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Esta é a páscoa do SENHOR

Quantas pessoas não têm ouvido falar da páscoa. Há uma tremenda propaganda na
páscoa. Vemos na televisão e amigos trocando ovos de páscoa. Todos sentem bem neste dia
em saber que a páscoa é sobre a ressurreição de Cristo. Muitos compram ovos e pintam os
ovos ou outras coisas parecidas. Mas de onde veio à páscoa? Como se originou? É a páscoa
um mandamento de Deus?
Vamos estudar a origem da páscoa no Antigo e Novo Testamento. Vamos ver sua
origem e olhar seu mandamento e significado.
Estudemos esta verdade de Deus com a mente aberta, sem preconceito. Veja por você
mesmo a verdade da páscoa, em sua própria bíblia.
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L I Ç Ã O 12 – Esta é a Páscoa do SENHOR
Páscoa no Antigo Testamento
Vemos que a primeira vez que a palavra páscoa (Pesah em Hebreu) é mencionada
aconteceu no tempo que Deus libertou os Israelitas do poder de Faraó. Lemos algumas dessas
passagens aqui, “E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta,
nas casas em que o comerem... Assim pois o comereis: Os vossos lombos cingidos, os vossos
sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão; e o comereis apressadamente; esta é a páscoa do
SENHOR. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do
Egito, desde os homens até aos animais; e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o
SENHOR. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes; vendo eu sangue,
passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de
mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos
será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao SENHOR; nas
vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo”, Êxodo
12:7,11-14. “Passarei por cima de vós” (pesach no hebreu ou
pascha no grego significa passagem) páscoa é aqui
mencionado pela primeira vez. Vemos também que a páscoa
foi comandada a ser observada “por estatuto perpétuo”, ou
seja, para sempre.
Nesta época, Deus mandou o Seu povo passar sangue
nas portas para que quando Ele passar pelo Egito, Ele não
entraria na casa daqueles que tinham o sangue nas portas. Mas
todas as casas do Egito que não tivessem sangue nas portas, os
primeiros nascidos morreriam. E foi assim que aconteceu.
1. Então devemos fazer isso hoje em dia? Devemos colocar sangue em nossas portas?
Comentário: Como vamos ver, Cristo foi a nossa páscoa por isso não precisamos passar
sangue nas portas.
2. A cerimônia da páscoa é de Deus?
Comentário: Note que desde o início, Deus disse que a páscoa é Dele. A páscoa não é do
homem. Ela é de Deus. Há muitos versículos na Bíblia que demostra isso, note esse, “... esta é a
páscoa do SENHOR”, Êxodo 12:11.
Quando a páscoa deve ser celebrada?
Deus explicou claramente quando a páscoa deve ser celebrada. Há várias escrituras que
menciona quando Deus quer celebrar a páscoa?
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Observe, “No mês primeiro, aos catorze do mês, pela tarde, é a páscoa do SENHOR”,
Levítico 23:5.
“Porém no mês primeiro, aos catorze dias do mês, é a páscoa do SENHOR”, Números
28:16.
1. A páscoa é celebrada hoje em dia?
Comentário: Sim, como o Senhor tem falado, é um “estatuto perpétuo”. A páscoa é
celebrada no início do ano, “no mês primeiro” - logo no primeiro mês do ano.
2. Quando é o primeiro mês do ano? É em Janeiro?
Comentário: Não! O primeiro dia do ano no calendário de Deus é baseado na safra do
trigo. Isso acontece no mês de Março\Abril. Por favor, leia mais sobre isso na lição que
explica mais sobre o calendário de Deus.
3. Este primeiro mês é o mês de Abibe?
Comentário: Sim. O mês de Abibe é o mês que os Israelitas saíram do Egito. Eles celebraram
a páscoa do Senhor e depois começaram a sair do Egito, “A festa dos pães ázimos guardarás;
sete dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe;
porque no mês de Abibe saíste do Egito”, Êxodo 34:18.
“Guarda o mês de Abibe, e celebra a páscoa ao SENHOR teu Deus; porque no mês de Abibe
o SENHOR teu Deus te tirou do Egito, de noite”, Deuteronômio 16:1. A Festa dos Pães Asmos,
ou ázimos, começa no dia seguinte, logo após a páscoa. Esta festa também é comandada a ser
observada, mas veremos isso nas próximas lições.
