ADVENTO DE
PÁSCOA

Introdução
O Advento de Páscoa é um material feito para ensinar as crianças sobre a última semana de Jesus. Sugerimos
que o estudo se inicie uma semana antes da Páscoa, no domingo de Ramos. O material está estruturado da
seguinte forma: história Bíblica, atividade e vídeo. Ao final do ebook recomendamos um site que tem imagens de
todas as histórias caso queira visuais para contar as histórias.
O objetivo deste material não é recontar as histórias bíblicas na íntegra, mas destacar os pontos principais e dar
idéias de implicações e aplicações. O material conta com vídeos, brincadeiras e atividades simples que vocês
podem fazer junto com as crianças durante este período de restrição.
Caso façam as atividades, poste o resultado nas redes sociais e nos marque com a hashtag #criativacaoinfantil
#adventodepascoa. Vamos amar ver o que vocês estão fazendo com as crianças.
Boa Criativação!

Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as
Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
1 Coríntios 15:3,4

Siga-nos em nossas redes sociais

facebook.com/criativacaoinfantil

@criativacaoinfantil

Como usar este material?
A história está dividida em captação, explicação, implicação e aplicação!
Se você juntar as iniciar desta palavras formará a palavra CEIA! Quanto tempo levamos para preparar uma ceia
de Natal? Gastamos tempo com planejamento, pesquisa e preparação. Para ensinar as crianças a Palavra de
Deus acreditamos que não possa ser diferente.
Então leia o texto bíblico primeiro, anote suas ideias e impressões e só depois venha para o material! A captação
é um recurso para introduzir a história, uma forma de captar a atenção da criança para o tema! Na explicação
vamos colocar os pontos importantes do texto que tiramos de nosso estudo pessoal da Bíblia apoiado em
comentários e pregações sobre os temas. A implicação nos mostrará o que esta história tem a ver com nossas
vidas e finalmente a aplicação nos trará aplicações práticas para nosso cotidiano.
Nós sugerimos que você conte a história, assista o filme e depois faça a atividade. Esta ordem sugerida é para
reforçar ainda mais o ensinamento bíblico na mente da criança. Mas nada impede que você faça na ordem que
preferir e até divida o tempo de estudo em momentos do dia.

História

Vídeo

Atividade

Leitura Bíblica:
Mateus 21.1-11

1

Atividade:
1.Faça os ramos
2.Encene a entrada triunfal

Leitura Bíblica:
Mateus 26.47-68;
27.1-2; 11-26

Atividade:
Seja como Jesus é!

5

Leitura Bíblica:
João 13.1-17

2

Atividade:
Biscoitos de Páscoa

3

Atividade:
Pinte o desenho da
Santa Ceia

Atividade:
Faça o lava pés
com as crianças

Leitura Bíblica:
Mateus 27.11-44

Leitura Bíblica:
Mateus 26.14-30

6

Leitura Bíblica:
Lucas 23.50-56

Leitura Bíblica:
Mateus 26.36-46

4

Atividade:
Jornal de Oração

7

Atividade:
Bolo da Ressurreição

Leitura Bíblica:
Lucas 24.1-12 e
João 20.19-22

Atividade:
Investigadores
da
Ressurreição

8

Dia 1 - Domingo de Ramos

"A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao Filho de Davi!
Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas"(Mateus 21.9)

História Bíblica
Leitura Bíblica: Mateus 21.1-11
Captação: O que deixa você feliz? (Deixe que a criança responda, se ela tiver dificuldade fale a respeito do que te deixa feliz)
Explicação: A Bíblia nos fala que "O povo andava em trevas viu uma grande luz."(Isaías 9.2). O povo de Deus aguardava a
vinda do Messias para que eles pudessem ver essa grande luz. Muitas pessoas viam os grandes milagres que Jesus
realizava e chegavam a conclusão de que Ele era o Messias prometido. Elas podiam ver que Ele era o escolhido de Deus
para libertar o povo. Pergunte as crianças se elas acham que Jesus é o escolhido de Deus e deixe que elas respondam.
Era época da Páscoa e o povo ia para Jerusalém a fim de comemorar a libertação do Egito. O povo de Deus foi escravo dos
egípcios durante 400 anos e Deus lhes concedeu libertação. Para que o povo se lembrasse sempre do que Deus havia feito,
Ele ordenou ao povo que todos os anos comemorasse a Páscoa e ensinasse aos seus filhos a respeito dos grandes feitos
do Senhor pelo seu povo.
Jesus e os discípulos também estavam indo para Jerusalém, para se cumprir o que o profeta Zacarias havia dito em
Zacarias 9.9-10 "Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de
jumenta." Jesus entrou em Jerusalém de uma maneira diferente e foi recebido por aqueles que acreditavam nele com
muita alegria, igual ou maior a alegria que nós sentimos ao fazer o que nos deixa felizes.

