A Páscoa e os Recomeços
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:
Individualidade - Como João Batista e Jesus todos nós fomos
formados por Deus para um plano especial. Somos diferentes
para juntos cumprirmos nossa missão.

1°) Mensagem (25 min):
Certo dia, João Batista, o primo de Jesus, estava no Rio Jordão
anunciando para que todos se arrependessem dos seus pecados, pois o
Reino de Deus estava chegando.
João Batista disse também que as pessoas deveriam mudar seus
comportamentos. Não deveriam ser violentos e nem enganar as outras
pessoas.
Então, Jesus apareceu no Rio Jordão para João Batista batizá-Lo. Depois
que Jesus saiu das águas, o céu abriu e veio o Espírito de Deus como
uma pomba e uma voz vinda do céu disse: “Esse é meu Filho amado, em
quem me agrado”.
Jesus caminhava com doze amigos, chamado de discípulos. Jesus
escolheu cada um de Seus amigos para estarem próximos dEle.
Os discípulos amavam Jesus, e diziam que eles desejavam fazer tudo o
que Jesus pedir.
Naquela época, as pessoas julgavam Jesus porque Ele andava com os
pecadores, pessoas que faziam coisas erradas. Mas Jesus dizia que
aquelas pessoas precisavam dEle e precisavam também conhecer o
amor de Deus.
As crianças também amavam Jesus, elas desejavam estar perto dEle e
ouvir Suas histórias. Mas muitas pessoas tentavam afastar as crianças
de perto de Jesus, então Ele disse: Deixem vir às crianças, pois elas têm
um coração puro. Jesus disse que os adultos deveriam ter um coração
sincero como o das crianças para que possam entrar nos céus.
Quando chegou o dia da Páscoa, Jesus se reuniu com os doze discípulos
para a ceia de Páscoa. E Jesus disse para eles que eles deveriam amar
uns aos outros, assim todas as outras pessoas saberiam que são
discípulos de Jesus.
Como ato de amor e humildade, Jesus lavou os pés dos doze discípulos
com uma bacia com água e enxugou os pés com uma toalha. Assim, Ele
mostrou como os discípulos deveriam ser.
Entre todos os discípulos de Jesus, Pedro era um dos mais próximos e
foi o primeiro a reconhecer que Jesus é Filho de Deus. Mesmo sendo
íntimo de Jesus, Jesus sabia que Pedro O negaria três vezes antes do
galo cantar, anunciando o amanhecer do dia.

E Jesus também sabia que Judas O trairia. Jesus olhou para Judas e
disse: “O que você precisa fazer, faça depressa”. Judas saiu e foi
encontrar os guardas para entregar Jesus. Judas ganhou 30 moedas de
prata para mostrar para os guardas onde Jesus estava.
Enquanto isso, Jesus saiu para orar e os discípulos caíram no sono.
Então Jesus os acordou dizendo que o traidor estava chegando. Judas
chegou com os guardas e mostrou quem era Jesus. Em seguida, os
guardas levaram Jesus preso e depois Jesus foi crucificado.
Na mesma noite, algumas mulheres perguntaram para Pedro se ele era
amigo de Jesus e Pedro negou três vezes. Após ele negar pela terceira
vez, o galo cantou anunciando o amanhecer do dia. Assim como Jesus
havia falado. Pedro lembrou-se o que Jesus falou para ele, e se
arrependeu.
Após o arrependimento, Pedro viu uma oportunidade de recomeçar sua
vida, dedicando totalmente a Deus e fazendo tudo que Jesus havia
ensinado para ele, antes de morrer crucificado. Pedro viveu uma vida
mostrando o amor de Deus para quem ainda não conhecia. Ele era uma
pessoa muito esperta e corajosa. Após negar Jesus três vezes, Pedro
disse três vezes que amava Jesus e viveu uma vida diferente, deixando
de lado as coisas erradas que fazia.
Pedro pregou para uma multidão no Dia de Pentecoste, e mais de três
mil pessoas acreditaram em Jesus. Ele foi muito ousado e ajudou a
construir o início da Igreja.
Judas, aquele que traiu Jesus, percebeu que os soldados o enganaram e
que Jesus estava sofrendo muito. Então Judas se arrependeu e se
enforcou, tirando a própria vida. Judas poderia ter feito como Pedro,
dedicar sua vida para Deus e deixar de lado as coisas erradas, mas Judas
escolheu não ter um recomeço e tirou sua vida.
Jesus então morreu na cruz cumprindo a vontade de Deus, mas
ressuscitou no terceiro dia e hoje vivo está! Jesus morreu para nos
salvar dos nossos pecados e das coisas erradas que fazemos. Com o
sacrifício de Jesus, temos a chance de recomeçar, assim como Pedro
escolheu recomeçar mesmo depois de ter errado.
Baseado no Teatro Pazcoa Cidade 2018 – IBB.

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!
Com a ressurreição, temos a chance de um doce recomeço e
escolhermos dedicar nossas vidas pelo nome de Deus.

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões de 1 a 3 (3 a 5 anos) Todas as questões (6 a 9 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 fez alguma coisa e se arrependeu depois?
4) Você escolheria ter um recomeço como o de Pedro ou como o
de Judas?
5) Quem você acredita que agradou o coração de Deus com a
escolha do recomeço, Pedro ou Judas?

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 Páscoa e os Recomeços
Faixa etária 3 a 4 anos

A Páscoa e os Recomeços
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Jesus se entregou para nos salvar. Ajude Jesus chegar até a cruz.

A Páscoa e os Recomeços
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Encontre as seguintes palavras no quadro abaixo:
GALO – CANTOU – NEGOU – TRÊS – VEZES – PEDRO – JUDAS – TRAIU –
JESUS – RECOMEÇO – ARREPENDIMENTO – NOVA – VIDA – PÁSCOA

