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         SÉRIE:  40DIAS PARA A PÁSCOA  

      Tema: Descanse nas palavras de Rendição 

 
 

 BASE BÍBLICA: 

 

Jesus disse: Está consumado!  
(João 19:30) 

 

 

 

OBJETIVO DO ESTUDO:  Levar as crianças  a compreenderem que Jesus fez 

TUDO que precisava ser feito.  

 
Para o líder: Ao iniciar o estudo, explique os significados das palavras Rendição e 
Consumado. 
 
Rendição: Ato de entregar-se. 
Consumado: Terminado ou concluído. 
 
Quebra gelo – Leve vários desenhos de coração. Os desenhos precisam ser de uma 
forma que possibilite a criança desenhar ou escrever algo atrás ou dentro dele.  Logo 
no início do encontro distribua um coração para cada criança. Peça para cada 
criança desenhar ou escrever atrás/dentro do coração coisas ou situações que a   
impedem  de confiar e se render totalmente a Jesus ( dinheiro, medo, tempo, 
vergonha etc...). Você, líder também colocará o seu desafio.  Após desenharem,  
comecem a compartilhar o que escreveram. Seja você o primeiro. Diga que no final 
do encontro, você vai precisar do coracão de cada um. (Para não rasgarem). 
 
 
Desenvolvimento do Estudo:   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hoje vamos aprender sobre a sexta frase que Jesus falou antes da sua morte. 
“Jesus disse: Está consumado ( João 19:30) ou seja, Ele disse: ACABOU!. Isso nos 
mostra que podemos entregar Tudo (relembre alguns dos exemplos citados no 
quebra gelo)  e descansar Nele.  Isso mesmo! Jesus entregou  tudo o que tinha, a 
Sua vida, por nós e por isso eu e você podemos  confiar os   nossos   dias  a   Ele   ( 
rendição).     Assim como Jesus  se entregou por nós, nós  em  gratidão  e amor 
precisamos nos render a Ele. 
 
 
 
COMPARTILHAMENTO: 
 
1- VOCÊ JÁ ACEITOU JESUS COMO O SEU SALVADOR? 
Quando aceitamos Jesus como Salvador das nossas vidas, nos tornamos salvos 
Nele, mas a vida com Cristo vai além, precisamos viver como Jesus , nosso grande 
exemplo. Jesus se entregou totalmente, da mesma forma, precisamos nos entregar 
por inteiro.  

 
2- O QUE REPRESENTA O BATISMO PARA VOCÊ? 
O batismo representa a nossa morte para o mundo (simbologia de Jesus), não 
vivemos a vida antiga, morremos para as nossas vontades e revivemos em Cristo, 
com uma nova vida e essa vida deve ser através de uma  total entrega a Ele. 
 
3- COMO VOCÊ VÊ A MORTE DE JESUS NA CRUZ?   
Enfatize para as crianças que a morte de Jesus na cruz, não foi uma derrota, pelo 
contrário, Ele venceu, Ele cumpriu a Sua missão e ressuscitou. Nós ao nos 
entregarmos a Jesus também passaremos por algumas perdas, mas no final de tudo 
seremos vitoriosos ao lado de Jesus.  
 
 
LÍDER – Peça as crianças para cada uma pegar o seu coração com o desenho ou 
com a escrita e apresentem a Deus, (nesse momento leia com elas, Romanos 8:37-
39 como uma oração) trazendo a memória as situações  que tem atrapalhado de 
terem uma vida de rendição ao Senhor.  A medida que você for lendo, peça para que 
repitam em alta voz. No final  ore intencionalmente nesse sentido. 
 
Conclusão: Quando Jesus se entregou na cruz, Ele se rendeu por amor a  mim    e  
a  você,  com  este  ato  nossas  histórias  foram  transformadas  e recebemos de 
presente a vida eterna. Jesus ressuscitou e foi para o céu,  mas nos deixou o 
Espírito Santo que habita em  nós.  O Espírito Santo, é o nosso amigo e deseja  falar 
conosco.  Ele nos mostra o caminho certo a seguir.  Que você escolha ouvir a voz do 
Espírito Santo e se render a Jesus, para que  você  possa  desfrutar  de  tudo   que  
Jesus  já conquistou  na  cruz  para você. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                         

                                 RENDIÇÃO É... 
 
 Entrega, confiança, segurança e 
descanso 
 
 
 
 
 

 