História Bíblica
As pessoas cantavam para Jesus (Mt 21.9b) um cântico típico de Páscoa, o Salmo 118.25. Porque o povo fez isso? (Deixe que
as crianças respondam) Eles estavam alegres por estarem vendo a promessa de Deus ser cumprida. O Messias havia
chegado e estava caminhando no meio deles.
Implicação: Da mesma forma que o povo se alegrou por Jesus ter vindo para salvá-los, nós devemos nos alegrar por tão
grande salvação que chegou até nós.
Aplicação: Vamos encenar a entrada triunfal utilizando nossos ramos, fazendo um tapete com nossas roupas e vamos
relembrar este maravilhoso dia. E juntos vamos cantar hinos de louvor ao Senhor como forma de reconhecer que Jesus é o
Rei dos Reis.

Indo a Jerusalém - Kids Productions

Hosana ao Rei-Vencedores por Cristo

Louvemos ao Senhor- Adhemar de
Campos

Atividade
Ramos de Palmeira
Materiais:
Papel verde (Preferência papel kraft)
Tesoura
palito de sorvete ou lápis
borracha
cola
Como fazer:
1. Desenhe a mão da criança , várias vezes na folha
folha verde, numa quantidade suficiente para fazer
um ramo médio. (Conforme ilustrado na foto ao lado)
2. Corte as mãos desenhadas
3. Cole as mãos sobre o palito de sorvete
4. O ramo esta pronto para ser utilizado

Name:

Date:

Section:

Score:

Encontre e Conte

Vídeo

Assista o vídeo da Entrada Triunfal de Jesus

Dia 2 - Lava pés

"...como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir... "
(Mateus 28.28)

História Bíblica
Leitura Bíblica: João 13.1-17
Captação: Você lavaria os pés sujos de outra pessoa? (Deixe que as crianças respondam). Se as crianças responderem
que sim, perguntem se elas lavariam os pés de alguém que andou com o pé na terra o dia todo. (Deixe que as crianças
respondam).
Explicação: A história de hoje vai falar sobre pés sujos. Na época de Jesus as pessoas andavam a pé ou com sandálias. Não
havia asfalto, era chão batido e as estradas eram de terra. (Pergunte as crianças se elas já foram em algum lugar onde
havia estradas de terra? Deixe que elas respondam.) Andar em estradas de terra deixa nossos pés empoeirados e muito
sujos. Era costume da época tomar banho antes de ir à casa de algum amigo e quando chegava à casa dele, um servo trazia
uma bacia e uma toalha para lavar seus pés.
Alguns dias após da entrada triunfal, Jesus pede aos discípulos para arrumar as coisas para a Páscoa. Os discípulos
prepararam tudo conforme Jesus havia ordenado. Quando estavam reunidos, Jesus se levantou, tirou a sua capa, amarrou
uma toalha na cintura, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Pergunte as crianças se não
há algo errado neste cena, deixe que elas respondam, se elas não souberem diga para elas que há alguns dias Jesus
estava sendo tratado como um rei e agora estava lavando os pés sujos? Pergunte se elas conhecem algum rei ou
presidente que vai até os mais pobres para lavar os seus pés. (Deixe que as crianças respondam)

História Bíblica
Implicação: O Rei se fez servo e nos salvou, os discípulos não entenderam, naquele momento, porque Jesus havia lavado
seus pés. Contudo, um tempo depois, eles compreenderam que Jesus lavou a sujeira dos seus pés para que eles
entendessem que Ele veio para lavar a sujeira de nossos corações.
Aplicação: Jesus já lavou a sujeira do seu coração? Se não, fale do plano da salvação para a criança. Se sim, você continua
pecador e precisa confessar seus pecados todos os dias a Deus, você tem confessado seus pecados a Deus?
A lição mais importante que esta história tem para nos ensinar é que precisamos servir as pessoas. Jesus sendo o Rei serviu
os discípulos, você tem servido as pessoas ao seu redor? Dê exemplos de formas que a criança pode servir em casa, na
escola e na igreja.
Faça atividade do Lava pés com as crianças para reforçar a história e assista o vídeo proposto que falará da importância de
ser humilde e servir as pessoas.

