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TOP 7: OS ÚLTIMOS MOMENTOS DE JESUS

FOCO
Aprender sobre o amor de Jesus nos 
últimos momentos Dele aqui na terra.

TEXTO BÍBLICO
1. Lucas 19. 28-40 |2.  Joao 13.1-17
3. Marcos 14:12-26 |4. Mateus 27.45-50
5. Mateus 28.1-10 | 6. Lucas 24. 13-34
7. Lucas 24. 35-49 

HISTÓRIA BÍBLICA
1. Entrada Triunfal
2. Jesus lava os pés dos discípulos 
3. A ultima ceia
4. A crucificação
5. Ressurreição
6. Caminho de Emaús
7. Jesus aparece aos discípulos

PARA O NOSSO CORAÇÃO 
Todo ministério de Jesus foi muito 
marcante, cheio de ensinamentos e com o 
propósito de mostrar o amor de Deus. 
Seus últimos dias antes de ressuscitar e 
voltar a morar com o Pai mudaram a 
história da humanidade, profecias foram 
cumpridas e a graça de Deus foi 
derramada através do sacrifício de amor 
de Jesus na cruz.
Então, vamos conhecer o Top 7 : Os 

últimos momentos de Jesus que 
trouxeram um novo significado para as 
nossas vidas:

Top 1 : Entrada Triunfal (Lucas 19. 28-40)
Jesus fez uma entrada espetacular na 

cidade. Ele montou em um burrinho e as 
pessoas cortavam ramos, espalhavam pelo 
caminho e gritavam: Hosana ao Filho de 
Davi! Bendito é o que vem em nome do 
Senhor! Hosana nas alturas!
As pessoas estavam felizes por ver Jesus, o 
rei da promessa :
“Alegre-se, ó povo de Sião! Exulte, ó 
preciosa Jerusalém! Vejam, seu rei está 
chegando; ele é justo e vitorioso, mas 
também é humilde e vem montado num 
jumento, num jumentinho, cria de 
jumenta.”  Zacarias 9:9
Assim como aquela multidão; todos dias 
vamos louvar a Jesus por ser o nosso Rei!



Top 2: Jesus lava os pés dos discípulos (João 
13.1-17)
Esse foi um momento marcante e também 
constrangedor para os discípulos. Afinal lavar 
os pés era algo que os empregados faziam, 
uma posição humilhante que ninguém gostaria 
de fazer. Mas Jesus naquele ato demostra 
muito amor ao seus discípulos e também 
ensina a importância de servir. Não importa 
qual for o trabalho, servir aos que estão ao 
nosso redor é um ato de amor.

Top3: A ultima ceia (Marcos 14:12-26)
A ultima ceia, que momento especial para os 
discípulos de Jesus. Eles estavam juntos, 
celebrando a Páscoa, foi a ultima refeição que 
todos estavam reunidos recebendo os 
ensinamento de seu Mestre. 
Para nós hoje, a ceia tem um novo significado 
muito especial: nós celebramos a nova vida em 
Cristo, do amor de Jesus por nós, através do 
seu sacrifício na cruz e da esperança que um 
dia iremos encontrar com Jesus num lugar 
maravilhoso.

Top 4: A crucificação ( Mateus 27.45-50)
Esse foi um dia muito triste para todos os 
discípulos e seguidores de Jesus, 
principalmente porque , Judas seu suposto 
amigo, o havia traído . 
Embora Jesus tivesse dito claramente aos seus 
discípulos que Ele morreria e ressuscitaria no 
terceiro dia, eles não entenderam e na verdade 
tinham medo de perguntar sobre isso( Marcos 
9.30-32). 
Era preciso que esse sacrifício de amor fosse 
realizado para pagar o preço pelo nossos 
pecados.
Os discípulos acreditavam que Jesus salvaria a 
humanidade, mas como ele salvaria o mundo 
se estava morto? ( era essa a duvida que estava 
na mente deles e muita tristeza em seus 
corações).

Top 5: Ressurreição (Mateus 28.1-10)
Ele vive!  Essa foi a noticia dada pelo Anjo na 
porta do tumulo de Jesus a Maria Madalena e 
a outra Maria.
Assim como Ele havia prometido, no terceiro 
dia, ressuscitou! As mulheres correm para 
contar aos discípulos e no caminho encontram 
o próprio Jesus! O abraçaram e O adoraram!

Top 6:  Caminho de Emaús (Lucas 24.13-34)
No mesmo dia que Jesus ressuscitou , dois 
discípulos estavam caminhando para Emaús, 
discutindo sobre acontecimentos recentes. 
Jesus começou a caminhar ao lado deles, mas 
Deus os impediu de reconhecê-lo. (Lucas 
24:16) Jesus simplesmente lhes perguntou o 
que ele estavam discutindo. Eles pararam de 
andar e perguntaram a ele : Como ele não 
poderia ter ouvido sobre o que aconteceu nos 
últimos três dias? Afinal todos estavam falando 
sobre isso. 
Os dois discípulos esperavam que Jesus fosse o 
Salvador de Israel. Suas esperanças acabaram 
quando Jesus morreu. Agora Jesus explicou-
lhes por que o Messias tinha que morrer, 
começando com Moisés e os Profetas. Jesus 
mostrou como as Escrituras apontam para Ele. 
(Lucas 24:27; João 5:39). E que tudo o que 
aconteceu com Ele já estava previsto.
Toda a Bíblia é sobre Jesus. Ao longo do tempo, 
Deus tinha um plano para enviar Seu Filho para 
resgatar as pessoas do pecado. Não importa 
que parte da Bíblia lemos, tudo aponta para o 
que Jesus fez por nós em Sua vida, morrendo, e 
voltando a viver.
Tudo é sobre Jesus!



