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DOMINGO



Hosana! Bendito o Rei que vem
em nome do Senhor
e que é Rei de Israel.

Lição Bíblica
Mateus 21: 1-11 
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Agora, destaque do material de apoio, as ilustrações que representam trechos da história, ordene-as e cole-as nos espaços abaixo:
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Procure e circule os jumentinhos e escreva no espaço abaixo quantos você encontrou. 05



Com ajuda dos seus pais, corte retalhos de tecido e cole no caminho em que Jesus passava.
Depois pinte a figura e deixe-a bem colorida

biblefunfactory.com
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SEGUNDA



A minha casa será chamada
casa de oração
Mateus  :

Lição Bíblica
Marcos 11: 15-17 
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Complete a cena com as peças que faltam. 09



Circule o que as pessoas estavam fazendo de errado no Templo. 10



Desenhe sua mão abaixo e em cada dedo coloque um pedido de oração. 11



TERCA
´



Lição Bíblica
Lucas 20: 1-21 
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Jesus sempre ensinava às pessoas no templo. Vamos colori-lo observando as formas e cores? 14



Enquanto os fariseus e mestres da Lei se preocupavam em cumprir a Lei, Jesus disse qual era o mandamento mais importante.
Leia o versículo e faça um desenho dentro do pergaminho representando-o.

‘’Ame o Senhor, seu Deus, com todo
o seu coração, com toda a alma

e com toda a mente’’.
Mateus :

15



QUARTA



Lição Bíblica
Mateus 26: 14-16; 47-50 

17



Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata (Mateus 26:15). Retire do material de apoio esse valor e cole
dentro da sacola. 

18



Estes são os 12 discípulos que andaram com Jesus. Peça para alguém ler os nomes, pinte bem bonito e faça um círculo naquele
que traiu Jesus.

19



QUINTA



Lição Bíblica
Marcos 14: 22-26
João 13: 1-17

21



Na última Ceia, Jesus usou o pão e o vinho. De onde vem o pão? De onde vem o vinho? Ligue os desenhos.
Sugestão: colar bolinhas de crepom roxo nas uvas e farinha de rosca no pão.

22



Na última Ceia, Jesus também lavou os pés dos discípulos, ensinando que veio para servir.
Que tal encher essa vasilha com água? Misture tinta branca com azul e veja o efeito que dá.

23



Procure 7 diferenças nessa cena da última Ceia.

Isto é o meu corpo
dado em favor de vocês;

façam isto
em memória de mim".

Lucas 22:19

Este cálice é a nova
aliança no meu sangue,
derramado em favor

de vocês.
Lucas 22:20

24



SEXTA



Lição Bíblica
Mateus 27: 27-44

26



Conecte os pontos e preencha a figura com palitos de picolé.
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No material de apoio, recorte o quebra cabeça, monte-o e cole aqui. 28



Siga o passo a passo abaixo e faça a coroa de espinhos.

Você vai precisar de: 

Papel marrom
Grampeador
Tesoura

1. Corte tiras do papel e faça diversas
tranças.
2. Una-as com grampeador.
3. Com a tesoura faça cortes para parecem
com espinhos.

29



SABADO´



31



A Bíblia conta em Mateus 27:51, que após Jesus ter morrido, a terra tremeu, e as rochas se partiram. 
Faça um desenho representando essa cena 

32



Quais destes elementos  representam a Páscoanão 33



DOMINGO



Lição Bíblica
João 20: 1-18

35



Leve Maria Madalena ao túmulo de Jesus 36



No material de apoio, recorte as letras e cole nos espaços a inicial de cada objeto.

* Você também pode pedir para seu filho escrever as inicias, caso já saiba.

37



Vamos colorir? 38



Material de
Apoio
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