Atividade
Lava pés
Materiais:
- bacia
- água
- sabonete
- toalha ou papel toalha
- cadeira
Como fazer:
1. Sente a criança na cadeira
2. Coloque os pés dela sob a bacia
3. Despeje a água sob os pés dela e os lave
4. Seque com o papel toalha ou com a toalha

Atividade
Lava pés
Materiais:
- bacia de isopor ou de plástico
- tinta guache
- folha sulfite, dê preferência para uma
gramatura mais grossa.
Como fazer:
1. Pinte os pés das crianças de tinta guache
2. Coloque o pé delas em cima de um papel
3. Depois corte os pés
4. Escreva dentro de um pé o versículo
5. No outro pé a referência

Vídeo

Assista o vídeo do Lava pés

Dia 3 - A última ceia

"Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa."
(Mateus 26.19)

História Bíblica
Leitura Bíblica: Mateus 26.14-30
Captação: Faça uma caixa de perguntas que serão sorteadas pela criança. As perguntas a serem colocadas na caixa são: o
que é a ceia? Quem pode tomar a ceia? Quem criou a ceia? Quando se toma a ceia? Deixe que a criança responda as
perguntas e não responda. As perguntas serão respondidas durante a história de hoje.
Explicação: Na história de hoje nós vamos descobrir a resposta para todas as perguntas que tiramos da caixa. Ontem nós
vimos que Jesus estava na festa da Páscoa com os discípulos. Ele lavou os pés dos deles e agora farão a última ceia.
Contudo, os discípulos não sabiam que este seria o último encontro deles com Jesus.
O momento da ceia era celebrado pelos judeus para lembrar que Deus havia libertado o povo da escravidão do Egito. Deus
ensinou os judeus (Êxodo 12) como deveriam celebrar a páscoa. (Leia com as crianças este relato, caso seja possível para
que elas conheçam como foi celebrada a primeira páscoa.) Durante a celebração da Páscoa, Jesus disse que um dos
discípulos iria traí-lo. Pergunte as crianças: "Como você se sentiria se ouvisse isso?" e deixe que elas respondam. Apesar
de Jesus ter dito isso a celebração da Páscoa continuou, Jesus partiu o pão e distribuiu o vinho.
O que o pão e o vinho significam na comemoração da Páscoa? (Deixe que as crianças respondam). Leia com as crianças
Mateus 26.26-28. Neste trecho Jesus explica que o pão é o corpo e o vinho é o sangue. Jesus estava trazendo novo
significado a Páscoa.

História Bíblica
Ele disse aos discípulos que deveriam celebrar a Páscoa dessa forma até que Ele voltasse. E é assim que nós devemos
celebrar a Páscoa, por isso que comemos pão e tomamos vinho ou suco de uva em nossas igrejas. Nós tomamos a Ceia
para lembrar que Jesus morreu, derramou seu sangue para nos purificar de nossos pecados e voltará um dia para nos
buscar. Essa é a Páscoa cristã.
Implicação: A celebração da Páscoa é sempre um momento de alegria, porque nós sabemos que Jesus vive! O texto de
hoje termina dizendo que ao final da ceia da Páscoa, Jesus e os discípulos cantaram. Da mesma forma nós precisamos
cantar e celebrar que Jesus vive!
Aplicação: Cantem juntos "Porque Ele vive"e orem agradecendo a Deus por enviar Jesus para nos remir, para abrir novo
caminho até Ele e por ressuscitar dando esperança a nossa vida diária. Afinal "porque Ele vive posso crer no amanhã,
porque Ele vive temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jeus QUE VIVO ESTÁ"

Atividade
Pinte com tinta guache o cálice e o pão que são elementos da Santa Ceia

Caça Palavras

Encontre as palavras no quadro a seguir
DISCÍPULOS
JESUS
JUDAS
MESA
PREPARAR
PÁSCOA
PÃO
SANTA CEIA
VINHO
ÚLTIMA
Atividade extraída de: https://www.geniol.com.br/palavras/caca-palavras/criador/

Vídeo

Assista o vídeo da Última Ceia

Dia 4 - Jesus no
Getsêmani

"Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse:
'Sentem-se aqui enquanto vou ali orar'."
(Mateus 26.36)

