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4 JUNTA-TE A NÓS E ESCREVE AS TUAS IDEIAS
Escreve-nos para: Infância Missionária - Rua Ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa missio.omp@netcabo.pt 
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Tempo livre de Páscoa

Com a BÍBLIA na PÁSCOA

Páscoa é uma arte, vamos pintar os ovos!

1. Jesus e seus discípulos chegaram a   ...  (Mc 11,1).
2. Jesus mandou dois discípulos à aldeia para buscarem um   ...   (Mc 11,2).
3. O que as pessoas gritavam enquanto Jesus Passava? (Mc 11,9)
4. Os discípulos perguntaram a Jesus onde ele queria comer a refeição da  ...  (Mc 14,12).
5. Os seguidores de Jesus recebiam o nme de  ...  (Mc 14, 13-14).
6. Qual o nome do ápostolo que negou Jesus por três vezes? (Mc 14, 66 a 72).
7. O ápostolo que traiu Jesus foi Judas   ...   (Mc 14,43).
8. Os sumos sacerdotes levaram Jesus até a presença de   ...   (Mc 15,1).
9. Jesus ressuscitou e apareceu primeiro a   ...   Madalena. (Mc 16,9)
10. Qantos discípulos estavam sentados à mesa, quando Jesus apareceu para mostrar que 
havia rerruscitado? (Mc 16,14)
 

A Páscoa é uma celebração de origem divina e seu caráter é essencialmente bíblico. Para 
conhecermos o verdadeiro sentido da Páscoa, os elementos envolvidos nela e a razão de sua 
origem, devemos voltar à Bíblia. 

Cada linha deve ser preenchida por uma palavra, e cada palavra deve ser descoberta 
através de dicas/frases biblicas que acompanham as letras já escritas.

Pede ajuda aos pais!

Pede para um adulto fazer contigo 
esta tarefa!

Materiais que vais precisar:

- Ovos
- Agulha 
- Tesoura
- Tintas acrílicas
- Canetas
- Cola

Passos:

1. Lave bem os ovos com água e sabão.

2. Faz um furinho com agulha em cada 
lados do ovo.

3. Introduza gentilmente a tesoura no 
buraco feito em baixo e faz um pequeno 
círcuito.

4. Para retirar a clara e a gema sopre no 
furinho que fizemos com a agulha.

5. Lave enchendo de água com um pouco 
de detergente e esvazia soprando nova-
mente.

6. Agora é só soltar a imaginação. Para 
decorar o teu ovo podes utilizar tintas, 
canetas e até colar papeis coloridos. 

Pronto!
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A Páscoa...

É celebrada no começo da Primavera, quando a natureza se enche de flores dando um novo rigor à vida. É como 
se em cada flor víssemos estampada a bondade que Jesus Cristo nos vem dar.

Para uma melhor celebração desse encontro com a VIDA nova, há um tempo de quarenta dias que se chama 
Quaresma. É um tempo de rejuvenescimento pelo dinamismo da conversão.  Converter-se significa mudar o 
coração, a nossa maneira de ver e de estar com os outros e, sobretudo, com Jesus.

Olha para Jesus, fixa nele os olhos do teu coração. Olha para Ele até que a sua imagem fique gravada na tua 
memória. Aprende o seu Evangelho. Aprende a sua maneira de ser e os seus sentimentos. Então será Páscoa na 
tua vida: Cristo Ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Cheios de alegria também tu levarás por todo o lado a todos 
os meninos e meninas este grito pascal para que também eles se encham de luz e alegria. Feliz Páscoa!

“Com as Crianças da Ásia procuramos a Páscoa de Jesus”

Páscoa é um dos principais eventos religiosos do catolicismo romano e de outros grupos cristãos. A Páscoa é 
comemorada de diferentes formas ao redor do mundo, mas o que poucos sabem é que cada país comemora de 
acordo com a sua cultura. 

Escreve os nomes dos paises no sítio certo e descobre como cada um dos países celebra a Páscoa de Jesus.

COM AS CRIANÇAS DA

ÁSIA
PROCURAMOS JESUS

Páscoa em ........
 ....  tem uma tradição forte da Páscoa, 
onde se observa  o aspecto espiritual da 
Quaresma. O colorido Festival Moriones em 
Marinduque, é uma representação da crucifi-
cação de Jesus Cristo. Esta tradição da 
Páscoa mantém-se há 33 anos nas .... e tem o 
seu ponto alto às 15h00, naquela que será a 
hora em que Jesus Cristo morreu.
 Na maioria do país as pessoas são 
católicas e frequentam as cerimónias da 
semana santa e celebram o Domingo de 
Páscoa, vão à missa em roupas novas e ao 
voltar para casa fazem uma grande festa. 

Páscoa em ........
 Há um festival, chamado Holi, para 
relembrar o surgimento do deus Krishna. 
Nesta época a população dança, toca flautas 
e faz comidas especiais para receber os 
amigos. É comum que o dono da casa marque a 
testa dos convidados com um pó colorido.
 .... celebra a Páscoa com energia, 
apesar de os cristâs serem minoria. Cidades 
como Mumbai, Goa fazem os pequenos pre-
parativos para as festividades. Sexta-feira 
Santa é feriado público obrigatório, os ovos 
de Páscoa e coelhinhos são vendidos nas 
lojas. Os cristãos começam a preparação da 
Páscoa, durante quarenta dias da 
Quaresma, que é um tempo de jejum e pen-
itência. No Sábado Santo, às 10 da noite, as 
pessoas reúnem-se para celebrarem a 
vigília de Páscoa. Algumas comunidades 
praticam a cerimônia do pão pascal, que é 
cortado depois do jantar, mergulhado em 
molho, e partilhado entre os membros da 
família. 
 

Páscoa em ........
Neste país não existe a tradição dos ovos de 
páscoa e nem o almoço em família no domingo. 
A páscoa é comemorada de uma forma difer-
ente, conhecida como “Ching-Ming”. Essa 
festividade ocorre na mesma época da páscoa, 
e as pessoas visitam túmulos dos antepassa-
dos e fazem oferendas, em forma de refeições 
e doces, para deixá-los satisfeitos com os 
seus descendentes. 


