
A páscoa
do Senhor!

(de moisés até nós)
20 devocionais infantis

sobre a páscoa



que bom ter você por aqui!

Esse ebook foi produzido com muito carinho
para que a chegada da Páscoa seja uma
época muito especial para sua família.

Com esse material, você vai ter 20 textos para
ler com seus filhos. Ele pode ser usado como
um devocional diário nos 20 dias que
antecedem a festa ou de qualquer outra
forma que vocês preferirem!

Os textos trazem trechos bíblicos importantes
para conhecermos mais sobre a história da
Páscoa - tanto a judaica quanto a cristã. Além
disso, trazem sugestões de oração e reflexões
para fazermos com as crianças. Você encontra
também 20 atividades bíblicas que vão
divertir os pequenos.  

Espero que essa jornada rumo à Páscoa 
seja muito especial na sua casa!

Um beijo grande 

OLÁ...



Eu sou Melina...
caso você ainda não me conheça!

Eu sou jornalista, criadora do 
Maternidade Simples (você nos 
encontra na internet pelo site e 
nas redes sociais) e também do 
perfil @melrobaina no Instagram.

Sou autora do livro ENSINANDO NO
CAMINHO, que traz estratégias bem práticas
para os pais que desejam investir na vida
espiritual dos filhos, com dicas desde COMO
ENSINAR A ORAR ou COMO CRIAR UMA
ROTINA DEVOCIONAL NA INFÂNCIA.

O livro é da
Editora Pão Diário
e você encontra
com facilidade na
Amazon ou em
outros sites por
menos de R$ 20

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com.br%2Fgp%2Fproduct%2F1680436627%2Fref%3Das_li_tl%3Fie%3DUTF8%26camp%3D1789%26creative%3D9325%26creativeASIN%3D1680436627%26linkCode%3Das2%26tag%3Dmelrobaina-20%26linkId%3Ddf1f41c79ad15cd42c86de46766ef87d&e=ATMVS9kfF0vjQeUn2GeW3MP3FB0o9XCgw2QSn-lLdR8kMrbZ1wj2W6QhKanP7YFRpDAFT175XofgdnkCff2x_g&s=1


Orientações 
aos pais ou
responsáveis
Antes de começar o tempo de leitura, remova
as distrações do ambiente. A criança precisa
entender que é um tempo divertido, mas
importante.

Explique à criança que vocês irão aprender
mais sobre Jesus e a fé que vocês têm.

Orem juntos para que o Espírito Santo fale
com vocês e torne viva essa palavra nos
corações.

Se você não conhece bem as histórias, procure
ler antes de contar à criança.

Procure responder dúvidas que as crianças
possam ter. Se você não sabe, busque ajuda
para a obter a resposta.



como imprimir 
as atividades?
Quando você for realizar as atividades com
seu filho, pode imprimir as páginas que
desejar. 

Ao clicar para IMPRIMIR este arquivo, o seu
computador deverá abrir uma janela em que
você pode marcar algumas configurações,
entre elas, o INTERVALO DE PÁGINAS.

Ali você pode indicar quais páginas deseja
imprimir, colocando o número e separando
com vírgulas.

Assim você só imprime as páginas com
atividades, se assim for da sua preferência!



Vamos
conhecer essa

história?



Jesus comemora
a Páscoa

Nós, cristãos, celebramos na Páscoa a ressureição de Jesus. Na
sexta-feira, lembramos de seu sofrimento e morte. No domingo,
que Ele ressuscitou e o túmulo foi deixado vazio.

Mas nós lemos ali em Lucas, Jesus chamando os seus discípulos
para comemorar a Páscoa. Como Jesus poderia celebrar uma
festa que comemora a sua ressureição?

Jesus era judeu e todas as pessoas desse povo comemoravam
todos os anos a Páscoa do Senhor. Mas, para eles, a festa não
tinha a ver com a morte e ressureição de Cristo e, sim, com uma
história antiga da nação de Israel.

Antiga, mas muito importante para eles e, também, para nós,
que cremos no mesmo Deus deles e em Jesus, nascido desse
povo. Nos próximos dias, vamos conhecer melhor essa história.

Reflexão
A festa da Páscoa é uma forma de relembrar a obra maravilhosa
de Jesus. Todos os dias, Deus faz grandes coisas por nós e,
muitas vezes, esquecemos de celebrar essas bênçãos. Com ou
sem festa especial, precisamos sempre nos lembrar de todas as
coisas boas que recebemos nosso Pai. 

Oração para repetir: 
Deus, que eu sempre lembre e seja grato pelas bênçãos do
Senhor.

dia 1

“E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta 
Páscoa com vocês.” Lucas 22:15



Jesus comemora a Páscoa

Sugestão: 
Crie um pote de gratidão para que todos da família possam
escrever bênçãos que receberam para guardar lá dentro. Para
estrear, peça que cada um anote algo bom que aconteceu nos
últimos dias. As crianças menores podem desenhar. Coloque-o
no pote e deixe em um lugar visível.

Preencha os quadrados com a primeira letra do
objeto e descubra a cidade onde jesus
comemorou a páscoa



Um grande povo

Os israelitas eram o povo que Deus escolheu para tornar seu
nome conhecido em toda a terra. Ele fez uma aliança – um
compromisso – com Abraão, depois com seu filho Isaque e,
também, com seu neto Jacó – que teve seu nome mudado para
Israel. 

