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Guardai pois a Festa dos Pães Asmos

Como vimos na lição anterior, à páscoa do Novo Testamento, ou seja, a páscoa que
temos de celebrar representa Cristo. Não precisamos mais matar um cordeiro e derramar seu
sangue no altar para remissão dos nossos pecados. No Antigo Testamento, eles tinham de
fazer isso. Tinham de sacrificar animais para o perdão de nossos pecados e uma vez limpos,
novamente voltaram a um relacionamento com Deus Pai porque nossos pecados nos separam
Dele, “Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos
pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça”, Isaías 59:2.
Não há jeito de ter um relacionamento com Deus a não ser que seus pecados sejam
perdoados. Como pecamos até mesmo em nossas mentes e corações é impossível para nós
tem um relacionamento com Deus. Nos tempos antigos antes de Cristo, havia a necessidade
de sacrificar animais para que os pecados sejam apagados. Se não somos limpos de nossos
pecados, não teremos um relacionamento com Deus e só estamos esperando a nossa morte
porque o pecado irá nos matar, “Porque o salário do pecado é a morte...”, Romanos 6:23.
Daí a razão de matar animais para a remissão dos pecados de todo o povo, incluindo
Moisés e Arão, “Mas o novilho da expiação, e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi
trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial; porém as suas peles, a
sua carne, e o seu esterco queimarão com fogo”, Levítico 16:27.
Hoje o nosso próprio Salvador tem se sacrificado por nós. A Sua morte valendo muito
mais do que dos animais, “Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os
pecados”, Hebreus 10:4.
A Sua morte então tem sido por nós o perdão de nossos pecados e nisso podemos
voltar a ter um relacionamento como Deus. Por quanto melhor é realmente o sangue do Filho
de Deus do que dos animais, “E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e
oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios [de animais], que nunca podem tirar os pecados;
Mas este [Jesus Cristo], havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está
assentado à destra de Deus”, Hebreus 10:11-12.
Lembremos então da páscoa. O dia em que Jesus deu Seu sangue e corpo por nós. Isso
tem um significado importantíssimo para todos aqueles que amam e obedecem a Deus e
alegram-se em Sua glória.
Cristo falou em relação a Seu sangue, “Porque isto é o meu sangue; o sangue do novo
testamento, que é derramado por muitos, para remissão dos pecados”, Mateus 26:28. E em
relação ao Seu corpo Ele disse, “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.
Depois da páscoa, segue-se uma festa santa comandada a ser observada por Deus, a
Festa dos Pães Asmos onde veremos a seguir.
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L I Ç Ã O 13 – Festas dos Pães Asmos
Safra da primavera
No cultivo das safras da primavera, começa o ano novo no calendário de deus. Seu
calendário começa quando o trigo está pronto para ser colhido. A lua nova e a colheita da
cevada [trigo] em Jerusalém são requisitos do começo do ano no calendário de Deus.
No início do ano, o ano de Abibe, celebramos a páscoa, a Noite Memorável, A Festa
dos Pães Asmos, a Oferta de Movimento, e a Festa de Pentecostes. Todos acontecem na
primavera. Os restantes das festas santas acontecem
no Outono.
Na Festa dos Pães Asmos, temos a Oferta do
molho de Movimento que é os primeiros frutos da
safra que serão movidos no ar e oferecidos por nós a
Deus. São os primeiros frutos do solo onde Deus
comanda que devemos trazer ao sacerdote (no tempo
de Moisés) na Oferta de Movimento. São os
primeiros frutos da safra do trigo. O povo não podia
fazer a colheita da safra até que a Oferta acontecesse
e Deus aceitasse a oferta por nós.
Noite Memorável – Primeiro dia da Festa de Pães Asmos (Ázimos)
As Festas dos Pães Asmos acontece no dia seguinte da páscoa. Israel depois que comeu a
páscoa, no outro dia, saiu do Egito. Na noite do primeiro dia da Festa de Pães Asmos é à noite
em que somos instruídos por Deus para observar. Essa noite é uma noite onde temos que nos
reunir, tem um estudo bíblico. Nessa noite lembremo-nos de nosso Deus e das maravilhas que
Ele faz em nossas vidas libertando-nos de nossos pecados.
Note as palavras de Deus, “Esta noite se guardará ao SENHOR, porque nela os tirou da
terra do Egito; esta é a noite do SENHOR, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas
gerações”, Êxodo 12:42. Sim, essa é uma noite comandada por Deus para nós e por todas as
nossas gerações.
