LIÇÃO DE PÁSCOA: O IMPACTO DA
MORTE E RESSURREIÇÃO DE CRISTO
Objetivo: Desafiar os adolescentes a captar totalmente o impacto que a
ressurreição de Cristo teve na vida deles.

Texto Bíblico: Mateus 26:36-39, 47-66; Mateus 27:27-31, 45-54, 57-65; João
20:1-20

Versículo Chave: "Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi

crucificado. Ele ressuscitou! Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam
posto.” Marcos 16:6
PREPARAÇÃO DOS LÍDERES (João 20:1-20)
A ressurreição de Cristo é ponto alto da história. Foi o momento em que o mundo
recebeu a importante mensagem do Evangelho. Num instante, Jesus passou de
perseguido por muitos como “o rabi itinerante que liderava um bando de desajustados
pelo interior fazendo milagres e pregando sobre o Reino de Deus” para “o Filho de Deus
que era exatamente quem ele dizia que era e que fez o que Ele disse que ia fazer”. A
ressurreição mostrou a importância dos ensinamentos e do ministério de Jesus.
Mas ela fez muito mais que isso, ela trouxe uma esperança que era desconhecida
antes de Jesus ressuscitar da tumba. Jesus venceu o pecado e a morte. Essa esperança
é que tem movido a humanidade desde então.
Nessa lição sobre a Páscoa, os adolescentes serão levados a elaborar a resposta
deles à ressurreição de Cristo e refletir como isso afetou cada um deles de forma
pessoal.
Ore para que nossos adolescentes possam ter uma compreensão pessoal sobre o
significado da morte sacrificial de Jesus e sua ressurreição.

LOUVOR
(20 minutos)

INTRODUÇÃO
(15 minutos)
Pessoal Necessário


1 Líder

Material Necessário
O Multimídia
O Note book

O Apresentação em Power Point
Comece  Semana que vem, vamos celebrar a Páscoa. E infelizmente,
muitos cristãos dão mais importância para o Natal do que para a Páscoa, mas
a Páscoa deveria ser a data mais importante para os cristãos. O verdadeiro
significado da Páscoa é muito profundo e deve ter um grande impacto na vida de
cada cristão.
Explique que vamos assistir a um vídeo clip do filme A Paixão de Cristo com a
trilha sonora de uma música chamada Foi Por Você.

FILME
A Paixão de Cristo (Foi Por Você)

ENSINO ou O QUE A BÍBLIA DIZ
(20 minutos)
Pessoal Necessário
 1 Líder
Material Necessário

o
o
o
o

Bíblia
Multimídia
Note book
Apresentação em Power Point

Explique para os adolescentes que vocês vão fazer um resumo dos últimos
momentos da vida de Jesus. Exponha o contexto, repassando com eles cada um
desses pontos:






Nesse ponto da história, Jesus está no final do seu ministério aqui na Terra.
Ele passou os últimos 3 anos ensinando, curando e fazendo outros milagres
pelas regiões da Galiléia, Samaria e Judéia.
Durante esses 3 anos, os 12 discípulos de Jesus estiveram ao seu lado
constantemente, sempre aprendendo com Ele.
Além dos discípulos, havia também outros seguidores de Jesus, como Maria
Madalena, de quem nós vamos falar mais tarde hoje.
Durante esse tempo, Jesus fez alguns inimigos entre os religiosos da época. O
que Jesus ensinava sobre o Reino de Deus ameaçava o poder e a grande
influência que esses líderes religiosos tinham.

Depois disso diga que hoje eles vão fazer um estudo diferente desses últimos
momentos da vida de Jesus. Explique que vocês vão ler passagens muito conhecidas
da Bíblia sobre os últimos momentos de Jesus, enquanto observam na tela pinturas

famosas sobre essas passagens. Diga que as pinturas ou quadros tem o objetivo de
ajudá-los a imaginar como devem ter sido aqueles eventos que aconteceram antes
da ressurreição de Jesus.

(SLIDE 3)
Obra: Orando no Jardim
Artista: Gustav Dore

Mateus 26:36-39
36
Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani
e disse-lhes: "Sentem-se aqui enquanto vou ali orar".
37
Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a
entristecer-se e a angustiar-se.
38
Disse-lhes então: "A minha alma está profundamente triste, numa
tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo".
39
Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e
orou: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice; contudo,
não seja como eu quero, mas sim como tu queres".
Pergunte  O que esse texto revela para vocês sobre Jesus e sobre o
sacrifício que Ele estava prestes a fazer na cruz? Espere pelas respostas
deles.

