
 
 
 

Olá, 
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 | 04 – 10 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 a ela se está sentindo saudades de 
alguém. Esse momento não precisa ser triste, vocês podem lembrar as coisas boas que já 
fizeram juntos. Que tal ligar para a pessoa 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. 
Aproveite e ore pela pessoa lembrada no momento da conversa! 
 

HORA DA HISTÓRIA  

 
Passagem Bíblica: A ressurreição (Mt 27.57-66, 28.1-17; Mc 15.42-47, 16.1-20; Lc 23.50-56, 
24.1-12; Jo 19.38-42; 20.1-18). 
 
Quando Jesus morreu, Ele não tinha um lugar para ser enterrado. Mas um homem rico, 
justo e bom, chamado José ofereceu um túmulo para Jesus. O túmulo era como uma 
caverna dentro de uma rocha, com uma grande pedra como porta. O corpo de Jesus foi 
enrolado em um pano e colocado lá dentro. 
 
No dia seguinte, aqueles homens maus, que mandaram prender Jesus, foram falar com o 
governador. Eles queriam que o túmulo de Jesus fosse protegido por guardas porque 
Jesus disse que iria ressuscitar depois de três dias. Aqueles homens achavam que isso era 
impossível e pensavam que os discípulos iriam roubar o corpo de Jesus para mentir para 
as pessoas dizendo que Ele tinha voltado a viver. Então foram colocados guardas em 
frente ao túmulo. 
 
No terceiro dia, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram ver o túmulo. Quando 
chegaram lá, aconteceu um grande terremoto e um anjo desceu do céu, tirou a pedra e 
sentou-se em cima dela. Os guardas ficaram com muito medo e as mulheres muito 
assustadas.  
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Então o anjo falou com elas: “Não tenham medo! Eu sei que vocês estão procurando 
Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito”. E continuou: 
“Vão agora falar com os discípulos. Contem para eles que Jesus ressuscitou e que vai 
encontrá-los na Galiléia”. 
 
As mulheres estavam com medo, mas também ficaram muito alegres com a notícia. Elas 
saíram correndo para contar tudo aos discípulos, mas o próprio Jesus foi encontrar com 
elas antes de chegarem lá. Quando elas viram Jesus, o adoraram. E Ele pediu que elas 
fossem contar tudo para os discípulos. 
 
Alguns guardas resolveram contar o que tinha acontecido para as autoridades. Eles 
contaram tudo e os homens que estavam ouvindo resolveram dar aos guardas bastante 
dinheiro para que contassem uma história diferente do que tinha acontecido. Os guardas 
deveriam mentir dizendo para as pessoas que os discípulos haviam roubado o corpo de 
Jesus. 
 
Enquanto isso, as mulheres contaram aos discípulos o que tinha acontecido: “Jesus 
ressuscitou!”, mas nem todos acreditaram nelas. Pedro foi até o túmulo conferir e o 
encontrou vazio. Jesus também apareceu para dois discípulos para confirmar o que elas 
contaram.  
 
Então, todos eles foram para a Galiléia encontrar com Jesus. Quando o viram, alguns o 
adoraram e outros duvidaram do que estavam vendo. Aquilo que eles estavam vendo era 
algo incrível, Jesus havia ressuscitado, como Ele mesmo havia falado que faria!   
 
Perguntas sobre a história: (para crianças a partir de 6 anos) 
- Jesus tinha um túmulo para ser sepultado? (não, ele não tinha) 
- Onde seu corpo foi colocado? (um homem chamado José arrumou um túmulo para 
Jesus) 
- Antes de Jesus ressuscitar, o que os homens maus pensavam que ia acontecer? (eles 
achavam que os discípulos iam roubar o corpo de Jesus para as pessoas pensarem que ele 
ressuscitou) 
- O que as mulheres encontraram quando foram ao túmulo? (um anjo e o túmulo vazio) 
- O que o anjo pediu para as mulheres fazerem? (ir contar para os discípulos que Jesus 
estava vivo) 
- O que os homens maus fizeram com os guardas que também viram o anjo? (deram 
dinheiro para que eles mentissem) 
- As mulheres fizeram o que o anjo pediu? (sim, correram e contaram aos discípulos) 

 
 

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 
- Ressuscitou: https://www.youtube.com/watch?v=dV2kQ8PVkYU 
- Toc toc toc: https://www.youtube.com/watch?v=80NHdIPpj-8 
 

ORAÇÃO  

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