
 
 
 

Olá, 
Você está recebendo um material para auxiliar a sua família a ter um momento de comunhão e aprendizado da Palavra de 
Deus que inclua as crianças.  
Sabemos que nem todos têm vontade e habilidade para ser voluntário do KIDS, mas entendemos que ensiná-las nos 
caminhos do Senhor é uma responsabilidade de toda a igreja e principalmente dos pais.  
Por isso, nesse momento em que os encontros presenciais foram suspensos, enviaremos um material para te ajudar a ter 
esse tempo de devoção, ensino e comunhão com seus filhos. 
Vamos dar continuidade ao que eles estavam aprendendo nas salas do KIDS. Durante esse ano estamos estudando o Novo 
Testamento e começamos o semestre com a vida de Jesus, e nas últimas semanas as crianças ouviram histórias incríveis 
sobre os Seus milagres. 
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 

 

ROTEIRO PARA CULTO DOMÉSTICO KIDS | 27 DE ABRIL – 03 DE MAIO 

 

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).  Pergunte sobre o dia, o que está gostando 
nesse período em casa e o que não está gostando. 
 
Você pode compartilhar suas percepções também. 

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. 
 
Aproveite os assuntos que a criança comentar no momento da conversa. Se houver 
algum pedido, ore por isso! 

HORA DA HISTÓRIA  

 
Passagem Bíblica: A cruz (Mt 26.36-68, 27.1-2, 11-56; Mc 14.32-65, 15.1-41; Lc 22.39-53, 63-71, 
23.1-49; Jo 18.1-14, 28-40, 19.1-30) 
 
Depois de celebrarem a Ceia, Jesus e os discípulos foram até o jardim chamado Getsêmani 
para orar. Como Jesus é o Filho de Deus, Ele já sabia tudo o que estava para acontecer, 
mas ao mesmo tempo Ele era um homem como nós e estava muito triste pelo mesmo 
motivo. Então Ele foi orar. 
 
Os discípulos estavam bem cansados, já era tarde da noite e por isso dormiram algumas 
vezes enquanto oravam. Jesus ficou desapontado e pedia sempre que eles vigiassem e 
orassem. 
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Enquanto isso, Judas chegou com homens armados. Ele se aproximou de Jesus e o 
cumprimentou com um beijo, esse era o sinal para os homens terem certeza de quem era 
Jesus para prendê-lo.  
 
Jesus foi preso e levado para a casa de um sacerdote para ser julgado. Aqueles homens 
não acreditavam que Jesus era mesmo o Filho de Deus, por isso o acusavam de estar 
mentindo. Além disso, para eles era um desrespeito muito grande mentir sobre ser filho 
de Deus, por isso o castigo de Jesus seria a morte. 
 
Aqueles homens precisavam que alguém do governo de Roma também julgasse Jesus 
culpado para que Ele realmente fosse morto, então o levaram para o governador Pilatos. 
Muitas pessoas foram se juntando por ali para ver o que o governador iria fazer. Pilatos 
resolveu deixar o povo decidir o que fazer com Jesus, e a multidão escolheu que Ele fosse 
crucificado. 
 
Os soldados bateram muito em Jesus e colocaram nEle uma coroa feita de espinhos. 
Também fizeram com que Ele carregasse por um longo caminho a pesada cruz onde ia ser 
morto. Chegando no lugar, os soldados pregaram Jesus na cruz enquanto pessoas 
gritavam e o desafiavam a descer dali se Ele era realmente o Filho de Deus. 
 
Depois de um tempo ali, Jesus gritou em alta voz: “Está consumado!”, que quer dizer que 
tudo o que precisava acontecer tinha acontecido, e depois de gritar, morreu. Ao mesmo 
tempo o céu escureceu, a terra tremeu e rochas começaram a se partir. As pessoas que 
antes zombavam de Jesus estavam agora com medo e começaram a perceber que aquele 
homem era verdadeiramente o Filho de Deus. 
 
Hoje a história terminou triste, mas ela não acaba por aqui. Jesus precisava morrer e 
derramar seu sangue para nos salvar, e Ele fez isso. Somente alguém que nunca tinha 
pecado poderia morrer no lugar dos pecadores. Ele fez isso porque nos ama muito!   
 
Perguntas sobre a história: (para crianças a partir de 6 anos) 
- Onde Jesus foi orar com seus discípulos? (Jesus foi orar em um jardim, Getsemani) 
- Os discípulos oraram? (eles estavam muito cansados e dormiram) 
- Quem entregou Jesus para ser preso? (Judas) 
- Por que aqueles homens queriam prender Jesus? (eles não acreditavam que Jesus era o 
Filho de Deus, achavam que Ele mentia) 
- O que os soldados fizeram com Jesus? (colocaram a coroa de espinhos, bateram, o 
fizeram carregar a cruz e o pregaram nela) 
- O que aconteceu com a natureza quando Jesus morreu? (o céu escureceu, a terra 
tremeu e as rochas se partiram) 
- Por que Jesus morreu na cruz? (para nos salvar) 

 
 

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. 
 



 

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! 
 
Sugestões: Músicas sobre Jesus 
- Jesus ama cada um: https://www.youtube.com/watch?v=zi_02T0wRik&t=65s 
- Estou alegre: https://www.youtube.com/watch?v=zB2lFJIhwRo 
- É muito bom: https://www.youtube.com/watch?v=cNUsOdEZaWk 
 

ORAÇÃO  

Ore encerrando esse momento e agradeça a Deus por tudo o que foi aprendido. Incentive 
a criança a orar também! 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zi_02T0wRik&t=65s
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