
Culto familiar de Páscoa
Aprendendo sobre Jesus em nosso lar



Tema: O cordeiro de Deus 
Versículo base: João 1.29

Neste material oferecemos uma sugestão de liturgia para o culto doméstico de Páscoa. Este 
culto pode ser um momento de celebração do verdadeiro significado da Páscoa. Um 
momento para aprender sobre a fé cristã, para que assim as sementes da palavra de Deus 
sejam plantadas em seus corações. Sabemos que cada família tem suas peculiaridades e 
desafios, por isso o mais importante é que você promova um ambiente de amor e exemplo 
cristão no seu lar.  

O foco desta liturgia é demonstrar que Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus, Aquele que já 
foi simbolizado pelo cordeiro pascal no Egito. Cristo nos dá muitas bençãos, mas a principal 
delas, da qual todas as outras dependem, é a benção da salvação que apazigua a ira de Deus 
e nos torna puros e justos diante dEle.  

Estamos orando para que as famílias ao redor do mundo tenham lindas celebrações de 
Páscoa para adorar ao Cristo ressurreto! 
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Oração de 
Agradecimento

Esta brincadeira tem 
como propósito caçar o 
maior tesouro da Bíblia.  

A cada local é importante 
ler o texto da história e ao 
final com todas as pistas 
fazer uma recapitulação 

para poderem juntos 
aplicar a história.  

Cristo é o Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo 

por meio da sua morte e 
ressurreição. Por isso, 

podemos adorá-lo, servi-lo 
fielmente, atentos aos seus 

mandamentos, seguindo seus 
passos na viva esperança de 

sua vinda.

Tema: O cordeiro de Deus 
Versículo base: João 1.29



Caça ao Tesouro de Páscoa 
Uma atividade para toda família

1- Antes de começar a brincadeira coloque cada pista em seu devido lugar, de acordo com as rimas. Cada pista diz sobre um 
acontecimento marcante da obra redentora de Jesus. 

Pista 1: Entregue em mãos;  
Pista 2: Próxima de uma banana ou em uma fruteira;  
Pista 3 : Próximo de alguma pia; 
Pista 4: Geladeira; 
Pista 5: Mesa de jantar; 
Pista 6: Em alguma cama; 
Pista 7: Próximo de alguma pia; 
Pista 8: Sala; 
Surpresa de Páscoa: Lavanderia.  

2- Comece este momento com o vídeo da entrada triunfal de Jesus, você também pode ler Mateus 21.1-8. 
Link do vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=VlE30W5ZssE 

3- Entregue a primeira pista e bom jogo!  

4- Termine a atividade com uma surpresa para toda a família que estará escondida na lavanderia.  

https://www.youtube.com/watch?v=VlE30W5Zs


As pessoas disseram HOSANA! 
Então a próxima pista está numa 
BANANA. 

Texto: Mateus 21.9 
“Hosana ao Filho de Davi”

Jesus lavou os pés dos discípulos e 
usou uma bacia. A próxima pista está 
perto de uma pia. 

Texto: João 13. 5

Jesus orou no monte das Oliveiras, a 
próxima pista deve estar na geladeira. 

Texto: Lucas 22. 40-43 

Nossos pecados foram removidos 
quando Jesus morreu, corra para o 
lugar onde você comeu! 

Texto: Lc 23. 44 - 46 
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Jesus te ama! Vá e olhe uma cama! 
 
Texto: João 3.16

A pedra foi rolada e a tumba está vazia. 
Ache a outra pista perto de outra pia. 
 
Texto: Mc 16. 4 - 5

Para saber o que o anjo fala, vá 
rapidinho para a sala.  

Texto: Mc 16. 6 

Jesus Ressuscitou! Vá ao lugar onde a 
roupa mamãe lavou! 
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Feliz Páscoa!
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Atividade

     A ideia desta atividade é preparar o alimento que será compartilhado com a família ao final do caça ao tesouro. Então deixe que 
as crianças ajudem a preparar o pão. A receita é simples e rápida. 

