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AULA 1 – PÁSCOA  
 

Hoje é dia de festa! vamos celebrar a Jesus Cristo que se entregou para nos libertar do pecado e 
da morte. 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 
 

Lá em Êxodo 23:16 fala sobre a Festa da Colheita dos primeiros frutos do trabalho da Semeadura. 
Era a comemoração em agradecimento a Deus pelo suprimento das necessidades do Povo 
Assim como a Páscoa, a Festa da Colheita tem um grande significado para os cristãos. 
Jesus semeou a morte para colhermos a Salvação Eterna  
 
A Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus. Na cruz Jesus levou todos os nossos 
pecados, tomando nosso castigo em nosso lugar. Mas Jesus não permaneceu morto, no 
terceiro dia, Ele ressuscitou!  
 
Jesus é a semente de Deus. Nós somos os frutos! Veja: 
João 12:24 - Na verdade, na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não 
morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto 
 
Jesus venceu a morte e agora oferece a salvação, todos que creem em Jesus Cristo como 
Senhor é salvo; têm seus pecados perdoados, recebem uma vida nova como filhos de Deus e 
tem a promessa da vida eterna! 
Quando Deus libertou os Israelitas da escravidão do pecado no Egito, ele nos libertou da 
escravidão do pecado. 
Não precisamos mais ter medo da condenação porque Jesus morreu em nosso lugar. 
 
Páscoa significa “passagem” passar por cima, saltar por cima ou seja é o sacrificio pascal, 
referindo-se ao cordeiro pascal.  
 
Em Ex. 12:23 “ Porque o Senhor passará para ferir os egípcios; quando vir, porém o sangue na 
viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela, e não permitira que que o destruidor 
entre na casa de vocês para matá-los.”  
Deus poupa seus filhos da destruição dos primogênitos, resutando na libertação da escravidão 
do Egito. 
A partir de então os Israelitas deveriam celebrar a Páscoa todo ano para trazer a memória o que 
Deus tinha feito por eles no Egito. 
Hoje precisamos entender que o cordeiro pascal é o próprio Jesus Cristo que foi oferecido para 
libertação da condenação do pecado. Jesus venceu a morte ao ressuscitar no terceiro dia, 
dando-bos a salvação eterna. 
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Jesus deixou a ordenança para que celebremos a Páscoa como exemplo. Ele mesmo celebrou 
a  Ceia do Senhor com os apóstolos e para trazer à nossa memória,  é que a realizamos. Pois o 
pão simboliza o corpo de Cristo e o cálice  o seu sangue. 
 

Nosso grande objetivo é semear essa verdade na vida das  nossas crianças para que elas 
possam frutificar e dar frutos para o reino de Deus! 

VAMOS SEMEAR?!? 
 
 

LEIA E MEDITE: 
 

Êxodo. 12: 5-14; 25-27  Lucas 24: 7-8  Mateus. 28-1:10 
 
QUAIS SÃO MEUS OBJETIVOS: 
 
- Levar a criança a entender o verdadeiro significado da Páscoa; que não é chocolate nem 
coelhinhos nem brinquedo-surpresa dentro de um ovo de chocolate. 
- Que a criança compreenda que Jesus foi a grande semeadura de Deus.  
- Que ela tenha o desejo de ser como Jesus. Dar muitos frutos (resultados) para Deus  

 
QUAL É A SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Nos tempos atuais vemos as mídias a todo momento bombardeando nossas crianças com                         
anúncios atraentes com intuito de grandes vendas no comércio; ovos e ovos na nossa telinha e                               
cada ano  inovando com brinquedos e personagens do momento para atrair o público infantil. 
Para o mercado capitalista a Páscoa é apenas mais uma data para movimentar o comercio. 
Não é à toa que isso se repete ano após ano, porque satanás é enganador e deseja as pessoas                                     
fiquem no engano e não tenha conhecimento da verdade. 
E como ficam as crianças?  
Chocolate é bom demais!!  
Que atrativo,hein? 
A criança não pode se sentir culpada por comer chocolate, né gente? E nem nós tão pouco 
podemos fazer qualquer menção de que ela não deve comer. 
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SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