1. Quando devemos celebrar essa noite memorável?
Comentário: Note que a Páscoa tem que ser celebrada no dia 14 do primeiro mês do
calendário de Deus (Nisã ou Abibe), “No mês primeiro, aos catorze do mês, pela tarde, é a
páscoa do SENHOR”, Levítico 23:5. Há muitas escrituras que comprovam o dia da Páscoa, Note
essa, “Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a páscoa.
Então celebraram a páscoa no dia catorze do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai...”,
Números 9:4-5.
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E logo no dia 15 de Nisã, no dia seguinte, devemos celebrar a Festa dos Pães Asmos, “E
aos quinze dias deste mês é a festa dos pães ázimos do SENHOR; sete dias comereis pães
ázimos”, Levítico 23:6.
Nesta noite começa a Festa dos Pães Asmos. Como tem
aprendido em lições anteriores, um dia para Deus é medido do pôr-dosol ao outro pôr-do-sol, “E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro”,
Gênesis 1:5.
Claramente descrito na Bíblia vemos que a sequência de
acontecimentos começa com a Páscoa e depois a Noite Memorável
que é o início da Festa dos Pães Asmos. Não há dúvida sobre isso.
O que fazer na Festa dos Pães Asmos?
Temos recebidos esses mandamentos de celebrar os Pães Asmos, ou seja, a Festa dos
Pães Asmos. Isso é um mandamento de Deus.
Deus nos disse que devemos observar a noite que os Israelitas saíram do Egito. Damos o
nome dessa noite de Noite Memorável como referência.
Mas, o que mais Deus tem nos dito sobre essa Festa? Vamos ver que essa Festa tem que
ser celebrada por 7 dias. Veremos também que Deus mostra da maneira que devemos celebrá-la.
Deus nunca deixa fatos confusos por o nosso Deus não é um Deus de confusão, “Porque Deus
não é Deus de confusão...”, 1 Coríntios 14:33.
1. O primeiro e o último dia da Festa de Pães Asmos?
Comentário: Claramente, Deus fala em diversas escrituras que devemos celebrar a Festa
por sete dias. Deus fala como devemos celebrá-la o primeiro e o último como sendo santo. Não
poderemos fazer nenhum tipo de trabalho, “No primeiro dia haverá santa convocação; nenhum
trabalho servil fareis... E no sétimo dia tereis santa convocação; nenhum trabalho servil fareis”,
Números 28:18, 25.
Deus comanda nossa presença no primeiro e no último dia da Festa. Entretanto, devemos
observar a Festa por completa, mas no primeiro e último dia devemos chegar perante a Sua
presença em reuniões com outros da mesma fé, “No primeiro dia tereis santa convocação;
nenhum trabalho servil fareis; Mas sete dias oferecereis oferta queimada ao SENHOR; ao
sétimo dia haverá santa convocação; nenhum trabalho servil fareis”, Levítico 23:7-8. Como
devemos oferecer oferta queimada por sete dias ao SENHOR, então a Festa tem que ser
celebrada por sete dias.
2. Qual é a razão da Festa e por quanto tempo devemos celebrá-la?
Comentário: “Guardai pois a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei
vossos exércitos da terra do Egito; pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por
estatuto perpétuo’, Êxodo 12:17.
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Não devemos comer fermento durante a Festa dos Pães Asmos
Claramente comandado por Deus, não devemos comer alimentos algum que tem fermento
– daí a razão dos pães ázimos, ou asmos. Neles não há fermento. Alimentos que crescem usando
fermento ou bicarbonato de sódio não podem ser usados nessa Festa. Estes alimentos podem ser
de qualquer tipo como bolo, pão, panqueca, bolacha, tortas, salgados, etc. Há muitos outros tipos
de alimentos que não parece ter fermento, mas tem. O cristão tem que observar bastante e ler os
ingredientes dos alimentos para ver se tem fermento, bicarbonato de sódio ou outros tipos que
fazem os alimentos crescerem no forno. Há alimentos que tem fermento, mas que não incham ou
crescem no forno – eles também não podem ser comidos ou achados em nossa possessão.
Novamente, tome cuidado extra nas Festas dos Pães Asmos para que não pequem despercebidos.
Deus leva esse mandamento tão sério que Ele fala que não só devemos comer alimentos
sem fermento, mas que fermento não deva nem mesmo ser encontrado em nosso lar, carro e
qualquer outro tipo de propriedade que temos. Note o mandamento:
“Nenhuma coisa levedada comereis; em todas as
vossas habitações comereis pães ázimos”, Êxodo 12:20.