Ingredientes: 
1 xícara de farinha de trigo 
½ colher de chá de sal  
Água morna  
 
Modo de Preparo: 
 Numa tigela misture a farinha e o sal, adicione a água aos poucos, até obter uma massa elástica que desgrude das mãos. 

1. Deixe descansar por 15 minutos 

2. Separe a massa em 4 bolinhas. 

3. Espalhe a massa com ajuda de um rolo até a espessura de um papel (polvilhe bastante farinha para a massa ficar sequinha). 

4. Disponha a massa numa frigideira antiaderente, em fogo médio. 

5. Deixe dourar de um lado, vire e deixe dourar o outro. 

Dica: O pão pode ser assado num grill também. 

 

Esta receita foi extraída do site: https://www.tudogostoso.com.br/receita/68577-pao-de-frigideira-pao-azimo-sem-fermento.html 

Pão sem fermento na frigideira

https://www.tudogostoso.com.br/receita/68577-pao-de-frigideira-pao-azimo-sem-fermento.html


Sugestão de vídeos e louvores para a Páscoa
Ovelhinha Dara - Porque Ele vive 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wc7SDc_FMyM 
 

Missão Harpa - Alvo mais que a neve 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NI89N8QBOoM 

Playback: https://www.youtube.com/watch?v=w0zhHD-H3gM 

Missão Harpa - Rude Cruz 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=FncNPmyDjzg&t=213s 

Playback: https://www.youtube.com/watch?v=5BbdRaIYGEg 

Diante do Trono Kids - Porque me amou tanto assim 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=S2rdni8X14o 

 
Diante do Trono Kids - O amor do nosso Deus 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YNff9-Lq7Pg 

Vineyard - Quebrantado 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=OE3fYrynTzY 

Diego Venancio - Cordeiro de Deus 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=stAjxGJrgxo 

Minha vida é uma viagem - Ressuscitou 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=dV2kQ8PVkYU 

Celebrai a Cristo 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=PQe6EN-ZTKo 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=XJV-njahw04 

https://www.youtube.com/watch?v=wc7SDc_FMyM
https://www.youtube.com/watch?v=NI89N8QBOoM
https://www.youtube.com/watch?v=w0zhHD-H3gM
https://www.youtube.com/watch?v=FncNPmyDjzg&t=213s
https://www.youtube.com/watch?v=5BbdRaIYGEg
https://www.youtube.com/watch?v=S2rdni8X14o
https://www.youtube.com/watch?v=YNff9-Lq7Pg
https://www.youtube.com/watch?v=OE3fYrynTzY
https://www.youtub
https://www.youtube.com/watch?v=dV2kQ8PVkYU
https://www.youtube.com/watch?v=PQe6EN-ZTKo
https://www.youtube.com/watch?v=XJV-njahw04


Referências Bibliográficas

Siga-nos em nossas redes sociais

@criativacaoinfantil

1 CALVINO, João. Evangelho segundo João, Volume 1. São José dos Campos, SP: Fiel, 2015. 

2 RYLE, J. C. Meditações no Evangelho de João. São José dos Campos, SP: Fiel, 2000.  

3 Liturgia Baseada nos cultos públicos da Igreja Batista da Palavra.  

4 Atividade baseada no artigo "Christ-Centered Easter Morning Scavenger Hunt for 
Preschoolers” de Julie Brasington. Disponível em: <https://happyhomefairy.com/christ-
centered-easter-morning-scavenger-hunt-preschoolers-free-printable/>. 

Este material foi desenvolvido por: Carol Umbelino e Raquel Galente.

facebook.com/criativacaoinfantil

https://happyhomefairy.com/christ-centered-easter-morning-scavenger-hunt-preschoolers-free-printable/
https://happyhomefairy.com/christ-centered-easter-morning-scavenger-hunt-preschoolers-free-printable/

