
 

 

                                      Igreja Batista Supere 
      Estudo de célula kids 

                                     Semana 04/04/2021 a 10/04/2021 

 
   Tema: ESTÁ CONSUMADO 
 

 
Objetivo do estudo: Levar as crianças a entender o propósito da morte e da 
ressurreição de Jesus, e a necessidade de posicionar-se. 

 

 PARA O LÍDER: Leve para a célula uma conta de telefone, luz ou cartão de 

crédito que esteja paga! 
Quando pagamos uma conta ou quitamos uma dívida, é comum o recebedor 
carimbar ou emitir um comprovante que é a prova que aquele documento foi 
quitado. A palavra que Jesus falou na cruz foi usada como um comprovante 
na época. No seu sacrifício, Jesus pagou a dívida do nosso pecado. 
Consumado significa que algo foi realizado por completo. 
 
HORA DA HISTÓRIA: A CRUCIFICAÇÃO DE JESUS (Lc. 23:33-46) 
 
Logo depois que foi preso, Jesus sofreu bastante. Os guardas riram dele, 
bateram muito nEle, tiraram Sua roupa, colocaram sobre Ele uma capa 
vermelha e uma coroa cheia de espinhos; puseram uma vara na Sua mão, e 
gritaram: "Viva o rei dos judeus!".  Eles também cuspiram em Jesus e bateram 
na Sua cabeça. 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. 
Jesus teve que carregar Sua cruz até o local onde seria crucificado. No 
caminho,  como a cruz era muito pesada, obrigaram um homem chamado 
Simão, a ajudar Jesus. Quando chegaram ao monte chamado Calvário, 
pregaram Jesus 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  
 
 
 
 
 

BASE BÍBLICA: 

“E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está 
consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o 

espírito.” (João 19:30) 



sofrimento é justo, porque estamos recebendo 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". Antes de morrer, Jesus disse a Deus, Seu Pai: "Pai, nas suas mãos 
entrego o meu espírito!" Depois de dizer isso, Ele morreu. Mas a história de 
Jesus não terminou aqui. Algo maravilhoso aconteceu. Depois de três dias Ele 
ressuscitou!  
 A morte de Jesus deve nos lembrar que Ele fez isso porque nos ama muito, 
quer perdoar os nossos pecados e ser o nosso Salvador e por isso não 
devemos sentir tristeza pela sua entrega porque Ele está vivo. 

 
Compartilhamento: 
 
1- NO SEU ENTENDIMENTO, O QUE SIGNIFICA A EXPRESSÃO ESTÁ 
CONSUMADO? 
Algo que foi resolvido, Jesus está dizendo que a dívida está paga, a minha e sua dívida 
(pecados). A tarefa foi cumprida. Jesus pagou nossa dívida! Ele nos comprou com seu 
precioso sangue.  
 

2- VIMOS NA HISTÓRIA QUE JESUS ESTAVA ENTRE DOIS LADRÕES. 
CADA UM TEVE UMA ATITUDE DIFERENTE. COM QUAL DOS DOIS 
VOCÊ SE IDENTIFICA HOJE? 
Reforce para as crianças que a atitude de arrependimento de um dos ladrões na cruz e o 
reconhecimento de Jesus como o seu Salvador, lhe deu a recompensa da salvação quando 
Jesus disse: “Hoje mesmo estarás comigo no Paraíso.” 
 

A Bíblia diz que chegará um dia em que todos nós ficaremos face a face com 
o Senhor. Neste dia, você gostaria de ouvir de Jesus Hoje você irá comigo 
para o paraíso? Como você reagiria?  Através da experiência do ladrão que foi 
salvo por Jesus na cruz, aprendemos que para recebermos a salvação é necessário 
admitirmos que somos pecadores e reconhecermos Jesus como Senhor, Salvador e o 
único caminho para a vida eterna. 
 
Líder, Pergunte as crianças se existe alguém que ainda não aceitou Jesus 
como o seu Salvador, se tem alguma criança que deseja se batizar e também 
se existe alguém que já tenha aceito Jesus, se batizou, mas percebe que 
precisa se posicionar como um verdadeiro discípulo de Jesus. Ore com elas!   
 
SUGESTÃO DE ATIVIDADE: Desenhe uma cruz e diga que Jesus levou sobre 
Ele os nossos pecados! O que você gostaria que Deus tirasse de sua vida para 
que você pudesse segui-lo com mais intensidade? ( mentira, ira, fofoca, inveja, 
preguiça, etc...)  A medida que as crianças forem falando, escreva e cole na 
cruz. Depois ore com elas. 
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