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  AULA 2 

AULA ESPECIAL DE PÁSCOA: POR QUE VOCÊ QUER MEU CORDEIRINHO? 

 

Hoje domingo especial de Páscoa. Vamos ministrar a História da Páscoa do povo Hebreu, 

na visão de uma criança. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR 

 

Temos algumas direções para esta Comemoração: 

1. Não vamos usar nem coelhos nem chocolates. Não é esta a verdade da Palavra. 

2. Não vamos nos preocupar em gastar valores para dar chocolates nem doces de 

lembrancinhas, e nem tão pouco vamos atrás dessas doações. NOSSO FOCO NÃO 

É ESTE! As crianças vão ganhar, ou dos pais, ou na escola ou de alguém. Não vamos 

contradizer a formação, nem a ministração. 

3. Caso haja uma doação espontânea, vamos dizer que uma pessoa doou e daí 

entregamos, mas não fará parte da ministração. 

4. Vamos Ministrar a palavra que está em Êxodo 12, numa direção específica e 

linguagem e na visão de uma criança. 

5. O que você precisa saber: 

a) Páscoa: Palavra originada do hebraico “Pessach” significa passagem; 

“passagem de largo”, mais precisamente, o dia que o Anjo do Senhor passou 

de largo; passou de longe da porta dos hebreus. 

b) Os egípcios: - foram os primeiros a presentear com ovos de páscoa, porque 

acreditavam que a terra teria surgido de um grande ovo. Para eles também 

o coelho, significava “luz; nascimento e vida” e era também o símbolo do 

deus-lua. 

c) Na Bíblia, toda vez que vemos Egito, significa o mundo e sua opressão, 

domínio do inimigo”. 

d) Há um significado espiritual muito grande e importante: 

6. Foi Deus quem instituiu a Páscoa e também ordenou como os hebreus deveriam 

comemorá-la. 

7. Êxodo 12:14 ... “o celebrareis por estatuto perpétuo". Era lei de Deus comemorar a 

Páscoa. Não era uma festinha qualquer, mas “solenidade ao Senhor". Eram sete dias 

de celebração. 

a) Tinham que comer carne de cordeiro; sem mácula, sem defeito = significando 

Jesus, o cordeiro de Deus. 

b) Tinham que pegar o sangue de cordeiros e por nas ombreiras e na verga da 

porta significado o sangue de Jesus... 

c) Tinham que comer também pão asmos, pão sem fermento, sem fermento 

velho = significava pureza; somente a massa nova (pois os hebreus usavam 

uma massa velha e colocavam dentro da massa nova) I Cor. 5:7 – 8 

d) Tinham: que comer ervas amargas, significando o tempo amargo de servidão 

no Egito. 
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Interessante notar que Jesus chegou a Jerusalém na semana da celebração da Páscoa, 
e que ele mesmo se preocupou em se preparar para a Páscoa com seus discípulos. E 

tomou a Ceia com eles e ordenou que fizessem isto em memória d’Ele, até sua 2ª. Vinda! 

LEIA E MEDITE: 

Êxodo 12 I Coríntios 05 Mateus 26:17;21:1–11;26:1 - 19 ( e também os outros evangelhos 

respectivos) Lucas 22 :14-23 

OBJETIVOS: 

 

1. Levar a crianças a entender o verdadeiro significado da Páscoa 

2. Que Jesus Morreu igual ao cordeirinho. Porque o Cordeirinho não tinha mancha 

nem defeito. Jesus não tinha pecado nenhum. O Sangue do Cordeirinho livrou os 

primogênitos da morte. O sangue de Jesus nos livra da morte espiritual (ficar 

separado e longe de Deus) e nos garante uma vida com Deus no céu que nunca, 

nunca vai acabar. Que Jesus não ficou morto, mas viveu de novo e ressuscitou 

3. Que a Páscoa não é chocolates nem coelhos. Não está na Bíblia. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

Como as crianças não vão relacionar a Páscoa com chocolates e coelhos, com tanto 

assédio do comércio, e muito mais agora nas mídias? E parece que todo mundo faz ovos 

de chocolate caseiros, não é mesmo? Quem é que não tem uma amiga ou não conhece 

alguém que faz e que te ofereceu? Pois é!  

“Nós estamos navegando contra a maré” A Palavra de Deus sempre nos coloca em 

caminhos opostos ao que o mundo indica. Chocolate é muito delicioso!  

