
	  
	   	  

Olá,	  
Não	  se	  esqueça	  que	  esse	  roteiro	  é	  apenas	  uma	  sugestão	  de	  tema	  e	  atividades.	  Seja	  criativo,	  use	  a	  imaginação,	  
busque	  outras	  ideias	  na	  internet,	  aproveite	  brinquedos	  e	  objetos	  que	  você	  tem	  em	  casa	  e	  bom	  culto!	  
“Ensina	  a	  criança	  no	  caminho	  em	  que	  deve	  andar,	  e,	  ainda	  quando	  for	  velho,	  não	  se	  desviará	  dele.”	  Pv	  22.6	  
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ANTES	  DE	  COMEÇAR	  
- Ore	  e	  leia	  as	  sugestões	  do	  roteiro	  
-	  Escolha	  um	  local	  da	  casa	  (que	  pode	  variar)	  e	  prepare	  o	  que	  for	  usar	  
- Chame	  seu(s)	  filho(s)	  
	  
CONCENTRAÇÃO	  	  
Converse	  um	  pouco	  com	  a(s)	  criança(s).	  Faça	  perguntas	  sobre	  a	  Páscoa.	  Como	  foi	  a	  comemoração	  
da	  Páscoa	  de	  vocês?	  Foi	  diferente	  do	  que	  vocês	  costumavam	  fazer?	  	  
	  
Converse	  com	  ela(s)	  sobre	  a	  importância	  da	  Páscoa	  para	  nós,	  cristãos.	  Diga	  a	  ela	  que	  é	  por	  isso	  que	  
vamos	  rever	  a	  história	  a	  partir	  de	  hoje.	  
ORAÇÃO	  
Faça	  uma	  oração	  sobre	  o	  tempo	  que	  terão.	  Peça	  a	  Deus	  que	  seja	  um	  momento	  divertido	  para	  
aprender	  a	  Sua	  Palavra	  e	  terem	  comunhão.	  Agradeça	  a	  Deus	  porque	  vocês	  puderam	  celebrar	  a	  
Páscoa	  e	  lembrar	  do	  sacrifício	  de	  Jesus	  por	  nós.	  
HORA	  DA	  HISTÓRIA	   	  
	  
Passagem	  Bíblica:	  A	  Ceia	  (Mt	  26.1-‐5,	  14-‐30;	  Mc	  14.1-‐2,	  10-‐26;	  Lc	  22.1-‐23;	  Jo	  11.47-‐57,	  13.21-‐30)	  
	  
Jesus	  gostava	  muito	  de	  ensinar	  as	  pessoas,	  ele	  era	  chamado	  de	  mestre	  por	  muita	  gente.	  Certo	  dia,	  
quando	  Ele	  terminou	  de	  ensinar	  sobre	  coisas	  que	  vão	  acontecer	  no	  futuro,	  disse	  aos	  seus	  discípulos	  
que	  algo	  iria	  acontecer	  com	  Ele	  durante	  a	  Páscoa.	  Ele	  estava	  falando	  sobre	  Sua	  morte	  na	  cruz,	  mas	  
os	  discípulos	  não	  entenderam.	  
Enquanto	  isso,	  alguns	  homens	  começaram	  a	  planejar	  como	  prender	  Jesus	  por	  traição	  e	  matá-‐lo.	  
Esses	  homens	  achavam	  que	  tudo	  o	  que	  Jesus	  ensinava	  não	  era	  verdade	  e	  que	  Ele	  não	  era	  o	  Filho	  de	  
Deus.	  Um	  dos	  discípulos,	  Judas,	  resolveu	  ajudar	  esses	  homens	  e	  aproveitar	  para	  ganhar	  algum	  
dinheiro.	  
Quando	  chegou	  o	  dia	  de	  comemorar	  a	  Páscoa,	  Jesus	  e	  os	  discípulos	  arrumaram	  um	  lugar	  para	  
comerem	  juntos.	  Enquanto	  comiam,	  Jesus	  celebrou	  a	  ceia,	  como	  fazemos	  até	  hoje.	  Ele	  pegou	  um	  
pão,	  orou,	  repartiu	  entre	  os	  discípulos	  e	  disse:	  “Peguem	  e	  comam,	  isto	  é	  o	  meu	  corpo”.	  Depois	  Jesus	  
pegou	  um	  cálice	  com	  vinho,	  orou	  e	  deu	  aos	  discípulos	  dizendo:	  “Bebam	  todos	  vocês,	  isto	  é	  o	  meu	  
sangue”.	  O	  que	  eles	  comeram	  e	  beberam	  não	  era	  realmente	  o	  corpo	  e	  o	  sangue	  de	  Jesus,	  mas	  eram	  
um	  símbolo	  disso.	  	  
Depois	  de	  comerem	  o	  pão	  e	  beberem	  o	  vinho,	  Jesus	  disse	  que	  esse	  momento	  era	  pra	  lembrar	  que	  
Ele	  se	  entregou	  para	  morrer	  pelos	  nossos	  pecados	  e	  derramou	  seu	  sangue	  na	  cruz	  para	  nos	  salvar.	  
Quando	  Jesus	  disse	  isso	  os	  discípulos	  não	  entenderam	  muito	  bem	  pois	  Jesus	  ainda	  não	  tinha	  sido	  
crucificado.	  	  
Hoje	  nós	  repetimos	  o	  que	  Jesus	  fez	  naquele	  dia.	  Comemos	  pão	  e	  bebemos	  suco	  de	  uva	  juntos	  no	  
culto	  uma	  vez	  por	  mês	  na	  nossa	  igreja.	  Fazemos	  isso	  para	  lembrar	  o	  que	  aconteceu	  com	  Jesus	  na	  
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cruz	  e	  que	  Ele	  prometeu	  que	  um	  dia	  voltará.	  
	  