4. O que é Abibe?
Comentário: Abibe é o mês onde os cereais [trigo]
estão preparados para ser colhidos. Isto acontece entre
os meses de Março/Abril. Este mês marca o início da
primavera. Outro nome usado em vez de Abibe é Nisã.
Portanto, no mês de Abibe celebramos a páscoa; a saída
do Egito; a Oferta de Movimento (ainda estudaremos); e
Festa dos Pães Asmos (próximas lições).

a

5. Que hora a páscoa deve ser celebrada?
Comentário: Leia a resposta, “Senão no lugar que escolher o SENHOR teu Deus, para fazer
habitar o seu nome, ali sacrificarás a páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da
tua saída do Egito”, Deuteronômio 16:6.
6. Todos podem celebrar a páscoa?
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Comentário: Não! Deus fala isso bem claro, “Disse mais o SENHOR a Moisés e a Arão:
Esta é a ordenança da páscoa: nenhum filho do estrangeiro comerá dela”, Êxodo 12:43. Isto
parece ser um tanto estranho, mas se você pensar bem, como pode uma pessoa que nem mesmo
acredita em Cristo celebrar a páscoa que tem como função principal lembrar-se Dele. A páscoa
também simboliza uma aliança que você faz com Cristo. Então para uma pessoa que nem
acredita em Jesus, não faz sentido nenhum para essa pessoa participar da páscoa.
O estrangeiro; todavia, que se arrependeu de seus pecados e aceitar Jesus como seu salvador
e consequentemente manter todas as leis e mandamentos de Deus, ou seja, se tornou um
verdadeiro convertido a Jesus, Deus disse que ele pode celebrar a páscoa (nos tempos antigos
havia a necessidade da circuncisão, mas hoje Jesus morreu por nós e não há necessidade deste
ato físico, “Porém se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a páscoa ao
SENHOR, seja-lhe circuncidado todo o homem, e então chegará a celebrá-la, e será como o
natural da terra; mas nenhum incircunciso comerá. Uma mesma lei haja para o natural e para o
estrangeiro que peregrinar entre vós”, Êxodo 12:48-49.
A páscoa no Novo Testamento
No novo testamento vamos ver que o simbolismo
mudou. É claro mudou porque agora temos o filho do
Deus sendo sacrificado por nós. Ele foi o cordeiro da
páscoa. E Ele não tendo pecado e sendo o Filho de Deus,
seu sangue vale por toda a eternidade. Todas as vezes que
pecamos, depois que sinceramente arrependermo-nos de
nossos pecados e não os repetimos, o sangue de cristo, a
nossa páscoa, poderá ser usado para limpar-nos por
completo. Seu sangue está sempre à disposição para todos
arrependidos e para sempre.
Quem não já viu fotos de Cristo passando a páscoa com seus apóstolos. Essas fotos estão
por todo canto. Mas, ninguém pergunta e nem tem a curiosidade de fazer o que Cristo fez
com seus apóstolos. A cerimônia da páscoa está detalhadamente escrita nos evangelhos.
A páscoa do Novo Testamento foi mudada por Cristo. Cristo nos mostrou que Ele era o
cordeiro que seria morto na páscoa pela remissão dos pecados de muitos. É essa nova páscoa
que hoje em dia os verdadeiros cristãos celebram.
1. Por que celebramos a páscoa?
Comentário: Fomos comandados a celebrar a páscoa para lembrarmo-nos do nosso Cordeiro,
o nosso Senhor, Jesus, “E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lho, dizendo:
Isto é o meu corpo, que por vós é dado; fazei isto em memória de mim”, Lucas 22:19.
Vemos isso também sendo escrito por Paulo em 1 Cor 11:24-25, “E, tendo dado graças, o
partiu e disse: Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei isto em memória de
mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo
testamento no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim.
http://www.osmisteriosdedeus.com
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Então um dos pontos mais importantes da páscoa é a lembrança de Jesus Cristo – como Ele
mesmo disse porque “todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a
morte do Senhor, até que venha”, 1 Coríntios 11:26.
2. Cristo era o nosso sacrifício da Páscoa?
Comentário: Nisso ninguém discorda, mas está também confirmado nas escrituras, “...
Porque Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós”, 1 Coríntios 5:7.
3. A páscoa é também uma nova aliança criada por Cristo?
Comentário: Sim. É uma aliança entre Deus e nós, criada por Cristo, “Semelhantemente,
tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é
derramado por vós”, Lucas 22:20. Cristo está dizendo aqui que Seu sangue é o novo testamento,
a nova aliança entre Deus e o Seu povo.