História Bíblica
Leitura Bíblica: Mateus 26.36-46
Captação: Faça o teste do Marshmallow com as crianças. Ofereça as crianças um marshmallow ou um doce que goste
muito. Diga a ela que se ela aguardar um minuto ganhar mais um. Deixe a criança sentada sozinha com o doce e vá ao
banheiro, a cozinha e observe-a de longe. Ao retornar só ofereça o outro doce, caso a criança não tenha comido a oferecida
em primeiro lugar.
Explicação: Como é difícil esperar não é mesmo? Não importa se sabemos o que vai nos acontecer, esperar é algo muito
difícil. Após o término da celebração da Páscoa, Jesus e os discípulos foram para o jardim chamado Getsêmani, um jardim
que ficava em Jerusalém, distante da cidade, durante a noite.
Jesus se afastou dos discípulos para orar, mas antes de se retirar pediu aos discípulos que vigiassem e orassem. Ao se
afastar Jesus orou ao Pai e pediu ao Pai que se possível o livrasse deste grande sofrimento que Ele estava sentindo, mas
que fosse feita a vontade do Pai. Enquanto Jesus orava, Deus enviou um anjo para lhe confortar e dar ânimo. (Lc 22.43-44)
Quando Jesus retornou do período de oração, encontrou os discípulos dormindo. A cena se repetiu três vezes e Jesus os
alertou a ficarem alertas, atentos aos ataques do inimigo. Mas nas três vezes os discípulos dormiam. Como é difícil esperar
não é mesmo? Como é difícil dominar nossa vontade e nossos desejos.

História Bíblica
Implicação: Da mesma forma que Jesus pediu a Deus que se possível o livrasse, mas que fosse feita a vontade de Deus,
nós também devemos ansiar e buscar isso. Jesus foi o maior exemplo de humildade e submissão a Palavra de Deus, a
vontade de Deus. Jesus preferiu obedecer a Deus e morrer em nosso lugar. A salvação é a expressão do grande amor de
Deus por nós, mediante a obediência de Jesus até o fim.
Aplicação: Nós jamais conseguiremos obececer a Deus sozinhos. Não há força em nós para fazer a vontade de Deus. (Fp
2.13) Precisamos entregar a Deus a nossa vontade e pedir a Ele que o transforme, que faça que a sua vontade se alinhe a
vontade dEle.
A atividade proposta é bem reflexiva, as crianças precisarão da ajuda dos pais/professores para realizarem. Faça deste um
momento de conversa. Aproveite a oportunidade para ministrar ao coração dos seus filhos.

Atividade

O objetivo desta atividade é que as crianças percebam que temos uma vontade diferente da
vontade de Deus para nós. Incentive-as a serem sinceras em seus desejos e as ajudem a
entender qual a vontade de Deus para elas.
Ore para que Deus te auxilie a buscar e viver a vontade dEle e não a sua,

Minha vontade

Vontade de Deus

Corte e Cole
O QUE OS DISCÍPULOS FAZIAM ENQUANTO JESUS ORAVA?
QUAIS ERAM SEUS NOMES?

JOÃO
ANJO

TIAGO
QUEM ESTAVA ORANDO?

PEDRO
JESUS
QUEM DEUS MANDOU PARA CONSOLAR JESUS?

DORMINDO

Vídeo

Assista até o minuto 6:00 e continue
amanhã!

Assista o vídeo de Jesus no Getsêmani
Link dos vídeos disponíveis no site Criativação - Ebook do Advento de Páscoa

Dia 5 - Prisão de Jesus

"Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer
desta forma?"
(Mateus 26.54)

História Bíblica
Leitura Bíblica: Mateus 26.47-68; 27.1-2; 11-26
Captação: Quando alguém te empurra, pisa no seu pé o que você faz? Será que empurrar de voltar, pisar no pé do outro,
chorar sem parar e ficar com raiva da outra pessoa são atitudes que cristãos devem ter? A história de hoje vai nos ensinar
que sem Jesus não somos capazes de fazer o bem àqueles que nos fazem mal, apenas Ele pode fazer isso em nossos
corações.
Explicação: Ontem nós vimos que Jesus estava no Getsêmani com os discípulos orando ao Senhor. O que vocês acham
que vai acontecer hoje? Judas foi ao encontro de Jesus conforme havia combinado e o beijou no rosto. Após fazer isso, os
guardas vieram e prenderam Jesus. Se alguém que você ama muito fosse preso injustamente como você reagiria? (Deixe
que as crianças respondam). Pedro tirou a espada de um soldado e o feriu. Qual foi a reação de Jesus ao ser preso e com a
reação de Pedro? (Deixe que as crianças respondam) Jesus repreendeu Pedro e cura a ferida do soldado. Que homem é
esse? Quem trata com bondade e misericórdia seus ofensores? Apenas o nosso Senhor!
Os soldados levaram Jesus para a casa de Caifás. Os líderes religiosos que queriam que Jesus fosse morto estavam lá. De
todas as formas eles tentaram encontrar algum erro em Jesus, para condená-lo a morte, mas como não encontraram,
Caifás perguntou se Jesus era Filho de Deus enviado ao mundo. Leia o que Jesus respondeu Marcos 14.62 (Deixe que as
crianças leiam) A resposta de Jesus deixou todos furiosos, eles o acusaram de blasfemar contra Deus e de acordo com a
Lei (Lv 24.16), quem blasfemasse contra Deus deveria ser morto. Vocês sabem o que é blasfemar? (Deixe que as crianças
respondam)

