
Pista 1: “Entrada triunfal de Jesus” 

Texto Bíblico: Marcos 11:7 – 10  

(também encontrado em Mateus 21: 7 – 9; Lucas 19: 35 – 38; João 12:0120-013) 

 

Que pista estranha...qual a relação dela com esse versículo? Vamos descobrir isso juntos!!! 

 

Jesus foi para Jerusalém para celebrar a Páscoa. A Páscoa era uma ocasião especial do ano em que 

os judeus se lembravam de como Deus os tinha libertado da escravidão do Egito muitos anos antes. 

Todos os anos eles matavam um cordeiro e o comiam. “O cordeiro morre ao invés de nós!”  - Eles 

diziam. 

Mas nesta Páscoa, Deus estava preparando uma salvação ainda maior. Jesus entrou em Jerusalém 

em um jumento e foi recebido pelo povo, com honras reais aos gritos de Hosana! Bendito é o que vem 

em nome do Senhor! “Hosana!” significa “salve-nos agora!”! Era um grito de louvor e um pedido de 

salvação. Bendito aquele que vem em nome do Senhor! Eles agitavam ramos de palmeiras e 

colocavam as suas capas na estrada para Jesus passar. 

Agora a pista faz sentido. Jesus é o rei! Mas um Rei diferente que entra montado em cima de um 

jumentinho e não em um cavalo real. 

As nossas descobertas não param por aqui, vamos continuar percorrendo o caminho até a 

Ressurreição. 

 



Pista 2: “O preço da traição” 

Texto Bíblico: Marcos 14:10-11  

(também encontrado em Mateus 26:14-15; Lucas 22:3-5) 

 

Que pista interessante, vamos descobrir por que ela está aqui? 

 

Judas Iscariotes foi um dos 12 discípulos de Jesus. Mas, apesar de ter vivido com Jesus e sido 

abençoado pela companhia dele, ele concordou em entregar Jesus aos inimigos dele em troca de trinta 

moedas de prata. Ele foi o traidor. Através dele, Jesus foi preso e depois seria morto na cruz. 

Tudo isso estava no plano de Deus para a nossa salvação. Mas Judas colheu as consequências dos 

seus atos. Na bíblia ele é chamado de filho da perdição.  



Pista 3: “O Rei que servia” 

Texto Bíblico: João 13: 4-5 

 

Jesus e seus discípulos estavam comendo a refeição da Páscoa. Jesus se levantou e enrolou uma 

toalha na cintura. Depois ele derramou água em uma tigela grande e começou a lavar os pés de seus 

discípulos, secando-os com a toalha que o envolvia. 

Lavar os pés dos hospedes era uma tarefa suja, delegada ao servo mais baixo. 

Pense nisso: eles só usavam sandálias, então seus pés estavam expostos a tudo, incluindo lama, 

poeira, excrementos de animais etc. Ninguém queria ser o lava-pés...Mas Jesus assumiu essa posição, 

como um sinal do que Ele faria alguns dias depois, entregando-se na cruz. 

 

Ao lavar os pés de seus discípulos, Jesus, o único ser humano perfeito, humilhou-se até o último lugar 

e demonstrou como devemos servir aos outros. 

 

Você consegue imaginar Jesus, o filho de Deus, lavando pés sujos? 

 

Dica: pegue uma tigela grande e um pano e lave os pés de seus filhos. Se eles quiserem, 

eles também podem lavar o seu. Decidam tentar servir uns aos outros, assim como Jesus 

serviu humildemente seus discípulos. 



Pista 4: “A última Ceia” 

Texto Bíblico: Marcos 14:22-24 (também encontrado em Mateus 26: 26-28; Lucas 22: 19-20) 

 

Jesus estava comendo a ceia de Páscoa com os seus 12 discípulos. 

Então Jesus pegou um pedaço de pão e partiu, e o deu aos seus amigos. Ele pegou um copo de vinho 

e deu graças a Deus. Ele o despejou e o compartilhou. 

 

“Meu corpo é como este pão. Que será partido!” – Jesus disse a eles. 

“Este copo de vinho é como meu sangue. Que será derramado!” 

“É desta forma que Deus salvará o mundo inteiro. Minha vida será partida e o mundo quebrado será 

consertado.” 

 

Assim como um cordeiro de Páscoa morre, eu morrerei no lugar de vocês. Jesus sabia que estava 

chegando a hora de deixar o mundo e voltar  

Depois que comeram eles cantaram uma música. 

 

Dica: Você pode preparar um lanche com bolacha e suco de uva para depois deste 

momento. Lembre-se apenas de informar o seu filho que isso é diferente do que acontece 

na igreja quando comemos na companhia dos irmãos. 

