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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 veio...Creia!” Vamos estudar sobre a morte e significado do sacrifício de 

Cristo na cruz. De onde surgiu a primeira páscoa e como ela falou de Jesus!

• 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:

 Peça que cada um diga uma palavra do acróstico que fizeram, em oração, louvando a Jesus! E todos dirão 

amém depois de cada Palavra

 Faça o período de louvor com o vídeo – sugestão: 
https://www.youtube.com/watch?v=yMmGslDQOg4

 Citem  e repitam juntos o versículo: 

Quebra Gelo

Louvor e oração

Vamos fazer um acróstico: Escreva a Palavra PASCOA, em uma cartolina. Peça que falem palavras de 

elogios a Jesus que comecem com cada letra. (ex. Perdoador, Amor, Salvador, Corajoso, Onipontente, 

Amigo)

https://www.youtube.com/watch?v=yMmGslDQOg4


Palavra

Texto
Exodo 12

Versículo
“... Porque a nossa Festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi 
oferecido em sacrifício. 

Há muito, muito tempo atrás, antes de Jesus Cristo nascer, o povo de Israel era escravo no Egito. 
Eles sofriam muito.
Deus escolheu Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, e ele deveria falar com Faraó para que os 
libertasse.
Moisés e Arão, seu irmão, foram falar com Faraó mas Faraó não deixou o povo sair.
Deus sabia que Faraó tinha um coração mau e não deixaria o povo sair. Mas isso não iria atrapalhar 
o plano de Deus para a libertação do povo de Israel. 
Então Deus mandou as 10 pragas sobre Faraó e seu povo no Egito, mas não sobre o povo de Israel. 
O sangue de um cordeiro, passado nas portas das casas, livrava da morte o filho mais velho da 
família. Depois disso, a cada ano, o povo de Israel continuava comemorando essa festa chamada 
Páscoa.
Na festa da Páscoa, nós lembramos a morte de Jesus, que também derramou o Seu sangue para nos 
libertar do pecado. Assim como um cordeiro teve que ser sacrificado para que o sangue fosse 
colocado sobre as portas e houvesse salvação da morte, Cristo também derramou seu sangue para 
marcar o coração daqueles que aceitam seu sacrifício e creem nEle como salvador. Você já deixou 
Cristo entrar e lavar seu coração e vida ?

Responda em família

- Tentem se lembrar das 10 pragas mandadas ao Egito, sem olhar na Bíblia.
- Desafie cada membro a desenhá-las e enumerá-las na ordem correta.  Depois cada um deverá 
mostrar o seu desenho para ver quem acertou tudo.