Dinâmica do copo 
 

Material: 3 copos:  Água, água sanitária (ou cloro) 
e iodo. (facilmente encontrado em farmácia como 
“tintura de iodo”) 

 
 
Coloque etiqueta nos copos: 

1. Representando a criança: copo de água (Pode colar uma figura de um menino e de uma 
menina  

2. Representando o pecado: copo com iodo  
3. Representando Jesus: copo com água sanitária  

Separe os copos. Quando a criança fica longe de Deus, o mal chega, isto é, o inimigo aproveita 
e coloca nela coisas ruins: (pegue o copo com iodo e vai colocando pouquinho de cada vez na 
água, que ficará escura) mentira, desobediência, palavrão, pensamento de malícia, a criança 
xinga, etc...   
 
 
Pegue um pouco de água sanitária e derrame sobre o copo com iodo, (que estará escuro) e 
que voltará a ficar transparente. 
Link:  
 
Jesus nos purifica de todos os pecados. Dinâmica do copo ... 
www.estudosdecelulas.com.br › jesus-nos-purifica-de-to 
 
LOUVOR: 
 
O sentido da Páscoa - Turma do Printy https://youtu.be/DUes4DBj-ZY  
“Jesus , o plano perfeito” Renascer Praise. 
 
VERSÍCULO: 
 
 Porque a nossa Festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já 
foi morreu e derramou seu sangue  (ICor. 5:7 – adaptado para o Kids). 

https://youtu.be/DUes4DBj-ZY
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MINISTRANDO: 
 
Hoje nós estamos celebrando a Páscoa!  
Hummmm... Dá água na boca... Do que vocês lembram quando se fala de Páscoa? 
Ah eu também!! Chocolate é bom demais!! 
 
Vocês sabem onde está escrita a história da Páscoa?  
isso mesmo aqui na Bíblia. E se está na Bíblia é verdade!  
Quero que vocês preste bem atenção, e a hora que aparecer um coelhinho nessa 
história ou aparecer ovos de chocolate vocês vão falar assim: “EEEEEEEeeeeeee!!!” – 
Combinado? Mas é só a hora que aparecer, ok?  
 
Há muito tempo atrás o povo de Deus era escravo lá no Egito! Eles sofriam muito, 
choravam e clamavam  a Deus para que mandassem alguém para libertá-los, 
porque eles não aguentavam mais trabalhar e apanhar todo dia. O rei era muito 
mau. O rei era Faraó. 
Um  dia Deus lá do céu,  ouviu a oração do povo ! olha só Deus ouve as orações das 
pessoas. 
E então Deus escolheu um homem muito especial, que se chamava  Moisés e 
mandou ele ir até o rei, Fará e dizer: “Liberta o Povo!” 
Moisés foi conversar com Faraó para deixar o povo ir, mas Faraó como era muito 
mau,  não deixou o povo sair. 
Deus mandou 10 pragas porque Faraó não quis obedecer a Deus. Deus mandou 10 
coisas muito ruins para aquele lugar. (mostre as 10 pragas ) 
A última praga a mais terrível de todas . À noite, todos  iam morrer todos os 
primogênitos do Egito ( quem nasceu primeiro de cada família).  Naquela noite 
passaria o anjo da morte em todas as casas do Egito. 
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Gente!! E agora?  O povo de Deus também morava lá!!  
Será que o povo de Deus também iria sofrer aquela praga? Ai, ai..., ai...! 
Calma...calma. Muita calma nessa hora. 
Deus deu um ia salvar todo o povo dele. Mas como o anjo da morte ia saber. 
Era assim:  Todos os que eram do povo de Deus  tinham que pegar um cordeirinho 
novinho, de um ano, bem limpinho, não podia ter nenhum defeito  

 Naquele dia, todos tinham que matar o cordeiro e pegar o sangue passar nas portas, na parte 
de cima e dos lados. E tinham que pegar a carne e assar e fazer um jantar especial. E todos 
tinham que ficar dentro de casa e não poderiam sair na rua.  

Quando o anjo da morte viesse, toda casa que tivesse a marca do sangue do cordeirinho, ele ia 
desviar, pular aquela casa, ia passar de longe e nenhum filho daquela casa ia morrer. 