4. O sangue de Cristo é melhor do que o sangue de animais sacrificado no santuário para o
pecado do povo?
Comentário: Sim, o sangue de Cristo nos perdoa de qualquer e todos os pecados assim que a
pessoa se arrepende e muda para não pecar mais. O sangue de Cristo carrega poder sobre os
pecados, “... e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado”, 1 João 1:7.
Cristo foi morto sem pecados. Ele era também o filho de Deus. Quanto mais então valia o
Seu sangue, “Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez
no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes, e
a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne,
Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a
Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus
vivo?”, Hebreus 9:12-14.
Portanto o Seu sangue foi derramado somente uma vez e será usado por toda a eternidade por
nossos pecados. O sangue da primeira aliança que usava o sangue de animais para a remissão dos
pecados do povo nem chega perto do sangue infinitamente melhor da segunda aliança feita por
Cristo, “Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados.
Por isso, entrando no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste... Então disse: Eis aqui venho,
para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Na qual vontade
temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez [o sangue de Cristo
derramado uma vez e por toda a eternidade]”, Hebreus 10:4-10.
Cristo também disse que seu sangue foi derramado para a remissão dos pecados. É pelo
sangue de Cristo (e não o sangue de animais como era feito no Antigo Testamento) que nossos
pecados são perdoados, “Porque isto é o meu sangue; o sangue do novo testamento, que é
derramado por muitos, para remissão dos pecados”, Mateus 26:28. Lemos também, “Em quem
temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas [pecado], segundo as riquezas da sua
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graça”, Efésios 1:7. E em 1 Pedro 1:19, “Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um
cordeiro imaculado e incontaminado”.
Como é a cerimônia da páscoa?
Muitas religiões celebram a páscoa sem saber o que estão fazendo. Essas cerimônias são
diferentes. Cada uma tem um estilo especifico e diferente. Mas, como Jesus conduziu a
páscoa? De que maneira Ele demostrou que devemos fazer? Se o cristão segui Cristo então
ele terá a vontade de celebrar a páscoa da mesma maneira que Cristo celebrou. Estudemos.
1. Quais são os símbolos da páscoa?
Comentário: Vemos que o vinho é usado para simbolizar o sangue de Cristo; e o pão é para
simbolizar o corpo de Cristo. Leia 1 Coríntios 11:24-25, “E, tendo dado graças, o partiu e disse:
Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo
testamento no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do
Senhor, até que venha.
Quando a páscoa deve ser celebrada?
Desde o tempo de Moises, a hora tem sempre sido a mesma. A razão muito simples disso
é que Deus é quem escolha a hora e maneira que devemos celebrar Seus dias santos ou
marcados. Note o cronograma dos eventos:
Dia: 14 de Abibe
 À noite (depois do pôr-do-sol): Mateus 26:20, 26-29; Marcos 14:17, 22-25; Lucas
22:14-20; João 13:1-17.
 À noite (antes do amanhecer): Mateus 26:30-75; Marcos 14:26-72; Lucas 22:24-65;
João 13:31-18:27.
 De manhã (depois do amanhecer): Mateus 27:1-45; Marcos 15:1-33; Lucas 22:6623:45; João 18:28-19:27.
 De tarde (perto das 3 horas): Mateus 27:46-60; Marcos 15:34-46; Lucas 23:46-54;
João 19:28-42.
Cristo morreu um pouco antes do anoitecer, ao por do sol. A páscoa deve ser celebrada
no dia 14 de Abibe, ou Nisã, “No mês primeiro, aos catorze do mês, pela tarde,
é a páscoa do SENHOR”, Levítico 23:5; Números 28:16.
“Senão no lugar que escolher o SENHOR teu Deus, para fazer habitar o seu
nome, ali sacrificarás a páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da
tua saída do Egito”, Deuteronômio 16:6.
1. O que Jesus fez primeiro na cerimônia da Páscoa?
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Comentário: “E, tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o, e reparti-o entre
vós; Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus”, Lucas
22:17-18.
2. O que Jesus fez segundo na cerimônia da Páscoa?
Comentário: “E, tomando o pão, e havendo dado graças,
partiu-o, e deu-lho, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é
dado;
fazei
isto
em
memória
de
mim”,
Lucas 22:19.

