ela não sabia
onde estava.
Até que Maria Madalena se virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o
reconheceu. Jesus perguntou para ela por que ela chorava, então ela
pensou que estava falando com o jardineiro e disse: “Se o senhor levou
embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei”.
Então Jesus disse: “Maria!”, olhando para Ele, Maria exclamou em
aramaico: “Rabôni!”, que significa Mestre.
Em meio a tantas lágrimas e sofrimento, Maria reconheceu que Jesus era o
seu Senhor. Aquele que veio ao mundo para nos salvar e morrer pelos
nossos pecados. E hoje Jesus está vivo! Aleluia!
Adaptado: A Páscoa Cristã- Curso Bíblico Infantil

2°) Aplicação:
Jesus ressuscitou na Páscoa. Ele deu novo significado a esta data. Ele
trouxe a “boa-nova”, esperança de uma vida melhor, trouxe
ensinamentos para que o povo se libertasse do sofrimento e do mal. Ele
morreu para nos dar a vida eterna! A sua ressurreição simboliza o início
de uma vida nova, uma vida liberta da escravidão do pecado!

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Todas as questões (3 a 8 anos)
1) Quando você ouve a palavra “Páscoa” o que vem à sua mente?
2) Você sabia que Jesus te ama tanto que Ele morreu para te
salvar?
3) Você já disse para Jesus que você O aceita como o seu Senhor
e Salvador?

Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Ore com elas agradecendo o grande sacrifício que Deus fez
ao enviar Jesus para nos salvar e nos livrar de todos os pecados.
3°) Atividades: Fazer as atividades de acordo com a faixa etária

A Verdadeira Páscoa
Faixa etária 3 a 4 anos

A Verdadeira Páscoa
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Circule o que as pessoas estavam fazendo de
errado no Templo

A Verdadeira Páscoa
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Leve Maria Madalena até o túmulo de Jesus