História Bíblica
Pedro seguia Jesus a distância e ao longo do caminho as pessoas o reconheciam como seguidor de Jesus. O que vocês
acham que Pedro respondeu as pessoas que diziam que ele era um discípulo de Jesus? O que você diria? (Deixe que as
crianças respondam). Infelizmente Pedro disse por três vezes que não conhecia a Jesus. Ele teve medo! Após negar a
Jesus pela terceira vez, o galo cantou e Pedro se lembrou que Jesus havia dito que ele iria negá-lo antes do galo cantar.
Os líderes religiosos levaram Jesus para a casa do Governardor, o que será que vai acontecer com Jesus?
Implicação: Jesus não se defendeu quando foram o buscar no Getsêmani, curou a orelha do soldado ferido por Pedro,
aguentou calado as acusações falsas que faziam sobre Ele. Da mesma maneira devemos pedir ao Senhor que nos ensine a
amar nossos inimigos. Leia Lucas 6.27-36 e anote algumas das atitudes que nós devemos ter.
Aplicação: Leia Lucas 6.27-36 e anote algumas das atitudes que nós devemos ter. Após anotar o que Deus espera que
sejamos, ore e peça que Ele nos ensine a ver as pessoas como Ele vê, que nos ensine a reagir com os outros da forma
como Ele reage com bondade, justiça e amor.

Atividade

O objetivo desta atividade é que as crianças coloquem em ordem sequencial os fatos da vida de
Pedro aprendidos durante esta semana.

Atividade

O objetivo desta atividade é que as crianças identifiquem atitudes que devemos ter para imitar a
Jesus. Marque apenas as atitudes que nos tornam mais parecidos com Jesus. Mas reforce que o
foco não é a atitude, mas o que vai no coração, porque Deus vê o coração.

Ouvir e Obedecer
nossos pais

Fazer bagunça

Agradecer

Pedir por favor

Machucar um colega

Compartilhar
com um colega

Ajudar nas tarefas de
casa, inclusive tirando
o lixo.

Pedir a ajuda de Deus
para obedecer a Ele e
Sua Palavra

Gritar

Vídeo

Assista até do minuto 6:00 até o final!

Assista o vídeo de Jesus no Getsêmani

Vídeo

Assista o vídeo de Jesus no Sinédrio

Dia 6 - Julgamento e
Crucificação de Jesus

"Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito
impressionado."
(Mateus 27.14)

História Bíblica
Leitura Bíblica: Mateus 27.11-44
Captação: Você já foi acusado de fazer algo que não fez? Se você achar que a criança terá dificuldade de responder,
comece o momento com um teatro. Culpe alguém de ter pego algo ou perdido algo que não pegou. Depois explique que
era um teatro e pergunte como a criança se sentiu. A história de hoje vai falar sobre uma grande acusação injusta.
Explicação: Nós terminamos a história de ontem com Jesus sendo levado a casa do Governador. O nome do governador
era Pilatos e por mais que ele tentasse encontrar alguma coisa errada que Jesus havia feito, ele não conseguiu encontrar.
Jesus ouvia as acusações e ficava calado.
Por não ver nenhum motivo para condená-lo, Pilatos mandou colocar um manto real em Jesus e o levou de volta ao
palácio. (Lc 23.11), ele fez isso para zombar de Jesus. Você sabe o que é zombar? (Deixe que as crianças respondam) Pilatos
queria que Jesus parecesse ridículo perante o povo.
Na época da Páscoa era costume soltar um preso então Pilatos perguntou se o povo queria que Jesus ou Barrabás, um
prisioneiro muito conhecido. Os líderes religiosos convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus fosse
crucificado. Relembre as crianças que a mesma multidão que recebeu Jesus na entrada triunfal estava neste momento
gritando: Crucifica!

