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COMUNICANDO SEMPRE
Jesus, a fonte da água viva

MC Historia
Páscoa! Alegria da ressurreição
O que é Páscoa, crianças? “Páscoa é alegria, é
emoção, Páscoa é ter Jesus no coração”, assim diz
parte de uma música que eu gosto muito. E para
você, Páscoa é alegria? O que lhe traz alegria na
Páscoa é a caça ao ninho, os chocolates?
Tudo isso é muito bom, e pode fazer parte, mas não
deve ser o motivo principal de tanta alegria nesta época. Afinal, nós sabemos que na Bíblia encontramos a
verdadeira história da Páscoa. Que tal estudá-la para
poder contá-la aos amiguinhos que não a conhecem?
É uma pena, mas há muitos pais que não cumprem
seu papel e não levam os seus filhos à igreja, e assim
as crianças só conhecem as histórias que a professora
conta na escola, e que, muitas vezes, não falam sobre
Jesus, o nosso Salvador. Lembro bem como eu fiquei
triste quando conheci a parte da história em que Jesus foi traído por seu discípulo Judas e entregue aos
guardas romanos para ser levado preso. Sabiam que
era Quinta-Feira Santa e Jesus estava no jardim Getsêmani orando ao Pai do céu para que ele não precisasse passar pelo sofrimento que viria? Mas Deus
permitiu que prendessem Jesus, pois era necessário
ele passar por tudo isso em nosso lugar para nos trazer perdão dos pecados, vida e salvação.
E depois, Jesus passou a noite inteira sendo interrogado; tentavam achar nele algum crime para poderem condená-lo. Ainda o surraram com chicote,
cuspiram nele, deram-lhe bofetadas e colocaram uma
coroa de espinhos na sua cabeça, debochando que ele
era um rei. Na manhã de sexta-feira, levaram Jesus

até Pilatos, que era governador, e este o apresentou
ao povo para decidir o que fazer. O povo todo gritou:
“Crucifica-o! Crucifica-o!”; deve ter sido terrível para
Jesus ouvir e ver o povo querendo a sua morte.
Jesus teve que carregar uma pesada cruz até o Monte das Caveiras ou Gólgota, como também era chamado. Isto não foi fácil, pois Jesus estava fraco, sem
beber água e nem comer, além dos machucados que
tinha no corpo. Pregaram Jesus na cruz às nove horas;
ao meio-dia a terra ficou escura e às três horas da tarde Jesus morreu. Alguns de seus seguidores pegaram
o seu corpo, enrolaram-no em lençóis e o sepultaram
num túmulo cavado numa rocha, fechando-o com uma
grande pedra. Agora parecia que estava tudo acabado.
No domingo bem cedo, Deus enviou um anjo, houve
um grande tremor de terra e a sepultura se abriu, e
com poder e glória Jesus ressuscitou. Saiu da sepultura
de corpo e alma, não só o espírito, como muitos dizem.
Esta é a maior prova de que no dia que Jesus voltar,
todos os que já morreram vão ressuscitar também.
E agora que você conhece a história da Páscoa, ela
lhe traz alegria? Sim, porque ela terminou vitoriosa, com Jesus vencendo a morte e o diabo. Por isso,
quando pecamos e pedimos perdão, Deus sempre nos
perdoa, pois ele nos ama tanto que entregou o seu
único filho para morrer em nosso lugar. Eu e você podemos ficar muito alegres na Páscoa, pois Jesus está
vivo! Ele está junto ao Pai do céu nos cuidando, protegendo e abençoando. Os chocolates acabam, mas a
alegria da Páscoa dura para sempre. Amém.

MC Atividades
1

Nosso Salvador foi pregado numa cruz. Escreva o nome dele na cruz, de cima para baixo. Depois
pesquise na Bíblia, em João 3.16, o versículo que resume o amor de Deus por nós, escrevendo-o ao
lado da cruz.

2

O Cordeiro Pascal significa o sacrifício que Jesus fez em nosso lugar morrendo lá na cruz. O ovo
significa vida nova, porque nasce vida de dentro do ovo, assim como da sepultura Jesus saiu com
vida novamente. Pinte o cordeiro e enfeite o ovo de páscoa com colagens.

3

Vamos completar as frases para ver quem aprendeu a história?

a) Jesus estava ................................ no jardim quando foi preso pelos .................................... .
b) Os soldados bateram e ...................................... em Jesus, além de colocarem uma ....................................
de .............................................. em sua cabeça.
c) A ..................... foi carregada por Jesus até o Monte .................................., onde ele foi ................................. .
d) Jesus morreu às ..................... horas e logo após foi sepultado por seus seguidores.
e) Domingo de manhã ....................................................................................................... .
f) A alegria da Páscoa é a ....................................................................................................................................... .

4

Jesus me ama tanto que morreu em meu lugar. Mas ele viveu novamente e hoje posso comemorar.
Desenhe o que isso significa para você.

Nadir Rosane Hartmann

5

Vamos fazer uma brincadeira em família? Então organize uma “Caça ao tesouro de Páscoa”, com
mensagens cristãs. Recorte ovos de páscoa de papel e enfeite-os como quiser. Escreva mensagens
no verso: “Jesus é o Salvador”, “Páscoa é vida”, “Jesus morreu por mim”, “Páscoa é alegria”, “Páscoa é
ter Jesus no coração”. Esconda-os pela casa e convide seus pais e irmãos a procurar. Depois que acharem todos os ovos, podem sentar numa roda, sobre um tapete ou colcha, e ler as frases, conversando
sobre elas e o tesouro que representam para nós. Se você também quiser procurar os ovos, peça para
a mamãe ou o papai esconder os mesmos. No final, podem fazer um lanche ou café, como se fosse um
piquenique, para comemorar a vida e o amor em família.

Olá, amiguinhos do MC. Meu nome é Nicole Raquel Wendler Wille, tenho 9 anos. Meus pais se
chamam Vilson e Sirlei; tenho uma irmã, Débora,
casada com Edilson, e também tenho um sobrinho,
o Guilherme Wille Weege. Somos da Congregação
Farroupilha, de Piratini, RS. Nosso pastor chama-se Paulo Roberto Verdin. Fico contente de poder
ouvir a Palavra de Deus junto com a minha família
e meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Um
grande beijo.

Olá, amiguinhos! Somos da Escola Dominical Concórdia, de Buriti, Santo Ângelo, RS. Nossas professoras são Valdemarina Völz, sua filha Cláudia Völz e
Marisa J. H. Schmökel, esposa do nosso pastor, Alex
M. Schmökel. Estamos nos preparando para reiniciar as atividades do ano com muita alegria para
aprendermos mais sobre o amor de Jesus por nós.
Desejamos a todos os nossos colegas das escolinhas um abençoado ano de atividades. Que Jesus
abençoe a todos nós e a todos os professores que
ensinam as histórias bíblicas em nosso imenso país.
Tchau, amiguinhos!

Desafio
do mês
No mês de junho comemora-se o Dia do
Pastor e o aniversário da IELB. Que tal se
preparar e fazer uma homenagem a essas
datas enviando um desenho, uma poesia ou
uma foto? Envie para o MC Cartas até o dia
30 de abril pelo e-mail
mensageiro@editoraconcordia.com.br, ou
para o endereço:
Mensageiro das Crianças
Av. São Pedro, 633, bairro São Geraldo
CEP: 90230-120 - Porto Alegre, RS