Esse compromisso era um combinado: Abraão e seus
descendentes (filhos, netos, bisnetos etc) viveriam de maneira
íntegra e correta; Deus, por sua vez, os abençoaria e ensinaria
sobre esse jeito certo de viver. 

Esse compromisso só era possível porque Deus amava essas
pessoas e essas pessoas amavam a Deus. 

Israel teve 13 filhos (12 homens e uma mulher) e eles, junto com
sua família, mudaram-se para o Egito. Lá, eles tiveram muitos
outros filhos e filhas e aumentaram muito de número. Tornaram-
se uma populosa nação, uma nação abençoada por Deus.

Reflexão
Deus deseja abençoar os seus filhos e pede que haja, de nossa
parte, obediência. Mas tanto a bênção quanto a obediência são
um símbolo de um relacionamento de amor. Como filhos de
Deus, devemos fazer o que é certo não somente porque é o
certo, mas também porque queremos deixar o nosso Pai
feliz. 

dia 2

“Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram,
tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto
que encheram o país.” Êxodo 1:7



Um grande povo

Ele nos ama independentemente do nosso comportamento, mas
Ele se alegra quando fazemos o que é justo e correto.

Oração para repetir
Deus, eu te amo e sempre quero mostrar meu amor me
comportando da maneira que o Senhor espera de mim.

Sugestão
Pegue um copo de água e peça para a criança colocar uma
colher pequena de açúcar lá dentro. Vocês podem experimentar
a água para que ela veja que tudo ficou doce, o açúcar se
espalhou por toda a água, passando o sabor dele para ela. 

Deus escolheu um povo para ter um “sabor especial” e dar
esse mesmo sabor para os outros povos. Ele quer que onde nós
estivermos, as pessoas possam se inspirar em nosso
comportamento para serem mais parecidos conosco – assim
como somos parecidos com Jesus. 

(Você pode fazer a brincadeira com leite e chocolate em pó,
se preferir).



Um grande povo

O povo de Israel era uma verdadeira multidão,
que dava até medo no Faraó. Você consegue
contar as pessoas no grupo abaixo?



Um povo sofredor

Depois de um tempo, um novo rei chegou ao poder no Egito e
ele começou a ficar muito preocupado com a quantidade de
israelita que vivia por lá. Para ele, esse povo poderia se rebelar e
virar um inimigo. 

Com muita astúcia e apoio dos egípcios, esse rei tornou o
povo de Israel escravo, todos deveriam trabalhar para o faraó. 

Foi uma época de tristeza e sofrimento para o povo de Deus.
Eles se tornaram escravos!

Porém, quanto mais era oprimido – ou seja, quanto pior era
tratado – maior e mais forte o povo de Deus ficava. Deus tinha
um plano: fazer esse povo crescer para que, quando saísse do
Egito, pudesse conquistar a terra prometida.

Reflexão
Ser povo de Deus não garante que nós não teremos dificuldades
ou lutas. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas
que deveríamos confiar Nele porque Ele venceu o mundo. 

Às vezes, um amigo briga com a gente, ficamos doentes ou
simplesmente estamos tristes e com medo. Mesmo nesses
dias, lembre-se que Deus continua de olho. Ele não perdeu o
controle e está prestes a fazer algo grandioso por você.

dia 3

"Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada
sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam! O povo
israelita é agora numeroso e mais forte que nós.
Temos de agir com astúcia, para que não se tornem
ainda mais numerosos" Êxodo 1:8-9



um povo sofredor

Quando somos povo de Deus, mesmo as coisas difíceis
produzem o bem dentro da gente. Ele é poderoso para
transformar todas as coisas ruins em coisas boas.

Às vezes, a gente não consegue ver essas coisas boas porque
elas não estão fora, mas são coisas que Deus faz dentro de nós.
Ficamos mais pacientes, mais bondosos e cada vez mais
parecidos com Jesus. Esse é o maior bem que precisamos.

Oração para repetir
Deus, eu confio em você. Ajuda-me a lembrar do seu amor e do
seu cuidado mesmo nos dias em que estiver triste, com medo ou
me sentindo sozinho.

Sugestão
Seu filho lembra da última vez que tomou um remédio, tomou
vacina ou que precisou fazer um exame de sangue? Fale sobre
essa experiência (se ele não teve nenhuma, conte uma sua) e
faça-o lembrar que a picada da agulha dói ou que o remédio tem
gosto ruim, mas que eles têm um objetivo bom! 

Mesmo que aparentemente as coisas sejam desagradáveis, o
remédio, a vacina, o exame estão trabalhando para a nossa
saúde. E não abriríamos mão dessas coisas. Da mesma forma, as
situações difíceis são usadas por Deus para nos fortalecer, para
nossa saúde emocional e espiritual.



um povo sofredor

Todos temos dificuldades diversas, mas Deus
sempre está conosco nos caminhos mais difíceis
e complicados. Você consegue achar a saída
desse labirinto? Aqui tem dois caminhos!



Compre
agora seu

ebook

http://bit.ly/ebookPascoadoSenhor