Aproveite o momento para explicar ao seu filho que hoje nós praticamos isso como 

comunhão, como forma de lembrar o sacrifício de Jesus por nós. 



Pista 5: “Jesus é preso” 

Texto Bíblico: Marcos 14: 32-49  

(também encontrado em Mateus 26: 36-56; Lucas 22: 39-53; João 18: 1-11) 

 

Jesus foi com seus discípulos ao jardim do Getsêmani para orar. 

Quando Jesus terminou de orar no jardim, ele acordou seus amigos e disse “Chegou a hora; o Filho do 

Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores” 

 

“Todas as coisas que estão sendo ditas sobre mim – o que Deus tem falado com as pessoas através de 

vários anos – Tudo isto está se tornando verdade.”  

 

Judas foi ao jardim com alguns soldados e oficiais. Eles carregavam tochas, lanternas e armas. 

Prenderam Jesus, o amarraram e o levaram para ser injustamente julgado e condenado. 



Pista 6: “A crucificação” 

Texto Bíblico: Marcos 15: 21-32  

(também encontrado em Mateus 27: 32-56, Lucas 23: 26-49; João 19: 17-30) 

 

Depois de baterem muito em Jesus, eles o fizeram carregar a cruz até um lugar chamado Calvário e o 

pregaram na cru. Jesus não tinha feito nada de errado e estava sendo alvo de uma grande injustiça. 

Mesmo assim, ele orou: “Pai, perdoe-os!” Eles não sabem o que estão fazendo!” 

 

Jesus poderia ter descido da cruz. Ele poderia ter dito apenas uma palavra e feito tudo parar. Mas 

Jesus ficou ali. Não foram os pregos que mantiveram Jesus ali. Foi o amor dEle por nós. 

 

Era por volta do meio-dia quando isso aconteceu. Mesmo assim, uma terrível escuridão cobriu a terra. 

O sol não brilhou mais. A terra tremeu. A grande montanha sacudiu e rochas se partiram em duas. 

 

Então Jesus gritou em alta voz: “Está terminado!” 

 

E estava. Ele tinha feito. 

 

Obs: Você pode querer entrar mais ou menos detalhes sobre a crucificação, dependendo da 

idade de seus filhos. 



Pista 7: “O véu do templo foi rasgado” 

Texto Bíblico: Marcos 15:38  

(também encontrado em Mateus 27:51) 

 

Depois que Jesus deu seu último suspiro, a cortina do templo se rasgou. Essa cortina separava o 

Santo dos Santos - símbolo maior da presença de Deus – do restante do templo. Antes, apenas o sumo 

sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano; a cortina denotava uma separação entre 

Deus e os homens. 

 

Agora que Jesus se entregou como o sacrifício final pelos nossos pecados, não há mais separação. 

Podemos acessar a Deus diretamente a qualquer momento, porque Jesus apagou nossos pecados 

quando morreu por nós. 

 

Um homem chamado José envolveu o corpo de Jesus em especiarias e faixas de linho. Ele o colocou 

em um túmulo novo cortado na rocha e rolou uma grande pedra na frente para fechar o lugar onde o 

corpo de Jesus foi colocado. 

 

Dica: Se desejar ilustrar isso, segure um lençol entre você e seu filho, mostrando como as 

pessoas eram anteriormente separadas de Deus. Em seguida, solte o lençol para que eles 

vejam quão livremente podemos ir a Deus por causa de Jesus. 



Pista 8: “A Ressurreição” 

Texto Bíblico: Mateus 28: 1-10; Marcos 16: 1-8; Lucas 24: 1-12; João 20: 1-18 

 

Porque será que não temos a pista 8? Deve ter alguma relação com a história, não? 

 

Assim que amanheceu, no terceiro dia, as mulheres foram até o túmulo onde o corpo de Jesus tinha 

sido colocado. Elas viram algo estranho – o túmulo estava aberto. Elas olharam pela entrada e 

perceberam que Jesus não estava mais lá. Estava vazio... 

 

E mais: Um homem estava lá, com roupas brilhantes, e disse a elas: “Não se assustem! Jesus não está 

mais aqui! Ele Ressuscitou!” 

 

Jesus ressuscitou! Ele ressuscitou mesmo! E porque Jesus deixou o túmulo vazio e venceu a morte, 

vamos viver eternamente com Deus! 

 

Tornando memorável: Vá a igreja com a sua família e juntos celebraremos essa data tão importante! 

 

*Após contar a sequência de histórias, embaralhe a ordem das pistas e desafie a criança colocar 

todas em ordem dos acontecimentos. 


