
A verdadeira e a falsa páscoa 

1. Páscoa Judaica 

Cordeiro dos homens: O povo Hebreu sacrificou cordeiros cujo sangue foi aspergido no umbral das portas, 

com isso o anjo da morte passou na terra do Egito e matou o primogênito homem de toda família, menos 

aquelas que tinham o sangue do cordeiro em sua porta. Assim após esta praga o povo Hebreu foi liberto da 

escravidão no Egito. 

Êxodo 12:3-14 3 – Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês tome cada um para si 

um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. 4 – Mas se a família for pequena 

para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas; cada 

um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. 5 – O cordeiro, ou cabrito, será sem 

mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. 6 – E o guardareis até ao décimo 

quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. 7 – E tomarão do 

sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. 8 – E naquela 

noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos; com ervas amargosas a comerão. 9 – Não comereis 

dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. 10 

– E nada dele deixareis até amanhã; mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. 11 – 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. 12 – 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. 13 – 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. 14 – E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao SENHOR; nas vossas gerações o 

celebrareis por estatuto perpétuo. 

2. Páscoa da Ressurreição de Jesus 

Cordeiro de Deus: Jesus foi o cordeiro que Deus envia para ser abatido e seu sangue nos livra da morte. O 

cordeiro morre mais renasce na ressurreição. 

 

João 1:29 29 – No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que 

tira o pecado do mundo. 

 

João 2:22 22 – Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes 

dissera isto; e creram na Escritura, e na palavra que Jesus tinha dito. 

 

3. Páscoa do renascimento pessoal 

Nos somos o cordeiro: O cordeiro precisa ser abatido, por isso morremos no batismo, porém assim como 

Jesus não ficamos mortos, temos nova vida e nova chance com Jesus. 

 



João 3:4-6 4 – Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar 

a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? 5 – Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que 

não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 6 – O que é nascido da carne é carne, e o 

que é nascido do Espírito é espírito. 

 

Gálatas 2:20 20 – Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida 

que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. 

 

1.  Páscoa Comercial 

O cordeiro vira coelho. 

Coelho: É Símbolo da fertilidade. 

Ovo: uma nova vida. O ovo passa ser de chocolate, e gera lucro. 

Também existe a malhação de Judas, aonde as pessoas personificam alguém a queiram mal e atacam o 

boneco como se fosse a pessoa externando sua raiva. 

 


