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CONHEÇA E ENSINE A VERDADEIRA

HISTÓRIA DA PÁSCOA AO SENHOR

 Quando seus filhos lhe perguntarem: "O 

que significa esta cerimônia?", respondam-

lhes: "É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que 

passou sobre as casas dos israelitas no Egito 

e poupou nossas casas quando matou os 

egípcios". Então o povo curvou-se em adora-

ção. (Êxodo 12:26-27)

TEXTO-BASE

 Auxiliar pais e professores no ensino às 

crianças sobre a verdadeira Páscoa e a pode-

rosa e redentora mensagem do evangelho de 

Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus.

OBJETIVO

MINISTÉRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PÁSCOA EM FAMÍLIA



 A Páscoa é uma festa realizada pelos 

israelitas, em comemoração à sua libertação da 

escravidão no Egito. Foi durante essa cerimônia 

que o Senhor livrou o seu povo da morte e o 

libertou para uma nova vida.

VOCÊ SABIA?

MINISTÉRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PÁSCOA EM FAMÍLIA

 Há muito tempo e durante muitos anos, os 

hebreus foram escravizados pelos egípcios. No 

Egito, longe da sua terra, o povo de Deus era 

forçado a trabalhar duramente, todos os dias, 

debaixo do sol. Foram, aproximadamente, 400 

(quatrocentos) anos de muita dor e muito 

sofrimento, até que o Senhor levantasse um 

homem chamado Moisés para libertar os 

israelitas e levá-los a uma nova terra, um novo 

lar, chamado Canaã.

 Deus enviou dez pragas aos egípcios para 

que Faraó, rei do Egito, libertasse os hebreus 

(você pode ler essa história nos capítulos 1 a 12 

de Êxodo). Faraó manteve o seu coração endu-

recido, e só libertou o povo de Deus após a 

décima praga atingir a sua casa.

CONHEÇA A VERDADEIRA
HISTÓRIA DA PÁSCOA
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 Deus deu orientações a Moisés sobre 

como seu povo seria livre da morte: os hebreus 

deveriam sacrificar um cordeiro e passar o 

sangue do animal nos batentes das portas das 

suas casas. Além disso, deveriam assar o cordei-

ro e comê-lo todo, com ervas amargas (algum 

tipo de verdura da época). A refeição deveria ser 

feita em família.

 Naquela noite, morreram todos os primo-

gênitos (os filhos mais velhos) dos egípcios, mas 

os filhos dos hebreus foram poupados, pois as 

casas marcadas pelo sangue do cordeiro foram 

protegidas pelo Senhor.

 Às pressas, Moisés convocou o povo de 

Deus à saída do Egito. Esta foi tão repentina que 

as massas dos pães que seriam preparados não 

tiveram tempo de fermentar e crescer. Por isso, 

os hebreus comeram os pães sem fermento.

 Enfim, para a glória de Deus, os israelitas 

foram livres da morte e da escravidão. A partir 

daquele dia, o Senhor instituiu a Páscoa como 

uma festa anual no calendário religioso, na 

época da Antiga Aliança ou Antigo Testamento. 

Todo o 14° (décimo quarto) dia do mês de abibe 

ou nisã (do calendário judaico), os hebreus 
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deveriam celebrar a Páscoa do Senhor: comer 

o cordeiro assado, as ervas amargas e o pão 

sem fermento.

 A história da Páscoa nos apresenta a 

mensagem da eterna redenção, por meio do 

sangue do Cordeiro. A Páscoa terminou, quan-

do Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, foi sacrificado 

na cruz para nos libertar da escravidão do 

pecado e nos livrar da morte eterna.

 A Páscoa é símbolo da maior mensagem 

da história: a mensagem do evangelho de Jesus 

Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o peca-

do do mundo (Jo 1:29) e é a nossa Páscoa. Por 

seu sangue derramado na cruz, uma nova 

aliança foi estabelecida (Mt 26:2; 1 Co 5:7).

 Nessa nova aliança, Jesus instituiu a Ceia, 

que não é uma nova Páscoa, mas um memorial 

da sua morte e da sua ressurreição. Quando os 

cristãos, crentes em Jesus, conscientes e arre-

pendidos de seus pecados, se reúnem para 

celebrar a Ceia do Senhor, anunciam a sua 

mensagem de salvação, até que ele venha (Lc 

22:7-20; 1 Co 11:23-26).

QUAL É A MENSAGEM DA PÁSCOA?
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  Hoje, celebramos a vida eterna em 

Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. Pre-

cisamos nos arrepender dos nossos pecados 

e confiar em Jesus de todo o nosso coração. 

Vamos agradecer ao Senhor pela salvação e 

pela vida eterna.

VAMOS CELEBRAR!

  Durante a explicação (Páscoa em famí-

lia), aproveite para realizar uma atividade em 

família. Para isso, separe alguns ingredientes 

para realizarem uma refeição juntos:

 - 1 copo de farinha de trigo (165g);

 - 1 colher de sopa de farinha (para enfari-

nhar a mesa e a assadeira);

 - 1/3 de copo de água (85ml);

 - 1 pitada de sal;

 - suco de uva (integral ou em pó).

 

 Preparo e refeição:

ATIVIDADE EM FAMÍLIA

 Deixe o forno pré-aquecido em 250 graus;

 em um recipiente, coloque o copo de 

farinha e o sal;
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 adicione uma colher de água e misture os 

ingredientes com uma colher;

 adicione mais uma colher de água e misture 

bem os ingredientes e repita esse processo até 

incorporar toda a água à massa;

 pegue a massa do recipiente e amasse com 

as mãos até virar uma mistura homogênea;

 corte a massa em 8 (oito) partes iguais e 

enrole-as em bolinhas;

 enfarinhe a superfície da mesa e abra as 

bolinhas com um rolo deixando-as como uma 

massa bem fina;

 enfarinhe a assadeira e coloque as massas 

para assar durante 5 (cinco) minutos, aproxi-

madamente;

 após assadas, as massas ficarão sequi-

nhas, parecidas com bolachas;

 prepare o suco e a mesa para a refeição 

em família.

 Durante o preparo e a refeição, fale sobre 

Jesus ao(à) seu(sua) filho(a), louvem a Deus e 

orem juntos.

Boa refeição!



DESENHO PARA COLORIR

MINISTÉRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PÁSCOA EM FAMÍLIA
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