História Bíblica
Quando Pilatos viu que a multidão se agitava, lavou as mãos e disse: "Estou inocente do sangue deste homem; a
responsabilidade é de vocês". (Mt 27.24c) Após fazer isso soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser
crucificado.
Jesus carregou a cruz até um monte e foi ali que ele foi crucificado entre dois bandidos. Jesus foi crucificado entre homens
que eram culpados, mesmo sendo inocente. A0 meio dia tudo ficou escuro e as pessoas ainda zombavam de Jesus. "Jesus
gritou bem alto: Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste?"(Mt 27.46) Foi ali neste momento que Jesus recebeu o
castigo dos pecados de todos nós., foi por amor a nós que Jesus morreu naquela cruz.
Implicação: Mas porque Jesus morreu na cruz? Foi apenas porque somos pecadores? Mas o que significa sermos
pecadores? Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, olha, fala, toca e sente que não agrada a Deus. E como eu sei que não
o agrada? Porque Ele disse na Bíblia. Deus é santo e separado de todo pecado, por isso que ser pecador nos deixa
eternamente separados de Deus. Apenas através da morte de Jesus na cruz recebendo o castigo de nossos pecados que
poderemos encontrar perdão.
Aplicação: Se a criança não for salva esta momento é propício para conversar com ela a respeito da salvação em Jesus.
Caso ela seja, pergunte como vocês pode compartilhar desse amor com outras pessoas.. A nossa sugestão é fazer biscoitos
em formato de cruz, decorá-los e colocar num saquinho com o versículo de 1 Coríntios 15.3-4.

Culinária
Receita dos Biscoitos amanteigados
Ingredientes:
- 500g de margarina qualy com sal
- 24 col(sopa) de trigo
- 24 col(sopa) de maizena(desta marca mesmo)
- 16 col(sopa) de açúcar
Modo de Preparo:
1.Misture todos os ingredientes com as mãos até
ficar homogêneo e desgrudar das mãos.
2. Coloque em um saquinho e leve a geladeira,
para firmar a massa por 30 min.
3.Abra com rolo e corte com cortadores.
4.Leve ao forno, pré aquecido, 200°C.
5.Asse até começar dourar em baixo.
6. O biscoito cresce um pouco, deixe 2 dedos de
distância um do outro para não grudarem entre si.
7. Não precisa untar a forma.
8. Quando tirar do forno, deixe esfriar por 1 min
antes de soltá-los da forma.

Reserve um cookie para ser utilizado para
fechar o bolo da ressurreição que será feito
amanhã!

Receita da Cobertura
Ingredientes:
- 3 xícaras de açúcar de confeiteiro
- 2 claras
- Corante alimentar
Modo de Preparo:
1.Bata as claras até espumar
2. Acrescente o açúcar aos poucos
3.Se quiser o glacê colorido, adicione corante
(especial para alimentos).
4. Decore os biscoitos como quiser
5.Deixe o glacê secar por uma hora para
endurecer
Importante:
a. Se ficar muito mole, coloque mais açúcar
b. Se ficar muito duro, pingue água
c. Separe potinhos e coloque cada cor de corante em um
potinho
d. Coloque a cobertura em saquinhos de confeitar e
SEMPRE mantenha em potinho fechados, porque resseca
rápido.

A receita rende 1,5kg, 60 biscoitos
Receita do biscoito é uma receita de família, compartilhada conosco pela Natália Grillo,
muito obrigada pelo carinho por nosso ministério e por abençoar nosso material com esta receita deliciosa.

Culinária
Modelos de cookies enfeitados

Encontre o verdadeiro
sentido da Páscoa

No meio de todas essas imagens encontre Jesus, a cruz, a tumba vazia, o jumentinho,
o ramo de palmeira, o pão e o vinho.

Vídeo

Assista o vídeo de Jesus perante Pilatos

Vídeo

Assista o vídeo da Crucificação de Jesus

Dia 7 - Sepultamento de
Jesus

"Então, desceu-o, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na
rocha, no qual ninguém ainda fora colocado."
(Lucas 23.53)