(SLIDE 4)
Obra: Preso no Jardim
Artista: Hans Holbein

Mateus 26:47-56
47
Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos Doze. Com ele
estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos
chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo.
48
O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: "Aquele a
quem eu saudar com um beijo, é ele; prendam-no".
49
Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: "Salve, Mestre! ",
e o beijou.
50
Jesus perguntou: "Amigo, que é que o traz? " Então os homens se
aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam.
51
Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e
feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha.
52
Disse-lhe Jesus: "Guarde a espada! Pois todos os que empunham a
espada, pela espada morrerão.
53
Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria

imediatamente à minha disposição mais de doze legiões de anjos?
54
Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas
deveriam acontecer desta forma? "
55
Naquela hora Jesus disse à multidão: "Estou eu chefiando alguma
rebelião, para que vocês venham prender-me com espadas e varas?
Todos os dias eu estava ensinando no templo, e vocês não me
prenderam!
56
Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos
profetas". Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram.
Pergunte  Esse relato da prisão de Jesus, nos revela muito sobre o
seu caráter e sua missão. O que vocês notam nesse texto que fala sobre o
caráter de Jesus? E o que fala sobre a sua missão? Espere pelas respostas
deles.

(SLIDE 5)
Obra: Julgamento no Sinédrio
Artista: Mihaly Munkacsy

Mateus 26:57-66
57
Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em
cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos.
58
Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e
sentou-se com os guardas, para ver o que aconteceria.
59
Os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio estavam procurando um
depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte.
60
Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas
testemunhas. Finalmente se apresentaram duas
61
que declararam: "Este homem disse: ‘Sou capaz de destruir o
santuário de Deus e reconstruí-lo em três dias’ ".
62
Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: "Você não vai
responder à acusação que estes lhe fazem? "
63
Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse:
"Exijo que você jure pelo Deus vivo: se você é o Cristo, o Filho de
Deus, diga-nos".
64
"Tu mesmo o disseste", respondeu Jesus. "Mas eu digo a todos vós:
chegará o dia em que vereis o Filho do homem assentado à direita do
Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu".
65
Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse:
"Blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram
de ouvir a blasfêmia.

66

Que acham? " "É réu de morte! ", responderam eles.

Pergunte  Jesus foi praticamente condenado à morte por dizer
sua verdadeira identidade. Por que você acha que ainda hoje há pessoas que
escolhem não enxergar quem Jesus é de verdade? Que obstáculos pode haver
na vida das pessoas que as impedem de vir para Cristo? Espere pelas respostas
deles.

(SLIDE 6)
Obra: Crucificação e Morte
Artista: Rembrandt

Mateus 27:27-31, 45-54
27
Então, os soldados do governador levaram Jesus ao Pretório e
reuniram toda a tropa ao seu redor.
28
Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho;
29
fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça.
Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele,
zombavam: "Salve, rei dos judeus! "
30
Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça.
31
Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe
suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo.
45

E houve trevas sobre toda a terra, do meio dia às três horas da
tarde.
46
Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: "Eloí,
Eloí, lamá sabactâni? " que significa: "Meu Deus! Meu Deus! Por que me
abandonaste? "
47
Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: "Ele está
chamando Elias".
48
Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeua em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para
beber.
49
Mas os outros disseram: "Deixem-no. Vejamos se Elias vem salvá-lo".
50
Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o
espírito.
51
Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de
alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram.
52
Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham
morrido foram ressuscitados.
53
E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram
na cidade santa e apareceram a muitos.

54

Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o
terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e
exclamaram: "Verdadeiramente este era o Filho de Deus! "
Pergunte  Em suas próprias palavras, que emoções ou pensamentos
veem à sua mente quando você pensa que Jesus se submeteu voluntariamente à
punição divina ao levar sobre Ele os nossos pecados na cruz? (Em outras
palavras, Ele voluntariamente, sofreu um castigo divino que seria nosso.)
Espere pelas respostas deles.

