
 

 

Evento -  Páscoa 

 

Justificativa  

A Celebração da Páscoa em nossos dias é carregada de grande explosão 

comercial e pouca ênfase no significado espiritual para a humanidade. Esta é 

uma ocasião para resgatar a história bíblica referente a fatos históricos como o 

Êxito e a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. É também uma oportunidade 

para internalizar valores que a ocasião suscita.  

 

Público Alvo  

Educação Infantil ao Ensino Médio e Comunidade. 

 

Objetivos 

Conhecer o real sentido da Páscoa e a origem de sua comemoração; 

Reconhecer Jesus como o personagem central da Páscoa; 

Questionar os símbolos atuais da Páscoa, confrontando a sua origem e 

fundamentos em comparação a Páscoa apresentada na Bíblia. 

Perceber que existem diferentes formas de celebrar esta data. 

 

Procedimentos 

Educação Infantil ao 5º ano, o trabalho sobre esse tema com alunos da seja 

desenvolvido durante uma semana e a cada dia podem ser aplicadas 

atividades.   

Fundamental II e Ensino Médio, utilizar a participação dos alunos no momento 

da aula de “ Cultura Geral”. 

Comunidade – Apresentação da Peça: “ O Resgate” 

 

Cena 1: O acordo 

 

Chefia: Você é o homem que nos levará até Jesus? 

Judas: Sim sou eu! 

Chefia: E quanto você quer para entrega-lo? 10 moedas de prata? 

Judas: Só isso? Você entende a importância do que eu estou fazendo? Estou 

entregando Jesus o Filho de Deus, sou um dos seus discípulos, preciso de 

mais! 

Chefia conversa com os outros soldados. 



Chefia: 20 moedas de prata. 

Judas: 30 moedas e não se fala mais nisso.  

Chefia olha para os soldados, demostrando que não tem opção e aceita 

entregando o pacote. 

Chefia: Acho melhor você fazer valer esse custo. 

Sai cada um para um lado. Chefia volta, e chama judas. 

Chefia: Judas, espere! 

Judas olha para trás. 

Chefia: E como eu vou saber quem é realmente Jesus? 

Judas: Fique tranquilo, espere e verá! 

 

Cena 2: A ceia 

Jesus: Queridos, este suco simboliza o meu sangue, bebam para que 

lembrem-se para sempre de mim. 

Entrega um copo de vinho para os discípulos do seu lado. E eles vão bebendo 

e passando um para os outros.  

Jesus: Este pão simboliza meu corpo, comam para que lembrem-se para 

sempre de mim e da minha vida que será entregue por vocês. 

O primeiro come e reparte para os outros. Jesus demonstra tristeza. 

Jesus: Tenho algo difícil mais importante a dizer... Um de você me trairá. 

Discípulos conversam entre si sem entender. 

Discípulo: Senhor, quem é? 

Jesus:  Aquele que eu der um pedaço de pão molhado é o traidor. 

Jesus entrega o pão molhado pra Judas, ele come e sai de cena bravo. . 

Heloisa canta a música: Para quem nada tem 

 

Cena 3: A entrega 

Jesus entra com os 3 discípulos.  

Jesus: Queridos, preciso muito de vocês! A tristeza que sinto é tristeza de 

morte, fiquem aqui e vigiem comigo.  

Os discípulos se ajoelha, Jesus vai na arvore orar.  

Jesus: Senhor, se houver algum meio de me livrar da ira do teu cálice, por 

favor, passa de mim, mas se não houver outro meio, saiba que é meu prazer 

fazer a tua vontade.  

Jesus volta e vê os discípulos dormindo.  

Jesus: Homens, esse momento é tão difícil e vocês não conseguem vigiar nem 

por uma hora? Por favor, vigiem e orem comigo.  



Jesus se retirar para orar, dessa vez silenciosamente, eles oram e dormem 

dessa vez até deitar no chão. Jesus volta, olha eles dormindo, balança a 

cabeça negativamente e com amor ao mesmo tempo sai novamente para orar. 

Depois volta novamente, e acorda eles. 

Jesus: Vocês vão dormir à noite inteira? Levantem minha hora chegou. 

Judas chega sozinho 

Judas:  Como vai rabi? * beija a bochecha de Jesus. 

Jesus: Amigo, para que essa encenação? 

Os soldados pegam Jesus violentamente, judas sai, os discípulos tentam lutar 

depois correm.  

Chefia: vamos leva-lo até Pilatos 

Os soldados levam Jesus por outro lado do palco, Jesus abaixa a cabeça. 

 

Cena 4: Pilatos 

Pilatos:  Que acusação vocês apresentam para esse homem? 

Soldado: Se não houvesse acusação não estaríamos aqui. 

Pilatos: vocês o pegaram, julguem conforme a lei de vocês. 

Pilatos vai saindo. 

Soldado: Pilatos, tu sabes somos judeus não temos autorização para mata-lo. 

Esse homem blasfema dizendo ser o filho de Deus. 

Pilatos: Tu é o rei de Judeus? 

Jesus: Você é que diz. 

Soldado bate, e o derruba de joelhos. 

Pilatos: Por acaso eu pareço judeu? Seu povo que te entregou para mim, o 

que você fez? O que tem a dizer em sua defesa? 

Jesus fica em silêncio. 

Pilatos: Não vai responder? 

Jesus fica em silêncio. 

Pilatos: Bom, hoje é Páscoa, e como costume, libertaremos um prisioneiro. 

Chame barrabás. 

Soldado traz violentamente barrabás e coloca ao lado de Jesus. 

Pilatos: Quem vocês preferem que seja solto? Jesus ou Barrabás? 

Todos os personagens gritam atrás da cortina: BARRABÁS, SOLTE 

BARRBÁS. Soldado solta Barrabás com o sinal e Pilatos.  

Pilatos: Eu lavo minhas mãos pelo sangue desse inocente, que a 

responsabilidade caia sobre vocês.  

Aumenta a trilha, os soldados levam Jesus, Jesus sai pelo corredor lateral da 

igreja, e volta pelo corredor central com 2 saldados “chicoteando-o”. Uma 



pessoa canta a música: Perfeito sacrifício. Os homens crucificam Jesus, ele 

morre, e retira o corpo. Finaliza a música. 

Encerramento com as palavras da Pastoral Estudantil. 

 


