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CAPACITANDO
Jesus - o sol nascente

Capacitados para festejar a Páscoa
Comemoramos, no Dia da Páscoa, a ressurreição 

de nosso Salvador Jesus. Neste ano, a Páscoa cai no 
último domingo de março. Vamos recordar algumas 
coisas muito importantes que aconteceram na sema-
na onde ocorreu a morte de Jesus, que chamamos de 
Semana Santa.

- Domingo de ramos: Jesus entrou na cidade de Je-
rusalém montado em um jumentinho. O povo cantou 
louvores, demonstrando seu desejo de aclamar Jesus 
como rei. É chamado de Domingo de Ramos porque 
as pessoas tinham ramos de palmeiras nas mãos para 
saudar a Jesus.

- Quinta-feira: Judas e alguns guardas do templo 
armados com espadas chegaram ao lugar onde Jesus 
estava com seus discípulos. Prenderam Jesus e o leva-
ram até o lugar onde estavam reunidos os principais 
líderes religiosos do povo judeu.

- Sexta-feira: Jesus foi levado ao palácio e foi jul-
gado pelo governador chamado Pilatos e condenado à 
morte. Junto com dois malfeitores, um a sua direita e 
outro a sua esquerda, Jesus foi crucificado. 

As mesmas pessoas que, no Domingo de Ramos, 
cantaram louvores a Jesus pediram para que ele fos-
se crucificado. Ele foi muito maltratado, mas mesmo 
assim orou em favor dos que o maltrataram, dizendo: 
Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. 

Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar,e 
uma escuridão cobriu a Terra até às três horas da tar-
de. Jesus disse antes de morrer bem alto: Pai, nas tuas 
mãos eu entrego o meu espírito. 

Um seguidor de Jesus chamado José foi até Pilatos 

e pediu autorização para sepultá-lo. Antes do pôr do 
sol, tirando-o da cruz, envolveu-o com um lençol de 
linho e o deitou em um túmulo aberto em uma rocha, 
onde ninguém havia sido sepultado ainda. As mulhe-
res, que tinham vindo da Galileia com Jesus, viram o 
túmulo e como o corpo foi ali deitado.

- Domingo de Páscoa: Bem cedinho, as mulheres 
que viram onde Jesus foi sepultado foram até o túmulo 
com aromas para embalsamar o corpo do Mestre. De 
repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo 
do Senhor desceu do Céu, tirou a pedra e sentou-se 
nela; ele era parecido com um relâmpago, e as suas 
roupas eram brancas como a neve. Alguns guardas 
que vigiavam a sepultura tremeram de medo do anjo 
e ficaram como mortos. 

O anjo disse então para as mulheres: “Não tenham 
medo! Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi 
crucificado, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou!”. 
O anjo também falou para as mulheres irem depressa 
dizer aos discípulos: Jesus ressuscitou. Muito alegres e 
apressadamente elas foram contar tudo aos discípulos. 

No caminho, as mulheres tiveram a felicidade de 
ver e abraçar Jesus. Ele também pediu: “Vão dizer aos 
meus irmãos para irem à Galileia, e eles me verão ali”. 

Jesus também nos capacita para podermos contar 
aos nossos amiguinhos e coleguinhas que Jesus mor-
reu e ressuscitou para nos dar perdão, vida e salvação. 

A Páscoa é um dia muito alegre e especial. Com 
Jesus, nós podemos ter e desejar uma feliz Páscoa uns 
aos outros. Eu também desejo a você e sua família 
uma feliz e abençoada Páscoa. 



   

1 - Governador que julgou Jesus.

2 - Levaram aromas para embalsamar Jesus.

3 - Levou os guardas para prender Jesus.

4 - Contou para as mulheres que Jesus ressuscitou.

5 - Pediu autorização para sepultar Jesus.

(   ) Mulheres

(   ) Anjo

(   ) Pilatos

(   ) José

(   )Judas

MC Atividades

1Jesus morreu por amor a todos os pecadores.
Escreva dentro da cruz o seu nome e o nome de 

seus familiares e amigos.
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3   Numere corretamente:

2   Escreva, no balão, a frase que Jesus falou antes 
de morrer:



   

Eliane S
abka

4   Ajude as mulheres a chegarem ao local onde Jesus foi sepultado.

5   Desenhe Jesus encontrando as mulheres no Domingo de Páscoa.



   

Oi, amigos do MC! Sou Gabriel Vervloet e tenho 12 
anos. Sou da Congregação São Lucas de Volta Gran-
de, e o nosso pastor se chama Gilmar Klippel. Para 
mim, a ressurreição de Jesus significa Vida Eterna.

Olá! Meu nome é Lucas 
Henrique Jurgensen, 
tenho 7 anos e  sou da 
Congregação Cris-
to, bairro dos Pires, 
Limeira, SP. O nome de 
meu pai é Edmilson, e 
minha mãe se chama 
Regiane. Tenho uma 
irmã que se chama 
Bruna. Gosto muito de 
ir à Escola Dominical 
todo domingo, tenho 
professores ótimos e 
sou muito feliz, pois 
Jesus é meu Salvador. 
Feliz Páscoa a todos.

Miguel Vervloet, 6 anos.

Desafio
do mês
No mês das mães, que tal fazer uma 

homenagem para a sua com uma foto, 
um desenho, um recorte ou um poema? 

Mande sua cartinha até o dia 31 de 
março pelo e-mail

mensageiro@editoraconcordia.com.br,
ou por carta para o endereço:
Mensageiro das Crianças

Av. São Pedro, 633 - Bairro São Geraldo
CEP: 90230-120 - Porto Alegre, RS

6   Faça um desenho ou um cartão bem bonito sobre a ressurreição de Jesus e entregue-o para um amigo. 
Lembre-se de convidá-lo para ir com você na igreja ou na escola dominical.