(SLIDE 7)
Obra: Enterro
Artista: Sisto Badallochio

Mateus 27:57-65
57
Ao cair da tarde chegou um homem rico, de Arimatéia, chamado
José, que se tornara discípulo de Jesus.
58
Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que
lhe fosse entregue.
59
José tomou o corpo, envolveu-o num limpo lençol de linho
60
e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha.
E, fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro,
retirou-se.
61
Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente
do sepulcro.
62
No outro dia, que era o seguinte ao da Preparação, os chefes dos
sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos
63
e disseram: "Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo,
aquele impostor disse: ‘Depois de três dias ressuscitarei’.
64
Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia,
para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo
que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do
que o primeiro".
65
"Levem um destacamento", respondeu Pilatos. "Podem ir, e
mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor".
Pergunte  Vocês não acham interessante que até os inimigos de Jesus
sabiam o tipo de coisas que Ele estava ensinando? O que isso nos mostra sobre
os inimigos de Jesus? O que isso nos mostra sobre a influência de Jesus?
Espere pelas respostas deles.

Depois, peça para que os adolescentes tentem se “colocar” na história. Diga
que eles devem dar respostas curtas para essas perguntas, como se eles
estivessem vivendo tudo aquilo naqueles dias:

(SLIDE 8)
 Como você se sentiria se fosse um dos discípulos de Jesus? Afinal,
eles tinham passado 3 anos com Jesus. Mas o que vocês acham que
devia passar pela cabeça deles ao saber que Jesus estava morto e
enterrado naquela tumba?
 Que palavras poderiam descrever seus sentimentos, se você fosse
uma das duas “Marias”, que estavam lá vendo Jesus ser enterrado?
 Que palavras poderiam descrever essa situação como um todo nesse
ponto da história?
Espere pelas respostas deles.
Mas é claro que a história ainda não tinha acabado. Enquanto você lê o texto de
João 20:1-10, mostre o SLIDE 9.
1

No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria
Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido
removida.
2
Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele
a quem Jesus amava, e disse: "Tiraram o Senhor do sepulcro, e não
sabemos onde o colocaram! "
3
Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro.
4
Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e
chegou primeiro ao sepulcro.
5
Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não
entrou.
6
A seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no
sepulcro e viu as faixas de linho,
7
bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava
dobrado à parte, separado das faixas de linho.
8
Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também
entrou. Ele viu e creu.
9
( Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era
necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. )
10
Os discípulos voltaram para casa.
(SLIDE 9)
Pergunte  Como é que os discípulos puderam passar todos aqueles anos
com Jesus e não entenderam que Ele tinha ressuscitado dos mortos, como Ele

disse que iria fazer? (Respostas possíveis: eles estavam muito emocionados; eles
estavam debaixo de muito estresse com tudo o que tinha acontecido; eles não
conseguiam pensar direito por causa da tristeza e do luto; eles ainda não tinham
recebido o Espírito Santo que poderia lhes mostrar tudo isso) Continue 
Coloque-se no lugar deles e imagine como deve ter sido aquele caminho de
volta para casa. Peça que eles falem um pouco sobre isso.
Depois leia o texto de João 20:11-20 e pergunte:

(SLIDE 10)
 Qual foi a atitude de Maria em relação a Jesus?
 Como você descreveria o relacionamento dela com Jesus? Que
evidencias você tem para sua resposta no texto?
 Maria pode não ter reconhecido Jesus porque ainda estava escuro ou
porque ela estava procurando por ele dentro da tumba. Mas quando
Ele disse o nome dela, ela imediatamente o reconheceu. O que
podemos aprender nessa passagem sobre o nosso relacionamento com
Jesus? (Ele nos conhece intimamente e pessoalmente. E tão importante quanto
isso é o fato de que nós podemos conhecer Jesus pessoalmente também.)
Conclua  Essa é a narrativa completa da morte e ressurreição de
Jesus. A Bíblia nos diz que Ele ainda apareceu muitas vezes para os discípulos por
mais 40 dias até que finalmente subiu aos céus. Através da sua ressurreição, Jesus
provou ser quem Ele sempre disse que era, o Filho de Deus, venceu a morte e o
pecado e abriu caminho para que nós tivéssemos acesso à vida eterna.
Desafie-os a considerarem tudo o que ouviram hoje e pensarem durante a
semana sobre:

(SLIDE 11)
QUAL FOI O IMPACTO QUE A RESSUREIÇÃO DE JESUS TEVE NA
SUA VIDA?
Termine com uma oração, agradecendo a Deus pela ressurreição de Jesus.
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