História Bíblica
Leitura Bíblica: Lucas 23.50-56
Captação: Brinque de Vivo - Morto com as crianças e depois pergunte a elas o que acontece quando as pessoas morrem,
se elas, onde elas são enterradas, onde são enterradas e inicie a história.
Explicação: Jesus morreu, que coisa mais triste! A esperança se foi por completo, agora o que resta é enterrar Jesus. Você
sabia que na época de Jesus as pessoas não eram enterradas como elas são hoje? (Deixe que as crianças respondam) As
pessoas eram enterradas em tumbas, você sabe o que é uma tumba? (Deixe que as crianças respondam). Mostre a
imagem de uma tumba as crianças e explique que a frente da tumba tinha uma pedra enorme e muito pesada. Era
impossível que uma pessoa sozinha movesse a pedra para retirar o corpo, mas a Bíblia diz em Mateus 62-66 que os líderes
dos judeus pediram uma escolta na tumba durante os três primeiros dias, porque Jesus tinha dito que ressuscitaria ao
terceiro dia.
Jesus morreu na sexta-feira, morreu às três horas da tarde. Ele foi enterrado antes de se iniciar o sábado. O texto dia no
versículo 54, que estava para começar o sábado. Jesus foi enterrado numa tumba, num sepulcro, mas quem o enterrou? No
texto de hoje lemos que foi José de Arimatéia, mas quem era ele? Leia Mateus 27.57-61 e anote mais informações a respeito
dele.

História Bíblica
Porque saber é importante saber que Jesus morreu as três da tarde antes do sábado se iniciar? Não faltava muito tempo
para chegar o sábado? O sábado não começa a meia noite? Os judeus contam os dias de forma diferente da nossa, o dia
deles termina às seis da tarde, isso quer dizer que José de Arimateia tinha apenas três horas para comprar o linho para
envolver o corpo de Jesus, os perfumes que os judeus usavam para embalsamar um corpo, pegar o corpo de Jesus e o
enterrar. É importante lembrar que eles não tinham carros, nem serviço de entrega como nós temos hoje, eles faziam tudo a
pé ou em suas carruagens puxadas por cavalos. Após preparar tudo José pediu a Pilatos para sepultar o corpo de Jesus.
Implicação: A Bíblia diz em Mateus 27.38 que "José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo
dos judeus.", o medo não o impediu de pedir o corpo de Jesus a Pilatos para sepultá-lo. Por diversas vezes nós seguimos a
Jesus secretamente, não permitimos que os outros saibam que nós o amamos, porque também temos medo ou vergonha.
Aplicação: Estamos vivendo dias de muita dor e sofrimento e precisamos da ajuda e direção de Deus para nos mantermos
firmes. Vamos ligar para alguém que esta triste, sofrendo e vamos falar de Jesus a essa pessoa? Vamos dizer para essa
pessoa que Jesus morreu para nos dar vida, para nos dar esperança. Conte tudo que você aprendeu até agora!
E para aguçar a curiosidade dos pequenos pergunte ao final da lição:
O que vocês acham que aconteceu? Jesus ressucitou ao terceiro dia? Se Ele ressuscitou como saiu da tumba sendo a
pedra enorme e pesada? (Vamos saber as respostas só amanhã)

Atividade

Vamos colorir a tumba? Podemos usar lápis, giz de cera, canetinha, tinta guache ou podemos
fazer colagem. As tumbas eram feitas de rochas, podemos colar papéis em formato de pedras,
podemos colar pedrinhas, use a criatividade e faça uma tumba bem criativa!

Culinária
Receita do Bolo da ressurreição
Ingredientes:
- 1 xícara de leite
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 3 xícaras de farinha de trigo
- 3 xícaras de açúcar
- 3 ovos
- 4 colheres de margarina

Modo de Preparo:
1.Bater o açúcar, a margarina e os ovos.
2.Depois acrescente a farinha de trigo, o
leite e por último o fermento.
3.Unte a forma com farinha.
4.Asse por mais ou menos 40 minutos.

Culinária
Como montar o bolo da ressurreição

1. Desenforme os bolos e coloque o
bolo retangular na base

5. Use a massa de cookies
feitos no outro dia para tampar
o buraco

2.Corte o bolo redondo
conforme a imagem

6. Despeje biscoito/bolacha
picada na frente!

3.Coloque a parte maior sob o
bolo retangular e a parte
menos atrás

7. Coloque as três cruzes
no fundo

4. Use um cookie feito ontem
para ser a porta da tumba e
decore com alecrim e flores

8. Deixem a tumba fechada
até amanhã pela manhã!

As duas primeiras imagens foram retiradas do site: https://cantinhodashistoriasbiblicas.blogspot.com/2018/03/passo-passo-do-bolo-tumulo-de-jesus.html

Dia 8 - Ressurreição de
Jesus

"Ele não está aqui! Ressuscitou! "
(Lucas 24.6)

