CELEBRANDO A PÁSCOA COM AS CRIANÇAS

A NATUREZA CONTA SOBRE A PÁSCOA ...
(Autor desconhecido)

Dirigente: A Bíblia nos conta sobre três dias que abalaram a história, quando Jesus foi preso,
morto e pelo poder de Deus ressuscitou. Ouçamos a história da Páscoa...
FOI NUMA QUINTA FEIRA
Sim, foi numa quinta-feira que prenderam o bom Jesus;
E depois na sexta-feira foi pregado numa cruz.
E agora? Que tristeza! - Morreu o nosso amigo
Que nos ama, nos ajuda e nos livra do perigo.

Mas, enfim, chegou o domingo com alegre resplendor
Neste glorioso dia o Senhor ressuscitou
Que alegria! Que alegria! Está vivo o nosso amigo
Que nos ama, nos ajuda e nos livra do perigo.

Esta é a história da Páscoa que devemos recordar
E unidos, todos juntos, com alegria festejar...

Dirigente: É difícil entender o segredo, o mistério da Páscoa. Como pode surgir vida do que
morre? A natureza nos ajuda a entender: as borboletas contam sobre a páscoa...
(OBS: Crianças entram segurando borboletas feitas em papel colorido e presas em varetas e
quatro delas desenvolvem o jogral abaixo)
1ª Criança: Vocês pensam que estas borboletas sempre foram assim?
Todas juntas: Não e não.
2ª Criança: Primeiro era uma lagarta feia e escura...

Todas: se arrastando pelo chão...
3ª Criança: Depois ela se enrolou no casulo
Todas: e ficou escondidinha...
4ª Criança: No tempo certo, que surpresa!
Todas: Do casulo saiu uma linda borboleta a voar, voar, voar...
Cântico: "OLHEM A LAGARTA ESCONDIDINHA"
(Cantada com a música de Sininhos de Natal - Hinário Evangélico nº 21)

Olhem a lagarta escondidinha
No escuro do casulo
Coitadinha como é feinha
Dela quem pode gostar?

No casulo existe cor
Existe força pra voar;
É só o tempo de vencer
A casca e voar!

Muita gente vive no casulo
Escondidinha sem saber
Que dentro da gente existe força
Pra essa vida melhorar

Deus está junto de nós
Nos dando força pra viver
É só o tempo de vencer
O medo e cantar!
Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá....

Dirigente: As sementes também "contam sobre a páscoa"...

(OBS: Agora outras quatro crianças se juntam às demais crianças. Entram, uma trazendo flores,
outra trazendo frutas, outro pão e por último uma criança trazendo uma cruz de madeira)

Dirigente: No Evangelho de João 12:24 Jesus nos diz: "Em verdade, em verdade vos digo: se o
grão, caindo na terra, não morrer, fica ele só; mas se morrer, produz muito fruto".
1ª Criança: Estão vendo estas flores? Primeiro foram sementes mortas debaixo da terra.
2ª Criança: Estas frutas também, antes foram sementes mortas debaixo da terra.
3ª Criança: E o pão, primeiro foi trigo, que foi semente morta debaixo da terra.
Todas: A semente precisou morrer para termos...
1ª Criança: Flores
2ª Criança: Frutas
3ª Criança: Pão
4ª Criança: Assim também foi com Jesus: quem viu Jesus na cruz pensou: está morto! Acabou!
Mas do mesmo jeito que a semente, Jesus viveu de novo. E vive em nós. E vive na Igreja que
continua sua missão.

Sugestão de cânticos:
- “A Dona Lagartinha” (CD Todas as crianças são nossas crianças, faixa n°18 – PSAF) Disponível
em: http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas
- “Voo de Deus” (CD Fazendo Festa 1, faixa n°13 – Igreja Metodista) Disponível em
http://www.metodista.org.br/escola-dominical-musicas

(Texto extraído da Revista Nós e a criança – Páscoa: vida que se renova – Igreja Metodista)
Disponível também em: http://rema.metodista.org.br/conteudo.xhtml?c=9676

