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A FESTA DA PÁSCOA


PÃES ÁZIMOS – PÃO SEM FERMENTO:
PURIFICAÇÃO



PÁSCOA PROPRIAMENTE DITA: MORTE DO
CORDEIRO



FESTA DOS PRIMEIROS FRUTOS –
RESSURREIÇÃO DE JESUS

João 2:13-17
“E estava próxima a páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E
achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores
assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do
templo, também os bois e ovelhas; e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e
derribou as mesas; E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e
não façais da casa de meu Pai casa de negócios. E os seus discípulos
lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou”.

O TEMPLO

Casa de Negócios
X
Casa de Oração

João 10:7-15
"Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas.
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores; mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a
porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem
senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou
o bom Pastor; o bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de
quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge; e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas.
Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom Pastor, e
conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu
conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas."

Três tipos de servos de DEUS
ü O BOM PASTOR
ü O MERCENÁRIO
ü O LADRÃO

PÁSCOA: JUDAS ISCARIOTES: 30
MOEDAS
JUDÁ, FILHO DE JECÓ.

JUDÁ E SEU PROJETO DE
PODER
Gênesis 38: 1-5
“Aconteceu, por esse tempo, que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na
casa de um adulamita, chamado Hira”. Ali viu Judá a filha de um cananeu,
chamado Sua; ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu a luz um
filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu a luz um filho, e este deu a
mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá;
ela estava em Quezibe, quando o teve".

JUDÁ E SEU PROJETO DE
PODER


Cananeu: Comerciante, traficante, mercador;



Hira: esplendor, um família nobre;



Sua: riqueza, opulência;



Er: Estar triunfante, grita de jubilo,



Onã: vigoroso, vaidade;



Selá: demanda, pedido.

Lucas 22:20-26
“Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no
meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa.
E, na verdade, o Filho do homem vai segundo o que está determinado; mas ai daquele homem
por quem é traído! E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer
isto. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes
disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são
chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim; antes o maior entre vós seja como o menor; e
quem governa como quem serve”.

Mateus 16:24-26
“Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após
mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me;
Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem
perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao
homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o
homem em recompensa da sua alma?”

1 Coríntios 5:6-8
“Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar
toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova
massa, assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa páscoa, foi
sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o
fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da
verdade”.