3. O que Jesus fez terceiro na cerimônia da páscoa?
Comentário: Vamos ver aqui que Jesus criou outro simbolismo na nova páscoa. Este
simbolismo demostra a humildade das pessoas, pois elas terão que lavar os pés das outras.
Achamos isso no livro de João 13:4-5, “Levantou-se da ceia, tirou as vestes, e, tomando uma
toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, e
começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhos com
a toalha com que estava cingido”.
Essa atitude de Cristo de humildade é uma lição dura
para o ser humano. Uma pessoa lavar o pé de outra pessoa,
principalmente se for um estranho, é muito difícil e requeri
muita humildade. Mas é exatamente isso que Jesus quer que
façamos.
4. O que Jesus fez por último, depois que terminaram a páscoa?
Comentário: “E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras”, Mateus 26:30.
Nessa sequência de repartir e compartilhar: o vinho, o pão e lavar os pés, Cristo nos mostrou
como a páscoa deve ser celebrada. Todo o cristão deve observar a páscoa do jeito que Jesus tem
nos ensinado. Ele nos deu um exemplo. Jesus mesmo explica a importância da páscoa,
“Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no
meu sangue, que é derramado por vós”, Lucas 22:20.
O sangue de Cristo é que limpa os nossos pecados. Não há outra maneira de limpar nossos
pecados a não ser Seu sangue. Antigamente, os sangues de animais é que eram usados. Mas,
agora temos o sangue de nosso Senhor e Salvador que derramou por todos nós para expiação de
nossos pecados e para sempre. Todas as vezes que nos arrependemos de nossos pecados e
pedidos o perdão de Deus em nome de Cristo, Seu sangue simbolizado aqui na páscoa, nos
limpa. É claro, temos que nos arrepender de coração e parar de pecar. Mas, se sempre chegamos
ao Senhor arrependidos e Deus vê que estamos arrependidos, então Ele pode usar o sangue de
Cristo para nos expiar os nossos pecados.
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Produtos usados para celebrarem a páscoa devem ser puros
É claro, os produtos sendo usados na cerimônia da páscoa, devem ser puros. O vinho não
deve ter alto índice de álcool e orgânico se possível. Quanto mais limpo de misturas melhor. O
mesmo caso é a farinha. Não pode ter nenhum tipo de fermento. Farinhas integrais e orgânicas
são boas porque tem um mínimo número de ingredientes. Muitas farinhas são misturadas com
outros ingredientes quando são processadas.
A razão disso é claro, é espiritual. Esses produtos representam o sangue e corpo de Cristo.
Eles não podem ter nada de mistura de ingredientes neles. Tudo que representa Jesus tem que ser
puro. Note no Antigo Testamento que o cordeiro usado para a páscoa não podia ter defeito
nenhum, seja na pele ou qualquer tipo de problema no corpo. Tinha de ser perfeito por completo!
“O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula...”, Êxodo 12:5. O simbolismo para nós é evidente.
Os produtos representam o sangue e o corpo de Cristo e tem que serem perfeitos.
Mas, e os ovos de páscoa?
O estudo dos ovos de páscoa está além dessa lição, mas você pode achá-lo em nossas lições.
Ou faça você mesmo um estudo sobre isso. Está escrito por toda internet. A verdade é que não
está na bíblia. Simplesmente não há nada na bíblia que mostra alguma coisa sobre ovos de
páscoa ou qualquer outro tipo de coisa como essa. É um ritual pagão. Sua origem foi muito antes
do nascimento de Cristo. Leia na Wikipédia.
Tudo escrito nesta lição tem base bíblica. Tem a autoridade da bíblia. E todos os rituais sendo
celebrados hoje em dia no dia de páscoa foram criados pelo homem. Vamos ler mais tarde sobre
estes rituais pagãos e como eles entraram nos dia marcados por Deus.
Seguiremos em frente então
Temos visto a importância da páscoa. É o novo testamento que Cristo fez para nós. É um
memorial para lembrarmos Dele. É uma maneira de viver nos caminhos de Deus. Os filhos de
Deus vivem da maneira que Deus vive. Os filhos de Deus agem da maneira como Deus age. Os
filhos de Deus pensam da maneira como Deus pensa. Deus é o nosso Pai e Jesus o Seu filho.
Portanto seguiremos em frente fazendo e obedecendo aos mandamentos de nosso Deus
porque a razão é bem simples,
“Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus”,
Romanos 8:14.
É você um filho de Deus?

http://www.osmisteriosdedeus.com

9

