
IGREJA BATISTA SUPERE 

   Estudo de Células Kids 
                                 Semana de 12/04/2020 a 18/04/2020            

                                       

   SÉRIE:  40DIAS PARA A PÁSCOA 

       Tema: Creia nas Palavras de Redenção 
 

BASE BÍBLICA 
“Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, 

tendo dito isso, expirou .” 
(Lucas 23:46) 

 

OBJETIVO DO ESTUDO: Levar a criança a entender que a morte de Jesus foi 

para nos resgatar, éramos prisioneiros do pecado e Ele nos libertou. 
 

Para o líder: Explicar a criança que redenção significa resgatar. 
 
DINÂMICA: O preço do meu resgate. 
 
Objetivo: Esclarecer que o preço do nosso resgate foi pago por Jesus. 
 
Material: Papel ofício, lápis ou caneta e fita  adesiva. 

Texto:  Alguém com  muito dinheiro teve sua filha sequestrada.  Foi 
pedido um valor de R$ 500 mil de resgate pelos sequestradores. Para 
que sua filha fosse solta esse empresário decidiu pagar o valor.  

Desenvolvimento: Leia o texto com as crianças e diga que nesse 
resgate foi pago um preço muito alto para se libertar alguém que estava 
cativa ou prisioneira. Se você fosse levado cativo/preso quanto acha que 
valeria o preço do seu resgate? Peça que escrevam o valor na folha em 
branco. Não deixe que percam o foco e encarem com seriedade a 
pergunta. 

Quando todos tiverem terminado de escrever prenda com fita adesiva o 
valor do resgate na blusa de cada um  e fale  a eles que Jesus pagou o 
nosso resgate, nos libertando de nosso pecado, da morte e do inferno. 

 

 

 



Conclusão - Jesus pagou o resgate por nossas vidas. Pagou um preço 
muito que não temos como imaginar, com sua própria vida, com o seu 
sangue derramado na cruz. Por causa da sua morte sacrificial, todos nós 
temos a oportunidade de aceitar e desfrutar da redenção (resgate), 
vivendo uma vida livre do pecado porque  fomos perdoados por Deus 
através de Jesus. 
 

   Compartilhamento: 
 

 VOCÊ ACREDITA QUE JÁ FOI RESGATADO POR JESUS?  

Todo resgate para ser executado precisa de um plano para dar certo. O resgate de 

Jesus pela minha e a sua vida não foi diferente. O plano de Jesus para  nos resgatar 

foi a Sua morte na cruz. Esse plano foi concluído. Em três dias a humanidade 

saberia o que Jesus sempre soube ao morrer na cruz: a vitória era DELE! Ele venceu 

a morte e ressuscitou.  

 

 COMO VOCÊ PENSA QUE DEVE SER A VIDA ( 

COMPORTAMENTO) DE UMA PESSOA REDIMIDA POR JESUS? 

Alguém que aceitou o resgate pago por Jesus através da Sua vida  e vive liberto do 

pecado, tem uma vida de relacionamento com Deus (oração, leitura da Palavra de 

Deus), tem fé, crendo que Deus continua realizando milagres e vive como Jesus 

viveu.   Jesus se torna conhecido para os que não o conhece através da vida que foi 

redimida. 

 

 Conclusão: Jesus pagou o nosso resgate com um alto preço, o seu 

próprio sangue derramado na cruz, foi sua vida para nos libertar, Ele 

conquistou a vitória sobre o pecado e o medo da morte que nos 

escravizava. Hoje somos livres e por essa atitude foi possível viver 

novamente em comunhão com Deus.  Através do Espírito Santo podemos 

desfrutar dessa vitória conquistada na cruz. Precisamos viver um 

relacionamento verdadeiro com Ele, lembrar do Seu sacrificio e sermos 

gratos. Que alegria saber que não estamos sós! Ele sempre está 

conosco, até o fim dos tempos (Mateus 26:28b). Nossas escolhas 

precisam ser Jesus sempre, nosso comportamento precisa mostrar Jesus 

para todas as pessoas. Somos  filhos de Deus, e como filhos precisamos 

ser obedientes. Que você possa viver plenamente acreditando nas 

palavras de redenção de Jesus, pois elas trazem vida e alegria para você. 

 

 


