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                       SÉRIE:  40DIAS PARA A PÁSCOA 

 
  Tema: CONFIE NAS PALAVRAS DE PERDÃO 
  
                                         BASE BÍBLICA:  

 

Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo 
(Lc. 23:34) 

 

 
OBJETIVO DO ESTUDO: Levar as crianças a reconhecerem a grandiosidade 

do ato de Jesus na  cruz seguindo o Seu exemplo de obediência e perdão. 
 

Introdução da série: A Páscoa está chegando... e os quarenta dias que 
antecedem essa data chama-se Quaresma. A Páscoa nos lembra a 
morte e ressurreição de Jesus pela salvação dos homens. Sua 
ressurreição trouxe alegria e esperança para todos. Nas semanas 
seguintes, aprenderemos algumas frases usadas por Jesus nos seus 
últimos momentos antes da crucificação que deverão ficar marcadas 
nesse período. Nesses dias, seremos lembrados da sua morte e 
ressurreição e de todo amor que nos demonstrou e seremos 
encorajados a mudar algumas atitudes e agir como Jesus, que  nos 
deixou um grande exemplo de amor e de uma vida vitoriosa. 
  
DINÂMICA: A Pedra 
 
Material : Pedras (tam. médio) na mesma quantidade de participantes. 

 

Desenvolvimento: Entregue uma pedra a cada criança. Após fazer a 

distribuição, diga as crianças que  fiquem com as pedras nas mãos. Peça para 
fazerem algumas atividades como: dar as mãos, bater palmas, enfim... qualquer 
atividade que seja difícil de executar segurando a pedra. 

 



 
Aplicação: Pergunte as crianças se foi incômodo, desconfortável ou até mesmo 

difícil fazer as atividades segurando a pedra. Após responderem, diga que a pedra 
representa uma amargura, uma ofensa que você tenha sofrido e precisa perdoar. 
Quando não perdoamos o outro, levamos um peso na nossa vida desnecessário, 
desconfortável e até mesmo difícil. 
 

HORA DA HISTÓRIA: A CRUCIFICAÇÃO – UMA ATITUDE DE 
PERDÃO  (Lc. 23:33-43) 

Muitos homens, na época de Jesus, queriam matá-lo, porque não acreditavam que 
Ele era o Filho de Deus. Tentaram de muitas maneiras e não conseguiram, mas, 
como vocês já aprenderam, Judas O traiu e Jesus foi preso. Logo depois que foi 
preso, Jesus sofreu bastante. Os guardas riram dele, bateram muito nEle, tiraram 
Sua roupa, colocaram uma coroa cheia de espinhos e gritaram: "Viva o rei dos 
judeus!".  Eles também cuspiram em Jesus, como Jesus sofreu! O povo podia ter 
pedido para que soltassem Jesus, mas não, pediram e gritaram: "Crucifique! 
Crucifique!". Jesus foi condenado à morte na cruz. Mesmo com tudo o que as 
pessoas fizeram para Jesus, Ele continuava amando aquelas pessoas e pediu para 
Deus perdoá-las .Perto dEle estavam sendo crucificados  dois ladrões. Um deles 
não quis acreditar em Jesus, mas o outro disse a seu companheiro: "Você não teme 
a Deus... o nosso sofrimento é justo, porque estamos recebendo o castigo pelo que 
fizemos; mas ele não fez nada de mau". Aquele que acreditou disse para Jesus: 
"Jesus, lembre-se de mim..." E Jesus lhe respondeu: "Hoje mesmo estarás comigo 
no céu". Ele morreu! Mas a história de Jesus não terminou assim. Algo maravilhoso 
aconteceu, depois do terceiro dia Ele ressuscitou! 

     Conclusão: 

Esse momento deve nos lembrar que Jesus mesmo diante das maiores injustiças, 
Ele perdoou nos deixando um lindo exemplo. Que nesse dia você reflita e decida 

viver o perdão na sua vida, perdoando e também pedindo perdão. 

 

     Compartilhamento:        
        

  VOCÊ SE LEMBRA DE ALGUMA ATITUDE QUE TOMOU QUE PRECISOU SER 

PERDOADO? COMPARTILHE 

Todos nós em algum momento precisamos ser perdoados, por Deus ou por  pessoas. 

Precisamos ter a consciência que erramos. Devemos assumir/confessar as nossas falhas 

para sermos perdoados.  

 

 VOCÊ JÁ FEZ ALGO MUITO SÉRIO QUE MESMO PEDINDO PERDÃO VOCÊ ACHA 

QUE DEUS NÃO TE PERDOOU? 

 O sacrifício da cruz foi para nos limpar de TODO e QUALQUER pecado. Nada que 

você tenha feito é maior que o perdão de Deus sobre você. 

 



 

 EXISTE ALGUÉM QUE VOCÊ PRECISA PERDOAR?  

O perdão é uma decisão, você não tem que esperar ter vontade de perdoar. Precisamos 

imitar a atitude de Jesus.:  Todos nós precisamos receber o perdão de Cristo, com isso, 

temos o dever de perdoar aquele que nos feriu.  

 
 

Conclusão:  Hoje relembramos o verdadeiro sentido da páscoa,  o 

feriado da sexta feira santa representa muito mais que um feriado que 
você não precisará ir a escola. Esse dia deve ser lembrado como o dia 
em que Jesus se entregou na cruz por mim e por você. O domingo de 
páscoa não deve ser lembrado como o dia em que você deverá ganhar 
muitos chocolates. Ele tem um sentido bem maior, foi o dia Glorioso que 
Jesus venceu a morte e ressuscitou!!.  Que nos dias seguintes, você se 
lembre do sacrifício de Jesus e decida todos os dias viver o perdão na 
sua vida. Pedindo perdão e também perdoando todas as vezes que for 
necessário, assim como Jesus que perdoou a todos, inclusive eu e você.  
 

 

PARA O LÍDER:  Ore intencionalmente pelas crianças que precisam 
liberar perdão  e também pelas que precisam pedir perdão. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


