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Tema: Jesus está vivo!
Versículo do dia: “Então, saiu Maria Ma- Madalena (CD Todas as crianças, faixa nº
dalena anunciando aos discípulos: Vi o Se- 8 - DNTC).
nhor!” (João 20.18a)
Hora da História: João 20.1-18 [Contar a
Palavra-chave: vida
história e utilizando as imagens do túmulo
vazio, do pão e do cálice e sol.]
Preparando o ambiente: Providenciar imagens de alguns símbolos da Páscoa e es- Certo dia, alguns soldados prenderam e
palhar pela sala: túmulo vazio, sol, girassol, mataram Jesus. Sua família, seus amigos/
última ceia, pão e cálice. Se possível, provi- as ficaram muito triste.
denciar pirulitos de chocolate em formato de
sol ou cartões em formato de sol com bali- Mas, no domingo, bem cedinho, antes do
nhas de goma coladas atrás ou bolachinhas nascer do sol, Maria Madalena foi até o túem formato de sol (verificar com as famílias mulo onde Jesus estava e ficou espantada
as crianças que têm intolerância ao leite, ao porque o corpo de Jesus não estava mais
lá.
chocolate ou outra restrição alimentar).
Acolhida: Acolher as crianças e seus responsáveis com entusiasmo, convidando todos/as para juntos/as compartilharem a alegria da Páscoa. Cantar a música Ciranda do
Amor (CD “Sombra Amiga & Água Pura”, faixa nº 1 – PSAF). Repetir a música enquanto
estiver recebendo as crianças e, quando todas chegarem, cantar a música Deus Cuida
(CD Crescer, faixa nº 6 – DNED).

Correu avisar seus amigos que a pedra
do túmulo estava fora do lugar. Voltaram e
procuravam por Jesus: “Cadê Jesus? Cadê
Jesus? (olhar para um lado e para o outro)
mas não o encontraram.

Roda de Conversa: Explicar que é um dia
muito especial porque lembramos que Jesus está vivo. É Páscoa. Dia de comemorarmos a VIDA. Mostrar as imagens do sol
e do girassol, explicar que o girassol gira o
seu caule posicionando a flor sempre em
direção ao Sol e que ele simboliza alegria.
Cantar algumas músicas que falam de vida
e alegria, sugerimos: O Sol (CD Crescer faixa nº 18 – DNED), Vôo de Deus (CD Fazendo Festa 1 faixa nº13– Igreja Metodista),

De repente, ela olhou para trás, viu um homem e pensou que era um jardineiro. Mas
era Jesus, que a chamou pelo nome... E ela
o reconheceu.

Maria Madalena ficou ali na porta do túmulo, chorando. Dois anjos apareceram e
perguntam por que estava chorando. Ela
respondeu: levaram Jesus.

Então, com muita alegria foi anunciar aos
seus amigos dizendo: Eu vi Jesus! Ele está
VIVO!
Oração: Deus querido, obrigado/a porque
Jesus está vivo. Amém!

57

Sugestões de atividades:
1. Caixa surpresa. Prepare duas caixas de papelão de tamanhos diferentes, sendo que uma possa ser encaixada dentro da outra. Coloque sobre
uma mesinha alguns moldes de sol (pintura em
relevo) e cole por cima uma folha de papel branco
ou azul claro, no tamanho que dê para encapar as
duas caixas de papelão. Entregue gizão de cera
às crianças, incentivando-as a colorirem o papel
com o giz deitado, formando os vários desenhos
de sol. Encape as caixas com esta folha pintada
pelas crianças. Encaixe uma caixinha dentro da
outra e brinque com as crianças de “sumiu e apareceu”, ajudando-as no entendimento de ausência
e presença. Sem que as crianças percebam, guarde dentro da caixa os pirulitos de chocolate ou os
cartões em formato de sol para serem entregues
no final do encontro.
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2. Artes. Providencie pratinhos (para servir bolo)
de plástico amarelo, ou de papelão e as crianças
pintam de amarelo com tinta guache e um rolinho.
Depois de seca a pintura, recorte as beiradas do
pratinho para formar o girassol e as crianças colam
bolinhas de papel crepom marrom ou sementes no
miolo.
3. Lanche comunitário. Providencie pão, uvas ou
o suco de uva para as crianças, relembrando os
alimentos da última ceia de Jesus com seus amigos. No final, entregue o pirulito de chocolate ou os
cartões em formato de sol.