Top 7:  Jesus aparece aos discípulos ( Lucas 24. 
35-49)
Apenas alguns dias tinham passado após a 
morte de Jesus. Seus discípulos estavam com 
medo e confusos, se perguntando como Jesus 
salvaria o mundo se ele estava morto?. 
Eles estavam escondidos em uma casa, porque 
tinham medo dos judeus o perseguirem. Então, 
enquanto estavam ali diante de tantas duvidas  
do que estava acontecendo, chegaram os dois 
discípulos que haviam encontrado Jesus no 
caminho de Emaús e contaram que Ele estava 
vivo!  
Poderia ser verdade?
Enquanto eles falavam sobre isso, o próprio 
Jesus aparece entre eles. Eles pensaram que 
estavam vendo um fantasma.
"Que a Paz esteja com vocês!" Jesus disse. Que 
boa notícia!. Imagine como essas palavras de 
Jesus acalmou os corações ansiosos dos 
discípulos. Seu Senhor, a quem eles tinham 
abandonado, não apareceu para repreendê-los 
por seus fracassos ou vergonha pela sua falta 
de fé. Falou-lhes de paz.
Embora Jesus tivesse avisado sobre  Sua morte 
e ressurreição (Mt. 20:17-19), Jesus mostrou 
aos discípulos a prova física de que Ele estava 
vivo, a marca em suas mãos.
Com a Sua ressurreição, a missão de Jesus 
tinha se cumprido, mas o trabalho dos 
discípulos estava apenas começando.
Jesus deu a seus seguidores um trabalho a 
fazer: "Como o Pai me enviou eu os envio" 
(João 20:21). 
E essa é a nossa missão hoje! Somos enviados 
por Jesus a falar de seu amor!

CONEXÃO COM AS CRIANÇAS
Em seus últimos dias Jesus teve muitos 
momentos significativos que nos deixaram 
muitas lições:

A Pascoa era uma festa muito importante na 
época de Jesus pois simbolizava a libertação do 
povo judeu da escravidão do Egito. Jesus traz 
para nós um novo significado para a Pascoa: a 
libertação do pecado em nossas vidas e a 
celebração da Graça de Deus. 
Jesus nos ensina que devemos servir como um 
ato de amor aos que estão ao nosso redor
Reconhecer que precisamos de Jesus para 
perdoar nossos pecados, acreditando no seu 
amor por nós ao morrer na cruz e que Ele vivo 
está.

Ao aparecer aos discípulos Jesus ensina que 
agora era a vez deles espalharem o amor de 
Jesus a todo mundo. Assim , também nós 
devemos fazer o mesmo hoje: levar o amor de 
Jesus a todos que estão ao nosso redor.

DESAFIO PARA A SEMANA
Compartilhar essa história em sua redes sociais 
e whatsapp, enviando o link do youtube para 
seus amigos que ainda não conhecem a Jesus.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma 
vida santa, não porque merecêssemos, mas 
porque este era seu plano desde os tempos 
eternos: mostrar sua graça por meio de Cristo 
Jesus. (2 Timóteo 1:9)



CORPO E MOVIMENTO

VAMOS BRINCAR!
Neste domingo contamos a história da Páscoa, e aprendemos sobre o seu significado.
Agora reúna a família e vamos brincar. Vamos começar com um jogo de mímicas, recorte as 
cartas abaixo (melhor resolução na última folha) e as coloque sobre a mesa viradas para baixo. 
Escolha uma carta, pense por um minuto e comece a representar através de gestos o que ela 
representa, os participantes deverão adivinhar, quem acertar primeiro continua a brincadeira 
pegando a próxima carta.

A segunda brincadeira consiste em perguntas e respostas, o papai ou a mamãe farão as 
perguntas abaixo, uma de cada vez, e sempre que a criança acertar deverá ganhar uma bala ou 
um chocolate.
O que comemoramos na Páscoa?
Porque Jesus morreu?
O que simboliza o Pão?
O que simboliza o vinho?
Lembre-se de memorizar o versículo da semana.

CULINÁRIA:

LANCHE ESPECIAL DE PASCOA
Sugestão de Ingredientes: uma fatia de pão ou biscoito / requeijão ou Nutella / gotas de 
chocolate ou frutas picadinhas.
Modo de preparo: com o auxílio de uma colher ou os próprios dedinhos passe o requeijão ou a 
Nutella no pão, depois coloque as gotas de chocolate ou frutas picadas por cima, desenhando 
uma cruz. Pronto agora é só servir!



Ajude Jesus a encontrar o caminho para 
entrada em Jerusalém!



Siga o exemplo e pinte em volta da cruz com aquarela 
ou guache! Dê todo o destaque para a cruz!












