Uma história de Páscoa e de Salvação: O que está vazio?
O Plano da Salvação
Mara Melnik
Todos os anos comemoramos a Páscoa. Esse é um dos adventos mais
importantes da fé cristã e deve ser lembrado todos os anos com nossas
crianças. Devido a Páscoa comercial que oferece outros símbolos e
significados elas podem ter dúvidas sobre qual é o motivo verdadeiro dessa
comemoração. Para sanar essa possíveis dúvidas vamos contar para elas a
História da Páscoa que a Bíblia relata. Para essa narração vamos usar as
palavras cheio(a) e vazio(a). Cada pergunta que fizermos durante a história
elas vão precisar responder: se está cheio ou vazio. Na sequência você deve
mostrar a placa com a resposta certa. Vamos começar?
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CESTA DE PÁSCOA
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-Vejam é uma cesta de Páscoa. Ela está cheia ou vazia?(Espere a
resposta)
-Isso mesmo ela está vazia. Esperando os ovos de chocolate que todo
mundo quer ganhar.
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(MOSTRE A PLACA)
OVO DE PÁSCOA

- Agora vou mostrar para vocês outra figura. É um ovo de Páscoa. Ele
está cheio ou vazio?
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- Normalmente eles estão cheios de bombons ou brindes. Existem
alguns que prometem até surpresas. Em algumas culturas os ovos de aves são
esvaziados com cuidado a fim de não se quebrar as cascas. Depois de lavado
e seco o ovo é pintado cuidadosamente e depois recheado com doces ou
confeitos. Será que foi daí que surgiu a ideia do ovo de chocolate? Esses ovos
são chamados de Pessanka na cultura ucraniana.
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(MOSTRE A PLACA)

MAPA DO EGITO ANTIGO
- Esse é um mapa de um país chamado Egito onde existem muitas
cidades. As cidades são cheias ou vazias?
- Isso mesmo elas são cheias de pessoas que moram ou que estão
visitando a cidade. Antigamente esse país chamado Egito estava cheio de um
povo chamado hebreu. Eles tiveram que sair de sua terra e partir para esse
lugar para não morrer de fome. Com o tempo o povo hebreu se tornou escravo

dos egípcios. Eles tinham que trabalhar muito e não recebiam o suficiente. O
povo cresceu e o Egito ficou cheio de hebreus.
(MOSTRE A PLACA)
A PRIMEIRA PÁSCOA
- Lembram que nos falamos de um povo que encheu o Egito? Esse povo
foi que comemorou a primeira Páscoa. Eles estavam sofrendo como escravos
no Egito e pediram a Deus que os libertassem. Deus chamou Moisés para
liderar o povo nesse momento e deu as orientações que devia tomar para tirar
o povo do Egito. Moisés foi até o líder dos egípcios o Faraó e entregou a
mensagem que Deus mandou: “liberte o meu povo”. O Faraó não obedeceu e
não deixou o povo partir por isso, Deus enviou nove pragas sobre o Egito. Com
seu coração endurecido o líder dos egípcios não deixou o povo partir.
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Deus enviou nove pragas sobre o Egito (citar as pragas).
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Moisés foi falar com Faraó mais uma vez avisando que: E Moisés
proclamou ao Faraó: “Assim diz o Senhor: à meia-noite passarei pelo meio do
Egito. 5E todo primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito do
Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito da escrava que
trabalha no moinho, assim como todas as primeiras crias do gado e dos
rebanhos.…”(Exodo 11:4-5)
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(MOSTRE AS DUAS PLACAS)

- Como que vocês acham que estava o coração de Faraó? Cheio ou
vazio?
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- Cheio de ódio e desobediência por isso ele não deixou o povo partir
como Deus havia ordenado.
PREPARATIVOS PARA A PÁSCOA

Deus deu as instruções para Moisés passar ao povo antes da décima
praga passar sobre o Egito. (Leia a próxima passagem usando a Bíblia)
Êxodo 12:1-12
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1Disse o SENHOR a Moisés e a Arão na terra do Egito:
2 Este mês vos será o principal dos meses; será o primeiro mês do ano.
3 Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês, cada um tomará para
si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família.
4 Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então, convidará ele o seu vizinho mais
próximo, conforme o número das almas; conforme o que cada um puder comer, por aí
calculareis quantos bastem para o cordeiro.
5 O cordeiro será sem defeito, macho de um ano; podereis tomar um cordeiro ou um
cabrito;

6 e o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da
congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde.
7 Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas
em que o comerem;
8 naquela noite, comerão a carne assada no fogo; com pães asmos e ervas amargas a
comerão.
9 Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo: a
cabeça, as pernas e a fressura.
10 Nada deixareis dele até pela manhã; o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis.
11 Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão; comêlo-eis à pressa; é a Páscoa do SENHOR.
12 Porque, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os
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primogênitos, desde os homens até aos animais; executarei juízo sobre todos os deuses
do Egito. Eu sou o SENHOR.
13 O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes; quando eu vir o sangue,
passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do
Egito.
14 Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao SENHOR; nas
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vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo.

