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Mensagem para
FAMIILIA
de Crianças

No mês de abril vamos ver histórias e lições sobre Jesus, sua vida, morte e

ressureição. Vamos acompanhar os temas e campanha de oração junto com toda a

PIBJC. Crianças e juniores também dobrarão seus joelhos em adoração e busca a

Deus! Ele é nossa torre, salvação, esperança e alegria! Deus abençoe você e sua

família!

• O tema desta semana é “Ele vive! ...Conheça-o” Jesus ressuscitou! Continua vivo e entre nós! Ele quer 

que o conheçamos!

• Use o caderninho de oração da família.  Agradeça, interceda, peça e anote. Vamos revê-lo toda a 

semana.

• Tenha uma Bíblia em mão no momento da Palavra

• Compartilhem as tarefas.

• Usem o versículo de hoje no Denário.

Dicas

b

Antes da edificação:

 Façam frases de oração de gratidão a Deus!

 Faça o período de louvor com o vídeo – sugestão: 
https://www.youtube.com/watch?v=dV2kQ8PVkYU&t=15s
• Citem  e repitam juntos o versículo: 

Quebra Gelo

Louvor e oração

Escreva o nome de cada uma da família no topo de pequenos quadrados de cartolina. Entregue 
um para cada um da família aleatoriamente. Peça que cada criança escreva um elogio no cartão 
para  o nome que pegou.  Ajude as crianças não alfabetizadas. Cada um deve ler o cartão e 
entregar para a pessoa do nome escrito. Explique que serão pequenos presentes. Depois 
compartilhe: Todos nós gostamos de receber presentes. Jesus deu um presente muito especial 
para nós: Sua vida! Ele morreu  e ressuscitou! Está vivo para que nós tenhamos vida eterna e 
alegria. Se o conhecermos cada dia mais, teremos alegria,  fé, amor, paz e força  pra vencer o 
pecado e passar por dificuldades com esperança, como agora, que estamos enfrentado o Corona 
vírus!

https://www.youtube.com/watch?v=dV2kQ8PVkYU&t=15s


Palavra

(Mateus 28.1-10, Marcos 16.1-14, Lucas 24.1-12, João 20.1-18)

•Versículo

•“Ele não está aqui; já foi ressuscitado como tinha dito”. (Mateus 28:6)

•Jesus foi colocado num túmulo, mas naquela época os túmulos eram diferentes dos que vemos hoje. Era parecido com 
uma caverna. (Visualize o sepulcro daquela época com uma figura, ou faça a montagem de um com “papel pedra” 
para que as crianças entendam melhor).

•Na entrada da caverna puseram uma grande pedra e dois guardas vigiavam para que ninguém chegasse perto.

•No domingo bem cedinho, Deus fez acontecer um terremoto; veio um anjo do céu e tirou a pedra que fechava a entrada 
do túmulo. Os guardas ficaram com muito medo e fugiram.

•Pouco mais tarde, algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus para colocar perfume no corpo dele. No caminho elas 
conversavam assim:

•— Quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Diziam isso porque a pedra era muito pesada.

•Mais quando chegaram lá, ficaram assustadas ao perceber que a pedra não estava mais no lugar. Então pensaram que 
alguém havia roubado o corpo de Jesus. Naquele momento, viram dois anjos vestidos com roupas que brilhavam.

•Elas sentiram muito medo, nem conseguiram olhar direito para eles. E os anjos falaram assim:

•— Por que vocês estão buscando Jesus dentre os mortos? Ele já está vivo! Ele tinha avisado a vocês que não ficaria 
morto, que no terceiro voltaria a viver!

•As mulheres, mais que depressa, foram contar para os discípulos e a todas as outras pessoas, as novidades que os 
anjos haviam dito.

•Pedro e João ficaram sabendo e logo foram ver se era mesmo verdade. Que alegria para todos!

•JESUS ESTÁ VIVO!!!

•CONCLUSÃO

•Jesus foi muito mais poderoso que a morte, porque Ele ressuscitou e hoje está vivo. As pessoas nascem, crescem e 
morrem. Mas Jesus foi diferente, Ele morreu, mas ressuscitou, mostrando assim o grande amor de Deus (que mandou 
Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados) e Seu poder (ressuscitando Cristo da morte). Jesus, hoje, está vivo e 
está sempre ao nosso lado, em todos os momentos.

Responda em família

•-Você já PAROU para receber Jesus como Salvador? Quer conhece-lo mais?

•Você está disposto a CONHECER  Jesus ORANDO, LENDO A BIBLIA E obedecendo seus mandamentos?

• Você faz uma pausa diariamente e Presta ATENÇÃO no Senhor, adorando-o todos os dias e ouvindo o que 
Ele tem pra te dizer?



Escreva o versículo no coração ou desenhe Jesus. Pinte e 
recorte. Coloque este cartão onde você possa vê-lo em seu 

quarto. Durante toda a semana pare alguns momentos durante o 
seu dia para agradecer a Deus por sua salvação em Jesus.


