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Pais, professores de escola dominical e ensino pré-
confirmatório: Ajudem seus filhos/alunos a reconhecer 
diferentes momentos do culto que falam da ressurreição 
de Jesus (o Credo é um bom exemplo). Mostrem alguns 
símbolos na igreja que possam ajudar na compreensão da 
ressurreição. Lembrem seus filhos/alunos que nós nos unimos 
com a ressurreição de Jesus através de nosso Batismo!

Se tudo que Jesus fez foi morrer, então 
por que a Páscoa é tão importante?
A Páscoa é um dia muito importante. Páscoa é o dia em que 
celebramos a ressurreição de Jesus de entre os mortos.
Depois que Jesus foi crucificado, seus discípulos estavam muito 
tristes. Tudo parecia perdido. Parecia que o seu Deus e amigo havia 
sido derrotado e morto. Eles até haviam esquecido que Jesus lhes 
tinha dito que ressuscitaria dos mortos. Eles devem ter pensado que 
Maria Madalena estava doida quando ela lhes contou que Jesus 
havia aparecido para ela no túmulo onde ele havia sido sepultado. 
Mas a história dela era verdade! Jesus estava vivo! 
Ele havia ressuscitado dos mortos!
Mais tarde, Jesus apareceu muitas vezes para os 
seus discípulos para provar isso. E é isso mesmo 
que ele fez, ele provou isso! Por sua ressurreição, 
ele provou ao mundo que é vitorioso sobre a 
morte e pagou completamente pelos nossos 
pecados. Agora, as primeiras palavras que você 
escuta na igreja no Domingo da Páscoa são: 
“O Senhor ressuscitou. Ele verdadeiramente 
ressuscitou! Aleluia!”.
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