O povo hebreu seguiu todas as instruções dadas por Deus. E tudo aconteceu
como ele havia dito. E foi assim que se comemorou a primeira Páscoa, com a
libertação do povo de Deus da escravidão do Egito.
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- Como que vocês acham que estava o coração das pessoas? Cheio ou
vazio?

- Isso mesmo cheio de alegria e gratidão a Deus.
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Durante 400 anos o povo judeu comemorou a Páscoa comendo pão sem
fermento, ervas amargas e a carne do cordeiro, assim como Deus havia
ordenado.
JESUS E A PÁSCOA
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- Será que Jesus comemorava a Páscoa? Como que Ele fazia?
A Bíblia relata passagens que mostram que Jesus comemorava a
Páscoa. Quando ele tinha doze anos Ele fez uma viagem com seus pais para
comemorar no templo. (Lucas 2:41-52)
Ele já estava se preparava para sua grande missão de salvar o mundo
da escravidão do pecado.
Lembram que para a libertação do povo judeu era necessário passar o
sangue de um cordeiro na porta? Hoje não precisamos fazer sacrifício de
animais para a nossa salvação. Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue

para nos libertar de nossos pecados, Ele levou nossa culpa, pagou nossa
dívida, tomou o lugar do cordeiro se sacrificando para que pudéssemos ter
salvação.
(COLOQUE AS FIGURAS NO QUADRO ENQUANTO CONTA ESSA
PARTE DA HISTÓRIA)
(Coração) – Nosso coração está assim: cheio de pecados.(coração co
manchas ou escuro)
O coração de Jesus estava cheio de amor por cada um de nós quando,
por isso Ele foi a cruz, no meu e no seu lugar. Por causa do meu e do seu
pecado. Ele derramou o seu sangue para nos limpar de nossos pecados.
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(MOSTRE A FIGURA E COLOQUE ABAIXO DA CRUZ)

Você pode estar se perguntando: - Porque o pecado me afasta de Deus.
Veja essa figura(Ponte de Deus)
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- Aqui estamos nós. Aqui está Deus. O que está nos separando?(o
abismo do pecado). Quando Jesus morreu na cruz Ele fez uma ponte para que
pudéssemos chegar até Deus.
Por isso a Páscoa é tão importante para os cristãos, ele nos lembra
todos os anos que Jesus morreu para nos liberta de nossos pecados. Páscoa
para os judeus de antigamente era a libertação da escravidão do Egito.
Páscoa para nós é a libertação de nossos pecados.
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- Como fica seu coração quando você lembra o que Jesus fez por nós?
Cheio ou vazio?(mostre as placas) Isso mesmo cheio de alegria e
agradecimento.
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O SEPULCRO (SEPULTURA) DE JESUS

- Depois que tiraram o corpo de Jesus da cruz eles o colocaram num
túmulo chamado de sepulcro. (Explique para as crianças que esse era o
costume de antigamente: colocar as pessoas mortas em túmulos feitos em
pedras).
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- Três dias depois as mulheres foram ao túmulo de Jesus. O sepulcro
onde Jesus foi posto está como cheio ou vazio? (mostre as placas). O anjo lhes
disse:
” ...Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem
está vivo?
Ele não está aqui, mas foi ressuscitado...”

Lucas 24: 5,6
- Isso mesmo está vazio porque Jesus voltou a viver! Ele venceu a
morte!
NOSSO CORAÇÃO
- Jesus foi a cruz para nos salvar, nos libertar de nossos pecados mas,
eu também preciso fazer a minha parte: reconhecer que sou pecador (faço
coisas que são erradas e que não agradam a Deus) e que preciso de um
Salvador. Jesus só pode nos ajudar se reconhecemos nossos erros. Em nosso
coração existe um lugar que só Ele pode preencher (Mostre o coração triste e o
vazio dentro dele).

MARA MELNIK

- Quando nos estamos verdadeiramente arrependidos e
reconhecemos que necessitamos de Jesus em nosso coração, podemos
convidá-lo para entrar em nossas vidas preenchendo assim o vazio que temos
em nós.
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- Você que fazer isso agora? Se quiser erga sua mão...

(FAÇA O APELO PEDINDO PARA AS CRIANÇAS FAZEREM A
ORAÇÃO JUNTAMENTE COM VOCÊ)
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- Agora que você recebeu a Jesus seu coração está assim: Feliz porque
agora Jesus está no seu coração.
- Esse é o verdadeiro significado da Páscoa que nunca podemos
esquecer. Feliz Páscoa com Jesus! (SUGESTÃO: FAZER O LETREIRO COM
ESSA FRASE)
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