Biscoito de Páscoa
Esta é uma atividade para desenvolver
em família na véspera da Páscoa. O
passo a passo explica a receita para fazer
bolachas e, ao mesmo tempo, mostra a
relação com a morte e ressurreição de
Jesus acompanhada dos textos bíblicos.
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Lembrando o verdadeiro

sentido da Páscoa

Antecipadamente procure e
marque os textos na Bíblia.
Pré-aqueça o forno a 180º graus.
É importante que o forno esteja bem
quente até o fim da receita.

Ingredientes:
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1 xícara de castanhas
1 colher de sobremesa
de vinagre
3 claras de ovos
1 pitada de sal
1 xícara de açúcar
Saco plástico
Colher de pau
pano de prato
Bíblia

Leia João 19: 1-3
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Coloque as castanhas
dentro do saco plástico
e com a colher de pau
deixe as crianças quebrarem em pedaços
pequenos, e reserve.
Explique que depois
que Jesus foi preso, ele
foi espancado pelos
soldados romanos.

Acrescente as claras de ovos ao
vinagre. Explique que os ovos
representam vida e também que
Jesus deu sua vida por nós.

Leia João 10:10-11

Coloque um pouquinho
de sal na mãozinha de
cada criança. Deixe-os
experimentarem. Acrescente uma pitada de sal
na tigela com vinagre e
claras. Explique que o sal
representa as lágrimas dos
amigos de Jesus e seus
seguidores, e a tristeza de
nossos pecados.

Leia Lucas 23:27
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Em um recipiente coloque
uma colher de
sobremesa de
vinagre, e deixe
que as crianças
cheirem. Explique que quando
Jesus estava com
sede na cruz foilhe dado vinagre
para beber.

Leia JoÃo
19:28-30

Bata na batedeira as claras
com vinagre e sal, na velocidade máxima até que fique
em pornto firme, em forma
de neve. Explique que a cor
branca representa a pureza
aos olhos de Deus, daqueles
que têm seus pecados lavados por Jesus.

Leia IsaÍas 1:28 e
João 3: 1-3
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Leia Salmo 34:8 e João 3: 16
Acrescente as castanhas quebradas à mistura. Com uma colher de sopa coloque
pequenas quantidades em um papel manteiga numa assadeira. Explique que
cada quantidade representa as pedras do túmulo onde sepultaram Jesus.

Leia Mateus 27:57-60
Estenda um pano sobre o fogão de maneira que simbolize a sepultura selada,
onde Jesus foi colocado após ter sido retirado da cruz. Explique que quando Jesus foi colocado no túmulo; lhe selaram. Após a leitura desligue o forno.

Leia Mateus 27:65-66
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sentido da Páscoa

Até então os ingredientes não são saborosos. Acrescente vagarosamente uma xícara
de açúcar na tigela, enquanto continua batendo. Explique que a parte doce da
história é que Jesus morreu porque Ele nos ama. Coloque um CD que mencione a
morte de Jesus e seu amor. Ele quer que o conheçamos e o aceitemos.
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Lembrando o verdadeiro

Vá PARA CAMA. Explique que talvez eles se sintam tristes por ter que deixar
as bolachas no forno durante toda a noite. Os seguidores de Jesus estavam
MUITO tristes e desesperados quando o tumulo foi selado.

Leia João 16:20 e 22

Na manhã da Páscoa abra o forno e dê a cada criança uma bolacha. Perceba
“que as bolachas têm alguns ‘quebradinhos’. Abra e explique que as bolachas
são vazias dentro. Na primeira Páscoa os seguidores de Jesus estavam surpreendidos ao ver que o túmulo estava aberto e vazio.

Leia Mateus 28:1-9
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Desfrutem em família as bolachas no café da manhã lembrando

o sacrifício que Cristo fez por nós.

