
 

 

Queremos ver de pertinho como 

tem sido a sua celebração da 

Páscoa em Família!   

Compartilhe fotos e vídeos nas 

redes sociais e não se esqueça de 

nos marcar:    

@infantil.nibpr 

 

  

 

 

Essa é uma semana muito especial, em que celebramos a páscoa! Nossa igreja deseja que cada 

criança saiba o que é verdadeiramente a páscoa, e o que ela significa para nós cristãos. Preparamos um 

material especial para celebração da páscoa em família.  

São 4 roteiros com sugestão de palavras diárias e atividades.  Iniciando na quinta feira e 

concluindo no domingo de Páscoa. 

Desejamos que sejam momentos especiais em família, em que as crianças vivam o evangelho de 

uma forma real. Assim, as sementes da palavra de Deus sejam plantadas e frutificadas em seus corações  

Preparem os materiais, e vamos juntos 

comemorar a verdadeira Páscoa!!! 

Então, mãos na Bíblia e mãos na massa!!! 

  

   Dicas importantes:  

 

 

 

 

 

 

            

       Ore antes de iniciar cada dia da programação e entregue esse momento a 

Deus, pedindo para que Ele conduza cada atividade. Você será um instrumento 

para ensinar a Páscoa em Família. 

Organize um tempo especial 

para desenvolvimento das atividades. 

Esses momentos colocarão Jesus no 

centro da Páscoa. 

 

 

 

Leia o roteiro completo de 

cada dia e prepare o material 

Clique no link ou acesse o Qr code 

para dicas e orientações sobre o 

roteiro 

ORIENTAÇÕES 
GERAIS 

Clique no link ou acesse o QR code  e 
assista um vídeo da Pra. Claudia Borges 

https://youtu.be/Gmy1vt7rdh8 
 

https://youtu.be/Geh-BAAlhQ4 

Orientações%20Gerais%20-%20Começe%20por%20aqui%20-%20pronto%20final.pdf
Orientações%20Gerais%20-%20Começe%20por%20aqui%20-%20pronto%20final.pdf
https://youtu.be/Geh-BAAlhQ4


 

 

 

Celebrai: 

https://www.youtube.com/watch?v=PQe6EN-ZTKo 

 

Milagres: 

https://www.youtube.com/watch?v=l5zzjpmy-hA 

 

Não foi o coelhinho: 

https://www.youtube.com/watch?v=zOejsbegheg 

 

O sentido da Páscoa: 

https://www.youtube.com/watch?v=DUes4DBj-ZY 

 

Páscoa: 

https://www.youtube.com/watch?v=LZZlGdglhW0 

 

Porque Ele vive: 

https://www.youtube.com/watch?v=_VBgMuuGu_Q 

 

Porque me amou tanto assim: 

https://www.youtube.com/watch?v=S2rdni8X14o 

 

Pra sempre: 

https://www.youtube.com/watch?v=vglVAX44cLo 

Se não for pra te adorar: 

https://www.youtube.com/watch?v=CiUulUtRVQU 

 

Canto de alegria: 

https://www.youtube.com/watch?v=1_5yXyAllns 

 

Vinho e Pão: 

https://www.youtube.com/watch?v=K-xkyi-lq5c 

 

Plano de salvação: 

https://www.youtube.com/watch?v=WUOzNhDAFBs 
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https://youtu.be/dQXz_7GxP1I 

https://youtu.be/1FLDYbmhBDw 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfeites com massinha caseira! 

Teatro em família 

Interação na 

contação da História 

https://youtu.be/Fp_mGAQd6-Y 

Com carinho,  
Nova Infantil 

Mais sugestões para 
momentos de páscoa em 

família 

Clique no link ou acesse o QR code  para  assistir os vídeos 

Culinária – Receita de Pão 

https://youtu.be/JXYkFu_SK5A 

Culinária – Receita de Biscoito 

https://youtu.be/pKJOSDwNbEg 

https://youtu.be/dQXz_7GxP1I
https://youtu.be/1FLDYbmhBDw
https://youtu.be/Fp_mGAQd6-Y
https://youtu.be/JXYkFu_SK5A
https://youtu.be/pKJOSDwNbEg

