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 AGENDA  ABRIL 2019
 03 Qua - Culto                                 19h30

________________________________

   07 Dom - E.B.D                                 9h00

   Culto matinal                                  10h00     

   Culto noite                                     18h30 

________________________________

 10 Qua - Culto                                  19h30

 ________________________________

 14 Dom- E.B.D                                   9h00

   Culto matinal - Ceia                        10h00 

   Culto noite - DEPIN                       18h30

 ________________________________ 

 17 Qua- Culto                                  19h30

________________________________

21  Dom - EBD                                   9h00

                Culto matinal                     10h00

                Culto- Coral de Páscoa      18h30 

________________________________ 

 24 Qua - Culto dos Guer. de Oração 19h30

________________________________                                                        

 26  Sex - ENCOAT- Leclerc Victer  19h30

________________________________

 27Sáb-ENCOAT-Palestra Pr.Márcio  15h00

                         Palestra Dr.Cristiane 17h00

                         Banda TLI3               19h00

________________________________

 28 Dom - EBD                                     9h00

      ENCOAT - Pr. Fabiano Gomes      10h00

                     - Pr. Linvigston e Peça   18h30     

             

Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, 

foi imolado (1Co 5.7).

 Queridos, mais um ano, mais uma festa da 

páscoa, e mais uma oportunidade para ensinar 

aos irmãos que esta “páscoa” mercantilizada 

que vemos na mídia e nos supermercados 

nada tem a ver com a páscoa dos judeus, 

muito menos com a páscoa cristã. Trata-se 

apenas de um apelo mercadológico para 

estimular o consumismo. A páscoa original é 

a festa dos judeus que comemora a sua 

libertação do cativeiro egípcio por ocasião da 

décima praga, a saber, a morte de todos os 

primogênitos na terra do Egito. A palavra 

hebraica pesach significa “passar por cima” 

ou “passar por sobre”, o que aconteceu 

quando o anjo da morte poupou os 

primogênitos do povo hebreu, “passando por 

sobre” as suas casas, assinaladas que estavam 

com o sangue do cordeiro pascal (Êx 12.21-

23). Em face do cordeiro sacrificado na 

ocasião, o evento foi integralmente associado 

à ideia de expiação, e a libertação do povo 

hebreu, que deu origem à nação de Israel, tem 

seu paralelo no Novo Testamento. Sabemos 

que a morte de Jesus, que ocorreu exatamente 

no período da páscoa, foi um evento capital 

para os primeiros cristãos, e daí por diante, 

durante todo o cristianismo, Jesus Cristo é 

chamado de nosso cordeiro pascal, como 

Paulo escreveu em 1Co 5.7, estabelecendo, 

definitivamente, o vínculo entre a nossa 

libertação da escravidão do pecado, com a 

libertação dos hebreus da escravidão egípcia. 

De igual modo, a ordem de não ser partido 

nenhum osso do cordeiro pascal (Êx 12.46) 

foi aplicada pelo evangelista João às 

circunstâncias da morte de Jesus (Jo 19.36), 

pelo que também foi estabelecido um vínculo 

entre os dois eventos, fazendo a morte do 

cordeiro pascal dos hebreus, ser símbolo da 

morte do cordeiro pascal dos cristãos. A 

última ceia, semelhantemente, estabelece um 

vínculo entre os dois eventos, já que é exposta 

nos evangelhos como uma refeição pascal, e é 

a base para o ensino do apóstolo Paulo sobre a 

santa ceia (1Co 11.23-26). Em seu ensino, 

Paulo deixa claro que a santa ceia é um 

memorial tanto da morte libertadora de Cristo 

quanto da expiação, elementos também 

presentes na páscoa do Velho Testamento. Por 

isso o apóstolo Paulo escreveu que também 
Cristo, nosso cordeiro pascal foi imolado. 
Esta é a páscoa cristã. Pela sua graça, 
Cristo é a nossa páscoa. Celebremos, pois, 
com reverência e adoração, ao nosso 
Senhor que é digno de ser louvado. 
Amém! 
                                    Pr. Juarez Rodrigues

A Páscoa Cristã
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