
A Páscoa e  
seu  

Verdadeiro  
Sentido



• PÁSCOA→ Em Hebraico Quer  
Dizer Pesah, Que vem de um

verbo que significa “Passar  
Por Cima “. no sentido de

poupar.

(Êxodo 12.13,27 )



PÁSCOA SUA INSTITUIÇÃO

Êxodo 12:1-29

• Lv 23.5→ QUANDO SERIA REALIZADA  
A 1a PÁSCOA →Mês de Abibe -
chamado  depois de Nisã, o mês no qual  
amadurecia o cereal (MARÇO/ABRIL).

• Êxodo 12.2→Tornou-se o primeiro mês  
do calendário judaico, para celebrar o  
acontecimento.

• Nm 9.1- 5→ ONDE SERIA REALIZADA A  
1a PÁSCOA.



QUEM SERIA A VÍTIMA PASCAL :
Êxodo 12:5

• Êxodo 12:46 e Números 9:12→
Determinou-se que nenhum osso da  
vítima pascal deveria ser partido.

• Obs:João 19:36→ detalhe que foi  
cumprido quando Jesus foi crucificado.



COMO SERIA A PÁSCOA:

• Êx 12:5→Animal seria morto e o seu  
sangue seria passado nas vergas e nas  
ombreiras das portas de cada família  
Israelita (Hebréia).

• Êx 12:7→O sangue seria aplicado com 
hissôpo,(a folhagem de uma planta  
usada para purificação no tempo de  
Moisés).

• Êx 12:11→A carne seria assada  
comida apressadamente, com lombos  
cingidos, sandálias nos pés e cajado  
nas mãos.

•



• Seria comido com pães  
ÁZIMOS (sem fermento)  
chamado pão da aflição e  
ERVAS AMARGAS.



• ÊX 12:19-20 Pães ázimos( sem fermento),  
porque tinham pressa e não podiam  
esperar .

• Figurava o Pão da Vida.

• O fermento era totalmente excluído da
alimentação, devido a sua significação
(pecado).

• ÊX 12:8→Ervas amargas representavam  
o sofrimento e a escravidão que tiveram no  
Egito.



A QUE HORAS SERIA  
REALIZADA A PÁSCOA:• No crepúsculo da tarde, horário entre o pôr  do 

sol e o anoitecer total.

• ONDE SERIA REALIZADA:  Em 

família, no recinto familiar.



QUAL A FINALIDADE DA  
PÁSCOA:

•Povo Hebreu, chamado depois de povo de
Israel, era escravo no Egito há mais ou  
menos 420 anos.

• Deus prometeu libertá-los, mas Faraó não
queria que isso acontecesse. Deus então
enviou dez pragas sobre o Egito, mas o  
coração do rei se mostrava endurecido.

• Êxodo 12: 12 -36→O Senhor então 
enviou a décima praga, que foi a morte 
dos  primogênitos.



•Êxodo 12: 12 -36→
O Senhor então 
enviou  a décima 
praga, que  foi a 
morte dos  
primogênitos.



• Para que houvesse livramento; para  
que a morte não chegasse à moradia  
dos hebreus foi necessário que o  
sangue fosse aplicado nas ombreiras  
da porta de cada habitante (povo de  
Deus).

• O povo hebreu foi salvo da morte e  
da escravidão, partiu rumo a terra  
prometida.



• Êxodo 12:24-27a →Deus ordenou ao  
povo que comemorasse a Páscoa após a  
saída do povo do Egito e contasse a  
história para seus filhos.

»MEMORIAL<<



Cristo comemorou a Páscoa:

• Mateus 26: 17-20 / 26-30→em Jerusalém  
se comemorava a Páscoa, segundo a  
tradição desde Moisés, cumprindo a  
ordem do Senhor:
"celebrá-lo-eis por festa ao Senhor  
como estatuto perpétuo".

• Jesus sabia que  aquela era a mais 
importante  de todas as comemorações  
da Páscoa, sendo aquela determinada  
por Deus, para que Ele fosse entregue  
como Cordeiro Pascal.



• Lucas 15:19-20→Aquele era o  
momento!Aquela era a Páscoa  
esperada por mais de 3000 anos, 
desde a queda do homem no jardim  
do Éden.

• Mateus26:2→ Jesus disse ainda, que  
cada vez que ceássemos, fizéssemos  
em memória Dele. Ele estava se  
referindo àquela ceia, a ceia da  
páscoa.



• Isaías 53:7→Ele era o Cordeiro  
Pascal representado por todos aqueles  
anos, no tabernáculo do deserto, e no  
Templo em Jerusalém.

• O mais importante da Páscoa, é que nela  
Jesus ressuscitou dos mortos, Ele  
venceu a morte!

• I Corintios:5:7-8→É na páscoa que
recebemos nossa maior vitória como
filhos de Deus!



• Páscoa é libertação, início
de novos rumos. Uma
nova caminhada em
direção a uma vida santa
segundo o coração de
Deus.



• A MUDANÇA DO SENTIDO DA  
PÁSCOA ATRAVÉS DOS TEMPOS:

• Toda a simbologia da Páscoa foi  
esquecida e alterada para  
esvaziá-la de seu verdadeiro  
conteúdo bíblico e profético!

• É Tempo de restaurarmos o  
ensino da verdadeira Páscoa.



• DE ACORDO COM VÁRIAS  
LENDAS,CHEGAMOS A

CONCLUSÃO DE QUE OVOS E
COELHOS não passam de uma  

armadilha satânica que tenta torcer  
toda a mensagem bíblica da Páscoa.

• A mensagem de sacrifício e redenção  
do homem, que nada tem a ver com

coelho, e os ovos de chocolate...



• O meu povo erra por que  
falta quem vos ensine, o
meu povo perece porque

lhe falta entendimento.”  
Oséias 6.3



1.Hoje, a Páscoa é mais do que uma história de 
liberdade. 

2.A PÁSCOA é a comemoração da VIDA!

3.Vida com Cristo! Vida ETERNA!

4. Todos aqueles que nasceram de novo e
tem em suas vidas Jesus Cristo, o verdadeiro 
cordeiro pascal. Devem lembrar do calvário
constantemente, independente de uma
data fixada no calendário anual.