Não e vamos dizer que não pode comer ou não deve dar e nem ganhar. Mas neste 

primeiro momento esta parte de mostrar a verdade, ficou para aqueles que vão formar 

as crianças a na verdade da palavra. Nós! E vamos incentivar os pais a fazerem isto 

também. A sentar com eles e ministras esta palavra. 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

 Conte a história com um carneirinho (ovelhinha...) de pelúcia nos braços. 
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MINISTRANDO: 

Olá crianças, hoje vou contar uma história para vocês. Esta história aconteceu muitos e 

muito e muito anos atrás. Há mais de 2020 anos. Imagina! Faz muito tempo mesmo. 

 

Foi lá no tempo da Bíblia onde vivia o povo de Deus, que estava escravo numa terra onde 

havia um rei muito mau. O povo estava sofrendo muito mesmo, porque além de ser 

escravo, eles apanhavam muito. Eles oravam sempre e pedia para Deus trazer uma 

libertação para eles! 

Eles sofriam muito. Esta parte está escrita aqui na Bíblia. Vocês acham que naqueles dias 

tinha criança? Pouca ou muita? Sim tinha bastante crianças. Elas já nasciam escravas.  

Bom... daqui para frente eu vou falar de um menino que um dia ganhou um lindo cordeiro 

do pai dele. O nome do menino era Zach.  

Ele tratava dele todos os dias. Dava mamadeira, porque ainda o cordeirinho era filhotinha 

e já estava começando a andar. 

Ele gostava demais do seu cordeiro. 

Um dia seu pais disse para ele: _ Filho vamos precisar do seu cordeiro.  

- Vão? Por quê? 

- Deus é que pediu, filho. Deus pediu um cordeiro novinho, bem limpinho como o seu, sem 

mancha e que ainda não tem um ano. O seu é o primeiro cordeirinho que nasceu, né 

filho? 

Este cordeirinho vai salvar nossa casa, porque uma coisa muito ruim vai acontecer.  

Mas se nós tivermos o cordeiro e fizermos o que Deus mandou, nada de mal vai nos 

acontecer. Vamos ser salvos e vamos viver. Todos os filhos vão viver. 

- Verdade, papai? meu cordeirinho pode nos salvar? 

- Sim meu filho! 

- Tá bom papai, se Deus pediu pode levar. 

Aquela criança confiava muito em Deus! Ela acreditava no Deus todo poderoso que 

sempre cuidava do seu povo e nada de mal ia acontecer com ele nem com a sua família. 

Ele era igual a vocês, que confiam e acreditam em Deus. 

Deus tinha prometido que todo povo de Deus ia sair daquela escravidão. 

Aquela terra era o Egito e o rei era Faraó. Muito malvado que só queria matar o povo de 

tanto trabalhar e agora ele não queria deixar o povo ir embora. 

Naquela noite Deus tinha mandado um anjo que ia passar por todas as casas do Egito.  

Quando o anjo passasse, todo filho que nasceu primeiro ia morrer. 

Mas como o anjo ia saber que na casa do povo de Deus não era para morrer ninguém? 

Sabe como? 

Na casa que tivesse uma marca vermelha na porta em cima e dos lados ele ia pular, ia 

passar longe. Ia passar de largo e ninguém lá ia morrer. A marca era o sangue do cordeiro! 

Então cada casa ia matar um cordeirinho e passar o sangue na porta. 

Zach e sua família teriam também um cordeirinho.  

Vocês acham que Zach ficou triste e chorando? No comecinho sim, porque ele amava 

demais seu cordeirinho mas depois ele entendeu que ele seria salvo.  Zach era muito 

inteligente e sabido. Ele não morreria e ninguém da sua família. Porque haveria o sangue 

do cordeiro na sua porta. 

Então ele agradeceu a Deus por ter cordeirinho que ia salvar a ele e toda sua família. 

Zach agora estava bem feliz. 
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Finalmente chegou aquela noite. Todos ficaram dentro de casa. Ninguém saiu na rua. 

Será que Zach estava com medo? Ahh... eu acho que estava um pouquinho sim. Mas ele 

ficou bem abraçadinho com seu pais e sua mãe.  

E o anjo passou! Quando o anjo ia chegando ele viu o sangue na porta da casa do Zach. 

Então ele passou de longe, pulou a casa dele e nada de mal aconteceu. Ninguém morreu 

ali naquela casa e nem nos seus amiguinhos, porque todos tinham a marca do sangue do 

cordeiro na porta. Todos viveram.  