História Bíblica
Leitura Bíblica: Lucas 24.1-12 e João 20.19-22

Captação: Investigadores da Ressurreição, separe pela casa ou pela sala de aula algumas pistas da ressurreição. A cada
ponto leia com as crianças o texto referente e caminhem pelo ambiente até concluírem a história. Caminhem durante todo
o trajeto com a Bíblia para a lerem a cada nova pista. (As cartelas com as pistas podem ser encontradas ao final da história
bíblica)
Explicação: A história de hoje será contada com a leitura das pistas, recomendamos que a cada parada a Bíblia seja lida
antes de procurarem a próxima pista.
Para iniciar a investigação leia Lc 24.1 e após a leitura diga as crianças que a primeira pista esta descrita no versículo, o texto
diz que as mulheres levaram ao sepulcro especiarias aromáticas, que seriam perfumes, então sigam em busca da pista 1
que deverá ser colocada entre perfumes e cremes.
A Pista 2: Coloque entre os brinquedos da criança
A Pista 3: Coloque em algum lugar da casa onde geralmente ficam lembretes, avisos. Pode ser uma lousa, a geladeira, um
caderno.
A Pista 4: Coloque na mesa onde estiver o bolo da ressurreição, que deverá estar com a tumba fechada ainda.
A Pista 5: Coloque a pista dentro da tumba fechada.
A Pista 6: Coloque embaixo de alguma mesa da casa
A Pista 7: Coloque dentro de alguma Bíblia

História Bíblica
Implicação: Jesus morreu e ressusscitou ao terceiro dia assim como tinha dito que aconteceria. Isso nos deixa claro que a
Palavra do Senhor é verdadeira, digna de confiança. E não é algo que esta escrito, mas os discípulos viram Jesus vivo, Jesus
falou com eles e mostrou suas mãos feridas. A Palavra de Deus é infalível e inerrante, ou seja, ela não falha e não erra.
Aplicação: Jesus disse aos discípulos: "Paz seja com vocês! Assim como o Pai me enviou, eu os envio." (Jo 20.21) No livro de
Mateus 28.18-20 Jesus diz aos discípulos: "Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos
céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos."
Jesus nos chama para sermos suas testemunhas e levarmos a Sua Palavra aos quatro cantos do mundo, porque se Ele
morreu e ressuscitou temos certeza de que Deus cumprirá tudo que prometeu e virá um dia para nos resgatar
completamente deste mundo de pecado. Dessa forma, vamos louvar a Deus com cânticos de Páscoa e vamos
compartilhar com alguém que Jesus ressuscitou!

Leitura Bíblica:
Lucas 24.2-3

1

Pista:
Procure numa porta
aberta a tumba vazia

Leitura Bíblica:
Lucas 24.9-11

Leitura Bíblica:
Lucas 24.2-3

2

Pista:
Procure entre os brinquedos
a resposta dos anjos
para as mulheres

5

Pista:
Procure dentro da tumba

Leitura Bíblica:
Lucas 24.12
Pista:
Procure embaixo
de alguma mesa

6

Leitura Bíblica:
Lucas 24.4-6

3

Pista:
Procure no local da casa
ou da sala onde ficam os
lembretes e avisos.

Leitura Bíblica:
João 12.19-20

7

Pista:
Procure dentro da Bíblia

Leitura Bíblica:
Lucas 24.7-8

4

Pista:
Procure próximo a tumba

Leitura Bíblica:
João 12.21-22
Feliz Páscoa!

8

Vídeo

Assista o vídeo da Ressurreição de Jesus

Ilustrações

Link com ilustrações para auxiliar na contação das histórias bíblicas

Dia 1: Domingo de Ramos
https://www.freebibleimages.
org/illustrations/jesusjerusalem/

Dia 2: Lava pés
https://www.freebibleimages.
org/illustrations/last-supperjesus/

Dia 3: A última ceia
https://www.freebibleimages.
org/illustrations/last-supperjesus/

Ilustrações

Link com ilustrações para auxiliar na contação das histórias bíblicas

Dia 4: Jesus no Getsêmani
https://www.freebibleimages.
org/illustrations/gethsemanepeter/

Dia 5: Prisão de Jesus
https://www.freebibleimages.
org/illustrations/gethsemanepeter/

Dia 6: Julgamento de Jesus
https://www.freebibleimages.
org/illustrations/jesus-trials/

Ilustrações

Link com ilustrações para auxiliar na contação das histórias bíblicas

Dia 6: Crucificação de Jesus
https://www.freebibleimages.
org/illustrations/jesuscrucified-dies/

Dia 7: Sepultamento de Jesus
https://www.freebibleimages.
org/illustrations/jesusresurrection/

Dia 8: Ressurreição de Jesus
https://www.freebibleimages.
org/illustrations/jesusresurrection/

Entre em nosso site e conheça nossos materiais!
criativacao.com
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