Perguntas	  sobre	  a	  história:	  (para	  crianças	  a	  partir	  de	  6	  anos)	  
-‐	  Qual	  era	  o	  plano	  daqueles	  homens	  contra	  Jesus?	  (Eles	  queriam	  prendê-‐lo	  e	  matá-‐lo)	  
-‐	  Quem	  queria	  ajudar	  esses	  homens	  para	  ganhar	  dinheiro?	  (Judas)	  
-‐	  O	  que	  Jesus	  e	  os	  discípulos	  estavam	  comemorando	  naquele	  dia?	  (a	  Páscoa)	  
-‐	  O	  que	  Jesus	  repartiu	  com	  os	  discípulos?	  (Pão	  e	  vinho)	  
-‐	  O	  que	  nós	  lembramos	  quando	  celebramos	  a	  ceia?	  (lembramos	  o	  que	  aconteceu	  com	  Jesus	  na	  cruz	  e	  
que	  Ele	  prometeu	  que	  voltará)	  

	  
ATIVIDADE	  	  
	  No	  final	  do	  roteiro	  você	  encontrará	  desenhos	  e	  atividades	  para	  imprimir	  e	  fotos	  com	  sugestões	  de	  
atividades	  manuais	  para	  fazer	  com	  as	  crianças.	  Não	  se	  sinta	  obrigado	  a	  fazer	  tudo	  o	  que	  está	  aqui,	  
procure	  adaptar	  com	  o	  material	  que	  tiver	  em	  casa.	  Se	  os	  materiais	  forem	  limitados,	  pegue	  uma	  folha	  
e	  desenhe	  junto	  com	  a	  criança	  alguma	  coisa	  da	  história.	  
	  
Sugestão:	  Celebre	  a	  ceia	  com	  seu(s)	  filho(s).	  	  
	  
MÚSICA	  
Aproveite	  esse	  momento	  para	  louvar	  a	  Deus	  com	  músicas.	  Você	  pode	  usar	  instrumentos	  musicais	  se	  
tiver,	  pode	  cantar	  ou	  colocar	  um	  vídeo.	  Ensine	  alguma	  música	  que	  você	  já	  conheça	  ou	  aprenda	  com	  
seu(s)	  filho(s).	  Não	  precisa	  se	  limitar	  a	  um	  repertório	  todo	  infantil.	  Se	  vocês	  já	  tem	  o	  costume	  de	  
cantar	  outras	  canções,	  cante!	  
	  
Sugestão:	  Vídeo	  com	  a	  história:	  https://www.youtube.com/watch?v=SHq_FYj-‐esU	  	  
	  
ORAÇÃO	   	  
Ore	  encerrando	  esse	  momento	  e	  agradeça	  a	  Deus	  por	  tudo	  o	  que	  foi	  aprendido.	  Incentive	  a	  criança	  a	  
orar	  também!	  

	  

	  



	  

	  

	   	  



	  

	  
	   	  



	  
	  


