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LIÇÃO 150 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: O que você conhece sobre a pascoa comemorada no mundo? 

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: 1ª Coríntios 5.7 

 
POR QUÊ COMEMORAMOS A PÁSCOA? 

  
Introdução 

Os cristãos acreditam que Cristo é o cordeiro pascal e que coelhos e ovos não fazem parte da 

páscoa. As festas do mundo são para os ídolos e para manter as pessoas afastadas da verdade do 

evangelho, você precisa ter discernimento espiritual e fazer bom uso das oportunidades. 
 
Em minha família quando éramos católicos não fazíamos distinção entre ovos de chocolate e a 

páscoa; mas na família da minha esposa, onde todos foram criados no evangelho, eles nunca 

comeram ovos de páscoa pois entendiam que era parte de uma festa pagã e não agradava a Deus. 

A páscoa significa que Deus separou o seu povo do juízo. Como podemos ser diferentes? 
 
Como surgiu a idéia do coelho e dos ovos de chocolate?  

O ovo da páscoa atual apareceu com desenvolvimento industrial do chocolate em 1828. Mas tem 

origens antes da idade medieval (anglo-saxãos; franceses, romanos, etc) com diferentes versões e 

significados desde culto à fertilidade, poderes mágicos dos coelhos, ovos como símbolo da origem 

ou germe da vida...  Crenças como estas podem obscurecer o evangelho nas mentes? 
 
O que a Bíblia ensina sobre a páscoa? 

Vamos usar este conhecimento para a nossa edificação e também para evangelizarmos. 

Páscoa no hebraico é pessach que significa passagem ou passar por cima (Ex.12:11,23), 

"Porque o Senhor passará para ferir os egípcios...” Mas o Senhor livrou as famílias dos judeus.  
 
A origem da Páscoa está em Genesis (não na idade média...) com a oferta de Abel (Gn 4); no 

carneiro preso (Gn 22), nos sofrimentos do cordeiro (Is 53) e no cordeiro exaltado (Ap 5.12). 
 
Jesus Cristo é o nosso cordeiro pascal, Ele ampliou o significado da Páscoa (1ª Co. 5.7) 

A páscoa só pode ser interpretada através da cruz, morte e ressureição de Cristo. A páscoa é a 

sombra; a cruz é a substância. A páscoa é o modelo; a cruz é a perfeição. 
 
A páscoa fala de selo, da marca do sangue do cordeiro pascal. O sangue pascal servia para 
separar o povo eleito de Deus dos demais povos; então porque nós misturarmos com o mundo?  A 
pascoa fala da marca da separação (Hb 13.12) e da marca da vitória: “Porque eles o venceram pelo 
sangue do cordeiro” (Apocalipse 12.11). 
 
A Páscoa é uma santa e eterna convocação para comemorar o livramento de Israel da morte. E 

nós os salvos temos ainda maior significado e motivo para comemorar Jesus! 
 
Quando os cristãos comemoram a páscoa? 

Alguns diariamente, outros semanalmente, ou mensal (na célula e no templo) quando celebram a 

ceia do Senhor, descrita em 1Coríntios 11.23 e 15.3-4. A Páscoa faz parte da nova vida em Cristo.  
 

Conclusão 

Devemos estar atentos sabendo que não somos deste mundo; nossa vida, nossa comida e nossa 

expectativa vem do alto. Aqui estamos para fazer missão, glorificar a Deus e aguardar sua vinda! 
 
EVANGELISMO - APELO: 
VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAIS: Vamos orar por nossos amigos Cleiton, Anaisa e filhos no Iraque. 
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