Então o rei malvado ficou com muito medo e libertou o povo e ninguém era mais escravo, 

Todos saíram e foram morar numa terra linda que era a terra que Deus tinha prometido 

Sabem como chamou aquela noite? Que o anjo passou de largo? Chamou Páscoa! 

E Deus falou para eles fazerem uma grande festa e comemorar! E se os filhos 

perguntassem: Que festa é esta? Eles responderiam: Esta é a PÁSCOA DO SENHOR que 

passou por cima, pulou as nossas casas e nos libertou. 

 

Crianças, Jesus é o Cordeiro de Deus! Como assim? 

 

Jesus é como um cordeirinho. - Ele tinha pecado? Não - Ele tinha defeito? Não  

O que aconteceu com Jesus? Ele morreu na cruz. Ficou calado e quieto, com um 

cordeirinho, não reclamou 

E o sangue de Jesus que escorreu na cruz, foi para nos salvar de todo mal. 

Jesus morreu para salvar todas as crianças e as famílias também. 

 

Só que o mais importante aconteceu. 

Jesus não ficou morto 

ELE VIVEU DE NOVO 

ELE RESSUSCITOU!! 

ELE ESTÁ VIVO!! 

 

(Mostre imagem do túmulo vazio) 

 

Todas as pessoas que receberam Jesus no coração recebem uma marca do sangue de 

Jesus. É uma marca invisível. Nós não vemos, mas Jesus vê. Deus vê e o mal também vê. 

Mas quando ele vê ele não pode fazer nada. Não pode nos tocar. Não toca na vida de 

nenhuma criança. E Jesus nos salva e nos livra e todo mal. 

Amém? 

Mas, como a gente faz para ter esta marca? 

É só pedir pra Deus em Oração. 

E receber Jesus no coração. 

Quantos aqui desejam fazer isto agora mesmo? 

 

Vamos orar: 

ORAÇÃO: 

 

Senhor eu recebo hoje, Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que morreu por mim e me 

salvou. Coloca em mim a marca do Sangue. Amém (Imponha as mãos e ore por eles) 
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Louvor : 

 

Refrão: “Pelo Sangue “Renascer Praise 

 

Cristina Mel P, A, S, C, O, A 

  

VERSÍCULO: 

Porque a nossa Festa da Páscoa está pronta (...) Jesus Cristo, o nosso Cordeiro da 

Páscoa, já foi oferecido em sacrifício (1 Cor 5:7) adaptado para Kids 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Lembra que estamos aprendendo que Deus é o Deus de ofertas? 

Deus mais uma vez fez uma linda entrega, Ele não tinha outro filho. Era seu único filho 

Jesus Cristo. Ele entregou por nós, com seu sangue somos salvos libertos curados. 

E como aquele menino da história que nós ouvimos. Vamos entregar! E com o nosso 

coração cheio de alegria. Vamos entregar hoje nossas ofertas e nossos dízimos. 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

1. O que é Páscoa? 

2. Como foi a primeira Páscoa? 

3. O que eles tinham que fazer? 

4. Como tinha que ser o cordeiro? 

5. Quem é nossa Páscoa e por que? 

 

ATIVIDADE 
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

Olá Papais, Mamães e Responsáveis, 

 

Hoje ministramos sobre a verdadeira Páscoa que está em Êxodo 12. Vamos reforçar 

durante a semana.   

Jesus Cristo é a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus. 

Quando os seus filhos perguntarem: “O que quer dizer essa cerimônia? ”, vocês 

responderão: “É o sacrifício da Páscoa em honra do SENHOR Deus, pois no Egito ele passou 

pelas casas dos israelitas e não parou.  

Eles estão levando também o óleo da unção para ungir, as portas os materiais e 

repreender todo mal desses dias: (Corona Vírus) em nome de Jesus.  

 

Desafio: fazer a bolachinha (segue a receita). Se a mamãe tiver outra receita pode 

adaptar, vamos usar a criatividade e mão na massa. (Mas insira as referências bíblicas 

para lembrar da aula) 

Deu certo a bolachinha (suspiro)? 

 Enviem os testemunhos! 

 

Semana Super abençoada!! 

 

LEMBRANCINHA: 

Óleo da Unção.  Tubete com ovelhinha ou garrafinha    

    

 

 

Garrafinha com óleo da unção 