Eles falavam: “...é a Páscoa!”  Páscoa quer dizer passar de longe.  

E chegou a noite! O anjo da morte estava chegando!  Quando ele via o sangue do cordeiro nas 
portas, ele passava longe. E ninguém que tinha sangue na porta morreu e esses eram do povo 
de Deus.  Mas no Egito... 

Ah... no Egito os filhos primogênitos morreram!  Até o filho do Faraó.  

Daí, não teve jeito, ele, finalmente, deixou o povo ir embora. Libertou da escravidão. 

E Deus mandou que todos os anos fizessem uma grande festa e comemorassem a Páscoa do 
Senhor, para sempre até o fim do mundo. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, quando passou 
sobre as casas do povo de Deus no Egito e passou e não matou seus filhos. 

Sabem quem é o nosso Cordeiro, que morreu e derramou seu sangue pra nós? Ele é o nosso                                     
libertador! Quem sabe o nome dele?  

- JESUS! Isso mesmo! Ele é o Cordeiro de Deus. Isso mesmo Jesus veio ao mundo, derramou seu                                   
sangue na cruz para nos libertar da escravidão dos nossos pecados e para nos dá uma vida que                                   
nunca, nunca vai acabar, com Deus. 

Hoje é Dia de Páscoa!  Jesus morreu, igual o cordeirinho. Mas Jesus ficou morto?? 

 Ele está vivo e cada criança aqui que recebe Jesus, tem a marca do sangue de Jesus!  

Mas talvez, alguém possa dizer “Eu não tenho nenhuma marca de sangue em mim, só quando                               
eu me machuco”. 

Esta marca a gente não pode ver, porque ela é invisível, mas ela está aí. É a marca de Jesus! 
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FAÇA A DINÂMICA, AGORA  
 

Vamos pedir para Deus nos marcar agora, com a marca do sangue de Jesus? 
 
 
 
Depois da oração pergunte: 
“Apareceu coelho nesta história?” Que animalzinho apareceu? 
Apareceu um ovo de chocolate nesta história? 
Humm... então que é isso?  
Alguém inventou para as pessoas ficarem alegres, porque quando comemos chocolate 
parece que tudo fica muito alegre.  
Mas é isto que é Páscoa? 
ORAÇÃO: 

 

Senhor Jesus, obrigado por ter me libertado da escravidão do pecado, seu sangue 
me purificou, hoje eu tenho vida eterna pelo poder da ressurreição. Traz hoje o poder 
da ressurreição para a minha família. 

 
Em nome de Jesus, amém. 

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS: 
 
A Bíblia  tem outra festa  para comemorar a colheita das primeiras frutas do trabalho das 
sementes que foram plantadas.  
Fala que é para levar uma oferta ao Senhor dos melhores frutos da colheita.  
Hoje vamos entregar nossa melhor oferta,  reconhecendo que dependemos de Deus e 
que Ele é a nossa fonte de sustento. 
Então galerinha sempre que vier na igreja não esqueça de trazer sua oferta . Seu dízimo, 
ou um alimento para abençoar outras famílias. 
Amém 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. Como era a Páscoa há muito tempo atrás? 
2. O que significa a palavra  Páscoa ? 
3. Quem é o Cordeiro de Deus? 
4. O que o povo de Deus fez naquela noite para o anjo da morte não matar seus filhos? 
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BILHETE PARA OS PAIS: 
 Queridos pais! 
Hoje contamos a história da Páscoa que está em Êxodo capítulo 12  
Desafio da semana: tem uma receitinha de “Suspiro” que sugerimos que façam com seus filhos e 
que tem uma dinâmica sobre a Páscoa. Que tal, ministrá-los enquanto fazem juntos uma 
culinária?  
Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração,  entre no site do Kids: 
https://www.renascerkids.com/  
 
Deus abençoe! 

 
 
ATIVIDADE: 
EM ANEXO 

 
LEMBRANCINHA DA AULA: 

SUGESTÃO: FAZER UM DRIVE DE PÁSCOA E ENTREGAR A LEMBRANCINHA!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.renascerkids.com/
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