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AULA 03 – O RESGATE NA CRUZ – O PREÇO DO NOSSO RESGATE 

Hoje é um domingo de comemoração, vamos celebrar a páscoa! Jesus aquele que morreu para 

nos resgatar. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Novo Testamento, a figura do grande resgatador e salvador é visualizada em Cristo Jesus, aquele 
que se entregou para nos resgatar do pecado e da morte. 

Mateus 20.28 registra que Jesus veio para “dar a sua vida em resgate por muitos”. Esse resgate 
foi caro e não havia dinheiro no mundo suficiente para pagar o preço da minha e da sua vida. Em 
1 Pedro 1.18-19 relata que não fomos resgatados com ouro ou prata, mas com o precioso sangue 
de Jesus, como um cordeiro sem mancha e sem defeito.  

E o que faz separação entre nós e Deus? Nossos pecados e nos impede de ter livre acesso e 
intimidade com o Ele, então o plano perfeito foi enviar seu filho para pagar o preço mais alto de 
um resgate e nos salvar e ao reconhecermos esse Salvador tenhamos a certeza de vida eterna 
com Ele. 

A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas 
Jesus veio para nos resgatar da escravidão do pecado e dar vida em abundância. 

Vamos celebrar. 

 

LEIA E MEDITE: 

 

Êxodo 12; Hebreus 9:14; 1 Pedro 1:19,  
 

OBJETIVOS: 

 
 Mostrar à criança o verdadeiro significado da páscoa. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Vivemos em uma época em que os valores foram trocados. O comércio tenta vender a imagem 
de que Páscoa é sinônimo de ovos de chocolate e coelhinhos, ficando nítido que a  intenção é de 
comercializar produtos. Não se faz alusão ao verdadeiro significado da comemoração em si. É 
como se houvesse uma festa onde o verdadeiro homenageado ficasse de fora. Trata-se 
claramente de uma estratégia do inimigo de tirar de cena a pessoa de Jesus, de distrair a mente 
das pessoas com atrativos agradáveis, tirando-lhes a oportunidade de conhecer o nosso 
resgatador. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1. Use aventais ou cartazes para ilustrar os símbolos da páscoa, deixe as crianças 

participarem. 
Veja a sugestão nas imagens. 

https://bibliaportugues.com/hebrews/9-14.htm
https://bibliaportugues.com/1_peter/1-19.htm
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2. Prepare uma mesa bem bonita para a celebração. 
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3. Prepare um lindo cenário. 

 

 
Vamos lá! 

 
MINISTRANDO: 

 
Olá crianças hoje é domingo de páscoa! Humm, dia de festa!? Sim ou não?Sim, dia de 
comemorar o nosso resgate. Vimos nas outras aulas pessoas que foram resgatadas e hoje 
vamos falar do nosso resgate, isso mesmo, o nosso resgate através da páscoa. 
Muitas pessoas pensam em coelhos e chocolates. Os coelhos são muito fofinhos, e é muito 
gostoso comer chocolate, quem gosta?!! Aliás, não precisamos ter uma data certa para comer 
chocolate, a única diferença é que o chocolate, nessa data, é feito no formato de um ovo, humm 
porque será?! Era costume presentear as pessoas com ovos de galinha, ganso ou codorna. 
Esses ovos eram pintados à mão, com diversas cores fortes e alegres. (mostre o avental ou 
cartaz do ovo). 
Mostre a imagem do coelho. O coelho passou a ser símbolo da páscoa também, mas o que todos 
dizem é que o coelho representa a fertilidade, pois os coelhos geram muitos filhotes. O ovo era 
considerado símbolo de vida, o chocolate significa força e energia. 
 Mas, a verdade é que, o significado da Páscoa tem a sua origem na bíblia a Palavra de Deus, e 
não tem nada a ver com ovos de chocolates ou coelhos. Vocês se lembram da história do povo 
de Israel, que falamos na aula passada? Que eles viviam como escravos no Egito? E Deus 
mandou Moises para libertá-los e resgata-los! Eles foram libertos da escravidão e pela marca de 
sangue nos umbrais das portas, Deus livros todo o seu povo. Por causa desse grande livramento, 
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a Páscoa passou a ser comemorada, como a noite que Deus poupou Israel, salvando suas 
crianças e libertando a todos! 
 O Senhor disse como a Páscoa deveria ser comemorada: Imagem do cordeiro “O cordeiro será 
sem defeito, macho de um ano; podereis tomar um cordeiro ou um cabrito... naquela noite, 
comerão a carne assada no fogo; com pães asmos (sem fermento) e ervas amargas a comerão... 
Comemorem esse dia como festa para lembrar que Eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus 
descendentes devem comemorar a Festa da Páscoa para sempre.” . Essa celebração recebeu o 
nome de Pessach, que em hebraico significa passagem, nesse caso da escravidão à liberdade. 
Daí surgiu a palavra Páscoa.  
Por que comemoramos a Páscoa hoje? Jesus veio aqui na Terra, para nos libertar da morte e do 
pecado. Ele foi humilhado, maltratado e morreu como um cordeiro, sem mancha , sem pecado. 
Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje Ele vive! Deus enviou seu filho unigênito (único), sem 
defeitos. Jesus é como aquele cordeiro da Páscoa dos hebreus. Todos os que aceitam seu 
sacrifício são libertos da escravidão do pecado e da morte, assim como os Hebreus foram libertos 
pelo sangue dos cordeiros passado nas portas. 
Ele é o nosso resgatador e deu o verdadeiro significado a esta data. Ele trouxe a “boa-nova”, 
esperança de uma vida melhor. Assim como uma pessoa se sente ao ser resgatada ( por um 
bombeiro) ela tem a esperança de uma vida nova, como se tivesse nascido de novo. 
 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. 
Vamos comemorar. Com pães, salada, suco de uva. Professor prepare uma mesa bem bonita e 
vamos celebrar. 

 
 

ORAÇÃO: 

 
Jesus Cristo, te agradeço por me resgatar do pecado, por entregar a sua vida para que eu viva 
livre da escravidão. Quero viver e celebrar a sua entrega por mim. Amem. 
 

 
VERSÍCULO: 

 

Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de Cordeiro sem mácula ou defeito 
algum. 
 1 Pedro 1:19 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1. Coelho o cordeiro? 

2. Ovo ou a vida de Jesus entregue por nós? 

3. Porque o sangue de Jesus teve que ser derramado? 

4. O que aconteceu ao terceiro dia após a sua morte? 

5. O que significa a palavra páscoa? 

6. Como devemos comemorar a páscoa? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Qual será a sua gratidão por ser livre? Por ter sido resgatado por Jesus? Ele se entregou por 
amor a nós, sem culpa e sem pecado pagou o preço do nosso resgate. 
Vamos ser gratos a Ele entregando uma oferta de amor. 

 

 

https://bibliaportugues.com/1_peter/1-19.htm
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ATIVIDADE  

Esconda ovinhos de chocolate ou bis pela sala e vamos brincar de caça ao tesouro. Junto 
com os ovos deve ter as letras para formar a frase: 
“JESUS É NOSSA VERDADEIRA PASCOA”. 
Prepare uma cesta e as crianças devem encontrar e colocar na cesta e depois de formar a 
frase  todos se sentam para saborear. 

 
 

LEMBRANCINHA 
 
O símbolo da verdadeira páscoa. 
 
 

     
 
                 
                       

Boa aula!  