Não podemos ter fermento em todas as coisas que
pertencem a nós. Devemos usar o vácuo para limpar
nossos carpetes e nossos carros; lavar a torradeira de pão
o chão da cozinha, enfim, verifique por si mesmo como
melhor limpar suas habitações. O interessante é que
mesmo depois que a Festa passa, às vezes achamos
fermento em lugares como debaixo da almofada do sofá, etc. Fermento tem o simbolismo de
pecado e neste caso vemos que se olharmos bem em nós sempre acharemos pecados escondidos
profundamente em nossos pensamentos e ações.
“Sete dias comereis pães ázimos; ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas;
porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até ao sétimo dia, aquela alma será
cortada de Israel”, Êxodo 12:15.
1. Devemos comer pães asmos todos os sete dias da festa?
Comentário: Com certeza. Ele mandamento está bem descrito nas escrituras sagradas,
“Sete dias comerás pães ázimos, e ao sétimo dia haverá festa ao SENHOR. Sete dias se comerá
pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus
termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o SENHOR me tem
feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus
olhos, para que a lei do SENHOR esteja em tua boca; porquanto com mão forte o SENHOR te
tirou do Egito. Portanto tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano”, Êxodo 13:6-10.
Sim, temos que comer pães sem fermento todos os dias da festa e nenhum tipo de fermento pode
ser achado em nossas propriedades: carro, casa, rancho, bicicleta, moto, etc.
2. Jesus comeu Pães Asmos como Seus apóstolos?
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Comentário: Sim, Ele comeu. Há muitas referências que prova isso na Bíblia. Note essa
em Marcos 13:12, “E, no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a páscoa,
disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a
páscoa?”. Sim Jesus obedeceu todos os dias santos.
Um resumo da Festa dos Pães Asmos
Êxodo dá um resumo da Festa e como ela deve ser celebrada:
“E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao SENHOR; nas vossas
gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pães ázimos; ao primeiro dia
tirareis o fermento das vossas casas; porque qualquer que comer pão levedado, desde o
primeiro até ao sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa
convocação; também ao sétimo dia tereis santa convocação; nenhuma obra se fará neles, senão
o que cada alma houver de comer; isso somente aprontareis para vós. Guardai pois a festa dos
pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito; pelo que
guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos catorze
dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até vinte e um do mês à tarde. Por sete dias não se
ache nenhum fermento nas vossas casas; porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma
será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma
coisa levedada comereis; em todas as vossas habitações comereis pães ázimos”, Êxodo 12:1420.
A Oferta (molho) de Movimento
Deus comanda a gente a celebrar a Oferta de Movimento (Oferta Movida) que acontece
na Festa dos Pães Asmos. Esta oferta acontece quando o trigo
está pronto para ser colhida.
Em cada primavera, a safra do trigo (muitos entendem
como safra dos cereais) fica pronta entre os meses de março e
abril em Israel. Neste mês de Abibe, ou Nisã, que é o primeiro
mês do calendário de Deus, temos a páscoa como também a
Festa dos Pães Asmos.
Em outras lições, vemos que o trigo junto com a lua nova
tem um papel importantíssimo para saber quando o ano novo de
Deus acontece. Sem os dois, não há maneira de determinar
quando o ano novo acontece. Nessa Festa, no dia após o sábado,
traziam ao sacerdote o molho das primícias do trigo para que ela
fosse movida e aceita por Deus.
Hoje em dia, não temos sacerdotes para fazer esse movimento do trigo porque o nosso
Cristo morreu e foi aceito por nós por Deus, Deus Pai. Isso foi escrito e confirmado por Jesus
mesmo.
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Como sabemos Jesus morreu como nosso cordeiro. Ele foi a nossa páscoa. E é por isso
que não precisamos matar mais cordeiros para celebrar a páscoa como vimos na lição anterior.
Note, entretanto, que depois que Ele foi morto, Ele ainda não tinha sido “movido” ou
consequentemente, aceito pelo pai. Foi por isso que Ele não deixou Maria pegar Nele. Leia,
“Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai”, João 20:17. Apesar
de Jesus já ter ressuscitado, Ele ainda não tinha sido aceito como nossa oferta movida pelo Seu
Pai. Por isso Maria não podia pegar Nele. Observe que mais tarde daquele mesmo dia de
domingo (quando a oferta de movimento é feita para o Deus), Deus Pai já tinha aceitado Ele
como nossa oferta e por isso Ele podia ser tocado.
Hoje em dia não temos sacerdócio porque não temos templo. Jesus, entretanto, foi aceito
como nosso molho da Oferta de Movimento para todo o sempre. Não há mais a necessidade de
oferecermos oferta movida a Deus. Jesus foi aceito por nós neste dia e por toda a eternidade.
