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AULA 3 – Jesus- Páscoa  

Ano apostólico de Rute, ano de aliança, abundância, grandes milagres e dupla honra. 

Como é maravilhoso saber que Jesus nos resgatou do pecado e da morte! Nesta aula, falaremos 

da morte e ressurreição de Jesus. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Todos nós fomos escravizados pelo pecado e precisamos ser libertos. Deus prometeu trazer 
julgamento sobre o mundo  mas ele nos ofereceu um escape – Jesus. Deus sacrificou seu próprio 
filho para nos  salva!. Na festa da Páscoa, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Agora quem crê 
em Jesus como seu salvador está livre da condenação. Ele é o nosso resgatador, o sangue de 
Jesus é um sinal na vida de quem o ama, protegendo do castigo eterno. Ele liberta da escravidão 
do pecado e dá uma vida nova. Hoje na Páscoa celebramos a libertação do pecado, o perdão do 
castigo e a vitória sobre a morte. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do Mundo.    João 
1 :29 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Mateus 28:1 -10 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que é Jesus nos resgatou do pecado de morte. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 Cenário do cordeiro de Deus e crucificação para ilustração da história. 
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MINISTRANDO: 

Olá galerinha tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa.  Vocês sabem o que é Páscoa? 
Então nos vamos aprender Páscoa é uma festa onde comemoramos a ressurreição de Jesus 
Cristo, mais tia o que é ressureição?  Olha Deus ama muito a nossa vida aí Ele deu o seu único  
filho para que eu e você tivéssemos uma vida muito legal, com saúde, com amor, com uma 
família abençoada, com muitos brinquedos, muito amiguinhos, uma casa  para mora um 
lanchinho gostoso, e muito mais coisa boas, mais para a gente ter tudo isso, Jesus morreu numa 
cruz, os homens malvados bateram nele ,colocaram uma coroa cheia de espinhos na cabeça 
dele,  saiu muito sangue, deram vinagre para ele beber, ele estava com muita sede, ele não 
chorou,  por que Ele sabia que tudo isso ia nos salvar. 
 Depois de três dias da morte de Jesus, Deus mandou um anjo tirar uma pedra bem grande do 
tumulo, ai Jesus saiu de lá e foi para o Céu com Deus; isso é ressuscitar. Ele agora está sentado 
à direita de Deus, guardando lugar no céu para nós. Jesus nos resgatou do pecado e da morte. 
Amém. 
 
ORAÇÃO: 

 
Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo teu sacrifício na cruz, obrigada pelo seu amor, em 
nome de Jesus, amém! 
 
VERSÍCULO:  

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

1- Pular com  dois pés  dentro do bambolê. 

2- Cada criança ficara em um bambolê, sendo a toca do coelho, quando a tia falar 

“coelhinho sai da toca”, todos tem que pular para fora, quando a tia falar “coelhinho 

para dentro da toca”, todos dentro do bambolê. 

 

      
 

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

                  

O símbolo da verdadeira páscoa. 
 
 

     
 

Boa aula! 


