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QUEBRA-GELO  

Vamos brincar de bata quente! 

Líder, providencie um cordeirinho de pelúcia ou 

imagem de cordeiro. Faça uma roda bem bonita e 

enquanto ouvimos a música tocar peça às crianças que 

passem para o colega ao lado a imagem do cordeiro. 

Quando a música parar, quem estiver segurando o 

cordeiro na mão deverá levantar o cordeiro bem alto 

e repetir o versículo bíblico.  

Versículo bíblico:  

“Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 

mundo.”  (João 1:29). 

 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: A PRIMEIRA PÁSCOA 

Texto bíblico: Êxodo 11:1-6; 12: 1-14 

A primeira páscoa foi celebrada pelo povo de Deus, 

ainda no Egito. Vocês se lembram que os israelitas 

eram escravos que sofriam nas mãos de Faraó? Para 

livrar o povo de Israel da escravidão no Egito, Deus 

anunciou, através de Moisés, a décima praga – a morte 

de todos os primogênitos do Egito. Deus também deu 

instruções para que aqueles que a seguissem, não 

fossem atingidos pela praga que viria. Sabe quais 

eram? Cada família deveria escolher um cordeiro 

perfeito, matá-lo, passar o sangue do cordeiro nos 

batentes das portas e ficar dentro de casa a noite 

inteira comendo o cordeiro assado com ervas amargas 

e pão sem fermento. Então, quando o anjo da morte 

passasse por todo o Egito levando o filho mais velho 

de cada família à morte, o povo de Deus seria livrado 

da morte pelo sangue do cordeiro passado nos 

batentes das portas, a morte passaria por cima da casa 

que tivesse sido marcada pelo sangue na porta. Daí 

vem o termo páscoa, que no hebraico significa "pular 

a marca". "passar por cima" ou "poupar".  

Os hebreus, também conhecidos como povo de Deus, 

foram protegidos da condenação e da morte, através 

do sangue do cordeiro morto.  

 

A PÁSCOA HOJE 

Você e eu nunca fomos escravos de um rei malvado, 

mas somos escravos de outro modo. Cada um de nós 

nasce com um “desejo” de pecar, que nos mantém 

escravos. Tudo o que você pensa, diz ou faz que não 

agrada a Deus é pecado. Quando você mente para os 

seus pais, quando fala palavras ruins, ou deseja algo de 

ruim para alguém, está mostrando que é um escravo 

do pecado. Deus odeia o seu pecado porque o mantém 

longe dEle. O castigo do pecado é a morte – o tipo de 

morte que significa ficar separado de Deus para 

sempre.  

Assim como um cordeiro perfeito foi sacrificado na 

Primeira Páscoa para que o povo de Deus, que morava 

no Egito fosse livrado da morte e da escravidão. Jesus, 

o cordeiro que tira o pecado do mundo (Jo 1.29) foi 

morto para que nós fôssemos livrados da escravidão 

do pecado e da morte eterna.  

A Bíblia diz em Atos 16.31 (leia o texto). Se crer de todo 

o coração que o Senhor Jesus morreu, derramando 

Seu sangue por você, pode ser salvo do castigo do 

pecado que é a morte.  

Você já fez a oração reconhecendo o sacrifício de Jesus 

na cruz por você?  

 

ORAÇÃO: 

Peça a todos que abaixem a cabeça e fechem os seus 

olhos. 

Se você já fez essa oração fique de olhos fechados e 

bem quietinho.  

Agora se tem alguém que ainda não fez essa oração e 

quer fazer hoje, levante uma de suas mãos. Agora 

repita essa oração comigo.  

- Senhor Jesus, eu acredito que você morreu na cruz 

por meus pecados para me salvar. Senhor por favor 

perdoa os meus pecados e vem morar em meu 

coração. Em nome de Jesus, amém! 
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COMPARTILHAMENTO 

1- Para livrar o seu povo da morte e da 

escravidão no Egito, Deus mandou as 10 

Pragas. Você se lembra qual foi a 10ª praga? R: 

A morte dos primogênitos. 

2- O que significa primogênito? R: Primeiro filho. 

3- Que instruções Deus deu para o seu povo para 

que não fossem atingidos pela 10ª praga? R: 

Cada família deveria escolher um cordeiro 

perfeito, matá-lo, passar o sangue do cordeiro 

nos batentes das portas e ficar dentro de casa 

a noite inteira comendo o cordeiro assado com 

ervas amargas e pão sem fermento. 

4- O que significa a palavra Páscoa? R: significa 

"pular a marca". "passar por cima" ou 

"poupar". 

5- O que é pecado? R: Tudo o que você pensa, diz 

ou faz que não agrada a Deus. 

6- O que o pecado faz conosco? R: Nos afasta da 

presença de Deus. 

7- Quem pode tirar o nosso pecado que nos 

afasta de Deus? R: Jesus, o cordeiro de Deus 

que tira o pecado do mundo. 

8- Você já fez a oração reconhecendo o sacrifício 

de Jesus na cruz por você? Então vamos todos 

repetir juntos o versículo de hoje! “Eis o 

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 

mundo.”  (João 1:29). 

9- Agora vamos fazer a nossa atividade! 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Tire uma foto do encontro para registrar esse 

momento e publique no seu Instagram. Lembre-se de 

marcar a gente: @minipibjc.  

No próximo domingo, dia 17/04 ás 18h30 no Auditório 

principal do Centro de Celebrações vai acontecer a 

primeira participação do Coro MINI. E logo após a 

apresentação do Coro vamos continuar falando sobre 

a Páscoa com as nossas crianças no Culto MINI no 

mezanino e nas salas. Incentive todas as crianças da 

sua célula a participarem desse dia.   

 

 

No dia 24/04 teremos a Festa das águas, uma manhã 

linda de batismos na sede da PIBJC. Nesse dia não 

teremos Culto e nem EBD pela manhã no CdC.   

Você já fez o seu relatório? Não deixe de fazer o 

relatório no nosso app. É muito importante para nós. 

 

Tenha uma semana de vitória! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A PRIMEIRA
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A PRIMEIRA PÁSCOA 

ATIVIDADE  
 CÉLULA 

Assim como um cordeiro foi sacrificado na Primeira Páscoa para que o povo de Deus, que 

morava no Egito fosse livrado da morte e da escravidão. Jesus, o cordeiro que tira o pecado 

do mundo (Jo 1.29) foi morto para que nós fôssemos livrados da escravidão do pecado e da 

morte eterna. Vamos pintar bem bonito essa cena!  

 
Ilustração cedida por @ana ilustra_jesus. 