1. A oferta de movimento foi criada para o nosso benefício?
Comentário: Claro que sim, pois foi Cristo mesmo que morreu por nós. Ele mesmo que
foi aceito pelo Deus Pai. Cristo foi o nosso molho da oferta movida. Observe como era o
mandamento, “E ele moverá o molho perante o SENHOR, para que sejais aceitos; no dia
seguinte ao sábado o sacerdote o moverá... Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao
sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida”, Levítico 23:11, 15.
2.
ser feita?

Quando a oferta de movimento tem que

Comentário: A oferta de movimento acontece na
Festa dos Pães Asmos e deve ser movida no dia após o
sábado, ou seja, no domingo da Festa dos Pães Asmos.
“E aos quinze dias deste mês é a festa dos pães ázimos
do SENHOR; sete dias comereis pães ázimos. No
primeiro dia tereis santa convocação... então trareis um
molho das primícias da vossa sega ao sacerdote; E ele moverá o molho perante o SENHOR,
para que sejais aceitos; no dia seguinte ao sábado o sacerdote o moverá”, Levítico 23:6-11.
3. Há mais algum outro significado da Oferta de Movimento?
Comentário: Sim há. É na Oferta de Movimento, no domingo da Festa de Pães Asmos,
que começa a contagem de sete semanas para que outra festa santa de Deus aconteça. Essa festa
é a Festa de Pentecostes que estudaremos na próxima lição. Sem a oferta de movimento, seria
impossível sabermos quando a Festa de Pentecostes acontece.
Resumo
Estudamos que: 14 de Nisã é a páscoa; 15 de Nisã é a Festa de Pães Asmos e 16 de Nisã
(sempre no domingo como Deus mandou) e a Oferta de Movimento.
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As primícias do trigo são os primeiros frutos da terra e que deveriam ser apresentados a
Deus como uma oferta de molho movido. Se essa oferta não fosse feita, ou seja, os primeiro
frutos da safra do trigo não fosse levada ao sacerdote para ser movida e aceita por Deus para nós,
ninguém poderia começar a colheita. O significado disso é claro passou a ser mais entendido
quando Cristo nasceu e Ele mesmo foi oferecido como o molho dessa oferta de movimento e
aceito pelo Deus Pai por nós.
Antes de Cristo, os israelitas tinham de levar a primícias do solo primeiro e depois
poderia começar a colheita; observe, “E falou o SENHOR a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de
Israel, e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e fizerdes a sua
colheita, então trareis um molho das primícias da vossa sega ao sacerdote; E ele moverá o
molho perante o SENHOR, para que sejais aceitos; no dia seguinte ao sábado o sacerdote o
moverá... E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em
que trouxerdes a oferta do vosso Deus; estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as
vossas habitações”, Levítico 23:9-11, 14.
O simbolismo disso é importantíssimo. Cristo que foi o nosso cordeiro morto na páscoa e
já foi oferecido e aceito pelo Deus Pai como o nosso molho na oferta de movimento, Ele se
tornou a primícias das primícias sendo Ele o início de todas as coisas...
“Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à
imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos”, Romanos 8:29.
“O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação”, Colossenses
1:15.
Simbolismo dos dias santos de Deus nas escrituras
Os dias santos de Deus pode-se perceber que tem relacionamento direto ao plano que
Deus tem para o ser humano. Eles não foram criados somente com a finalidade de sacrificar
animais a Deus pelas nossas transgressões.
Você pode perceber através das coisas que já tem acontecido que Deus usa Seus dias
santos para datas e acontecimentos importantes. Deus tem aberto Seus mistérios para nós para
que nós também possamos entender o plano que Ele tem para a humanidade.
Nada está sendo feito em segredo. Mas, é claro, somente àqueles que Deus tem dado o
Espírito Santo para entender Seus mistérios espirituais que Seu plano será revelado. Somente os
que amam e obedecem a Deus mantendo tudo que Deus tem nos comandado, esses serão dado o
conhecimento de Seus mistérios. E por que Deus daria Seus conhecimentos às pessoas que não
ligam para Ele? Pois essas pessoas ignorariam todas as Suas palavras.
Quando terminarmos de estudar as oito festas santas, dedicaremos uma lição sobre o
significado delas no plano de Deus. Certamente, vai ser uma lição fantástica. Tanta coisa escrita
e escondida e sendo reveladas para nós porque estamos nos finais dos tempos.
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“E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo
do fim”, Daniel 12:9.
A seguir estudaremos a Festa de Pentecostes.
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