
 

 
 
 
 

  Aula 2 - Páscoa 

Hoje é domingo de Páscoa, vamos viver a verdadeira páscoa do Senhor! Lembre-se Jesus vive e 

Ele é a nossa verdadeira Páscoa! 

De uma maneira muito simples, sem “medos”, vamos ministrar as crianças sobre o significado da 
verdadeira páscoa. Como elas são pequenas, vão certamente ficar impressionadas com as 
palavras:  “morte, sangue, praga...”. Então dessa maneira simples de falar, vamos tocar a mente 
para que eles entendam e o coração para sentir alegria da Páscoa e o Espírito para que Deus 
possa trabalhar neles. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

No livro de Êxodo 6:6 vemos a promessa do Senhor em resgatar o povo de Israel da escravidão 

do Egito. Deus sempre trabalhavam a favor de seu povo; pessoas que Ele amava e desejava 

resgatar do pecado, da idolatria, da rebeldia e de tantas coisas que entristecem o seu coração. 

Aos que reconhece sua soberania, Deus revela seu amor e os resgata. Após a morte dos 

primogênitos, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: saia do meio do meu povo, tanto vós como 

os filhos de Israel; e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Rapidamente o povo se apressou 

nos preparativo para a partida, levaram os rebanhos, prepararam pães, pediram aos egípcios 

doações de jóias, ouro, prata e vestidos, o Senhor os abençoou tanto que tiveram muitos 

despojos Depois de quatrocentos e trinta anos de cativeiro, naquele mesmo dia todo o exercito do 

Senhor saíram da terra do Egito. 

 

LEIA E MEDITE: 

Êxodo 12 

OBJETIVOS: 

 
● Levar a criança a entender que Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

Monte uma maquete com o cenário da história;  

● Use Bonequinhos. Use muitos... (depois você pode dar um bonequinho para cada criança 

levar para casa, eles vão gostar bastante)  

● Use bonecos maiores para ser a mamãe, o papai e o homem bravo (faraó), e o amigo de 

Deus (Moisés). 

● Faça cenário... Use carneirinhos de papel ou de pelúcia ou... (use sua criatividade) 

● Mude o tom a voz, imite a voz de Moisés, de Faraó etc... 



 

 
 
 

 

 
 
MINISTRANDO: 

Hojé é domingo de Páscoa, uaaal, que demais né? Hoje eu vou contar para vocês como 
aconteceu a primeira Páscoa e está na bíblia heim, Vamos lá?! 

Muitas famílias, viviam e trabalhavam muito no Egito. Eles estavam tristes e chorando. A mamãe 
estava chorando (imita o choro) o papai estava chorando (imita) e os filhinhos também estavam 
chorando (convide as crianças para imitar o choro deles). Eles estavam chorando porque eles 
tinham bastante machucado...E tinha um homem bravo que batia neles todo dia esse homem se 
chamava Faraó, ele mandava em todo mundo que morava lá. Eles tinham que trabalhar sem 
parar. O papai e a mamãe falaram assim pra Deus: 

- Me ajuda, Deus !!! Está doendo muito, eles falavam todos os dias: 

- Ajuda a gente Deus , ajuda, por favor !!!! 

Deus  é muito bom ! Vamos todos falar juntos: 1,2, 3 : “DEUS É MUITO BOM”, então Ele ajudou. 
Ele mandou um homem, muito bom que era amigo de Deus, o nome dele era Moisés, para ajudar 
todas as famílias que sofriam no Egito. Então, Moises falou assim para o Faraó: 

- Deixe essas pessoas em paz. Não bate mais neles, foi Deus que mandou. Eu vou levar a mãe, 
o pai e os filhinhos para um lugar bem bonito. Deixa-os ir embora, mas Faraó não deixou. Ele 
falou assim: 

- Não vou deixar... Não vou deixar ....!!!! 



 

 
 
 

Moisés falou assim: 

- Se você não deixar Deus  vai mandar bastante coisa ruim para você. 

Ele não deixou. Então Deus  falou assim: Se você não deixar uma coisa muito triste vai 
acontecer! Moisés falou assim para as famílias do Egito: 

- Hoje vai acontecer uma coisa muito ruim e triste. E depois disso, todo mundo vai sair daqui e 
morar num lugar bem lindo e ninguém mais vai chorar e ninguém mais vai ter machucado. 

- Quem tiver um cordeirinho bem limpinho e bonitinho vai ficar livre. Vai sair daqui e não vai 
chorar nunca mais. Ai então o papai e a mamãe pegaram um cordeirinho bem limpinho e 
bonitinho para eles e ficaram esperando à noite. Eles ficaram lá dentro de casa comendo todos 
juntos. Naquela noite ficaram esperando, esperando... e nada de mal aconteceu para eles, Deus 
cuidou deles porque eles tinham o cordeirinho. Eles ficaram alegres e mudaram de casa foram 
para um lugar bem lindo. Deus cuidou deles todo dia e noite, porque eles tinham o cordeirinho. 
então, Moisés falou assim: 

-Vamos fazer uma FESTA BEM GRANDE E BEM BONITA!!!  VAMOS FAZER A PÁSCOA. 

Então eles fizeram uma linda festa A FESTA DA PÁSCOA !!!! 

E o filho perguntou para o papai: 

-       Papai que festa é esta?? 

-       É  a festa da Páscoa. Vamos ficar bem alegres porque Deus ajudou a gente e aquele 
homem bravo nunca mais vai amolar a gente!!!! E vamos todos os anos lembrar disto e 
fazer FESTA.  

JESUS É NOSSO AMIGO. ELE É IGUAL UM CORDERINHO SE A GENTE TEM JESUS NADA 
DE MAL VAI ACONTECER. QUEM QUER JESUS LEVANTA A MÃO ??!!! 

JESUS É NOSSO AMIGO. JESUS É O CORDEIRINHO QUE DEUS DEU PRA NÓS. ELE É A 
PÁSCOA!! ENTÃO VAMOS FAZER A FESTA DA PÁSCOA !!!! 

(Faça uma super festa decorada com carneirinhos, um gostoso bolo. E deixe que cada criança 
leve um bonequinho também da história).  

Vamos falar obrigado para Deus? 

ORAÇÃO: 

Obrigado Senhor, porque Jesus é como Cordeirinho. Obrigado Senhor Deus pela festa da Páscoa 

e nós te amamos, porque o Senhor é a nossa Páscoa, amém. 

 

VERSÍCULO: 

“ Porque Jesus é a nossa páscoa”  I Cor. 5:7 



 

 
 
 

ATIVIDADE  

● Colar algodão.Cole glitter na abelhinha. Fazer uma base para que ele fique em pé e 
escrever: JESUS É NOSSA PÁSCOA...VIVA ! (ou outra atividade que não seja coelhinho) 

 
LEMBRANCINHA 

A lembrancinha será a santa ceia: 

 


