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Título: PÁSCOA

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando:
1. Compreenda o significado da páscoa para os cristãos

Conteúdo:
A Páscoa lembra 03 (três) fatos diferentes e que poderá ser compreendida a luz da razão
e dos fatos históricos ocorridos: a chegada da primavera e suas comemorações, a
passagem da escravidão para a liberdade e a passagem de Jesus da morte do corpo
para a vida em espírito.
Há muito, muito tempo, lá na terra onde Jesus nasceu, os Judeus comemoravam a
entrada da primavera, por ser uma época em que os campos se enchiam de flores e o
pasto ficava todo verdinho, anunciando que em breve se poderia fazer a colheita dos
frutos e cereais, que iriam garantir a comidinha pra todo mundo que morava lá. Por isso
comemoravam com muito amor a chegada da primavera, que na língua deles se chamava
Páscoa.

Nós sabemos que Jesus Cristo, veio pregar o amor entre as pessoas, mas não foi
compreendido pela maior parte da população e pelos reis da época, e por isso foi
crucificado. Ora, essa crucificação aconteceu na época da Páscoa.
Depois de ficar crucificado por três dias, quando foi retirado da cruz, Jesus foi enterrado
em um local bem seguro, com uma pedra fechando a entrada deste local, para que o
corpo não fosse retirado de lá, durante à noite, por seus amigos. Guardas tomavam conta
do lugar, viram à noite que de dentro do lugar onde estava a pedra, Jesus apareceu,
conforme havia prometido que ressurgiria dos mortos, ao 3º dia, provando assim que a
vida que Deus nos dá é eterna.
Quando os amigos de Jesus souberam que ele continuava vivo após ser crucificado,
ficaram muito felizes, e como era época das festas de Páscoa (ou festa da primavera)
deram a esse fato o nome de Páscoa da Ressurreição, que é comemorada todos os anos
pelos cristãos.

Desenvolvimento:
ACOLHIMENTO:
Abrir a sala de reunião no google meeting 5 minutos antes das 20h.
Iniciar conversa sobre como foi a semana.
Pegar um copinho com água e colocar sobre uma mesa, pois faremos uma vibração e a
água será fluidificada.
Fazer a prece.

AÇÃO PROPRIAMENTE DITA:



Realizar o jogo da memória online sobre regras para uma ação evangelizadora.
Disponível em
<https://www.flippity.net/mg.php?k=1gP5bDiIyBJnMdbWZjObeE3mmcalnNm-u5myfDx99L
G0>
Iniciar apresentando o jogo “Abra a caixa” disponível no link
https://wordwall.net/pt/resource/13781035
Ler a mensagem  e as crianças devem descobrir o que está em cada caixa.
Depois de brincar perguntar porque aquelas imagens estão juntas?
Existe alguma ligação entre elas?
O que a páscoa tem a ver com essas imagens?
Explicar as figuras pela seguinte ordem:

Moisés nasceu bem antes de Jesus e veio com
a missão de libertar o povo hebreu da escravidão. A Páscoa judaica é chamada
“Pessach” (significa “passagem” no hebraico). Essa festa judaica era comemorada
tradicionalmente próximo ao período em que se inicia a primavera no hemisfério norte.

Jesus nasceu há 2021 anos atrás e veio com a missão de ensinar o
amor às pessoas. O povo naquela época não entendeu a mensagem de Jesus e acabou
condenando Jesus à morte, mas ele disse aos seus seguidores que não temessem
porque ele iria ressuscitar. Após 3 dias de sua morte Jesus foi visto por algumas pessoas,
ensinando que a morte ocorre apenas no corpo físico, que o espírito vive para sempre.

Acredita-se que coelhos e ovos eram tradicionais
símbolos que representavam a fertilidade para diferentes povos e, à medida que esses
povos foram sendo cristianizados, esses símbolos foram sendo agregados à
comemoração cristã.
Quando entregamos um ovo de páscoa desejamos às pessoas uma nova vida, uma vida
onde possamos transformar aquilo que é ruim em algo bom.

Apresentar um vídeo “A vaca da páscoa” para que as crianças entendam a mensagem de
transformação pessoal.
https://www.youtube.com/watch?v=pNlCeR4dhOI
Conversar sobre o entendimento do vídeo.

FINALIZAÇÃO

https://www.flippity.net/mg.php?k=1gP5bDiIyBJnMdbWZjObeE3mmcalnNm-u5myfDx99LG0
https://www.flippity.net/mg.php?k=1gP5bDiIyBJnMdbWZjObeE3mmcalnNm-u5myfDx99LG0
https://wordwall.net/pt/resource/13781035
https://www.youtube.com/watch?v=pNlCeR4dhOI


Iniciar uma mentalização para autopasse, pedindo que fechem os olhos, sentem-se de
maneira confortável e pensem numa cor que eles gostem muito. Iniciar vibrando pelas
partes do corpo, começando pelos pés até a cabeça.
Encerrar com uma prece. Ao final pedir que bebam a água fluidificada.

Recursos didáticos:

1. celular ou computador com acesso a internet.



Anexo 1


