FALSAS VERDADES SOBRE A PÁSCOA

Março
ESTUDO - 1

MOMENTO DA VISÃO
No último fim de semana deste mês iremos celebrar a Páscoa, por esse motivo estaremos durante este mês
estudando o assunto.
Abordaremos as mentiras, as verdades e a importância da Páscoa para o povo de Deus. Aproveite cada
momento em sua célula para aprender mais sobre esse assunto tão importante.
QUEBRA-GELO
Pergunta na sua célula:
1. O que é Páscoa para você?
2. Como você acha de a Páscoa deve ser celebrada?
TEXTO: Êxodo 12:1-14
INTRODUÇÃO:
• Celebra-se a páscoa em todo o mundo chamado cristão. A união das forças de tais comemorações se faz
sentir até mesmo no meio evangélico.
• E quanto aos crentes em Cristo Jesus, é lícito que se juntem a todo mundo nos festejos da páscoa?
• É o que veremos a seguir. E, antes de fazê-lo, julgamos ser útil, de início, declarar que, desconhecendo o
real sentido desta festa judaica, a cristandade termina transformando a páscoa numa festa de ovos, coelhos,
carnaval etc.
• Tem sido comum às igrejas evangélicas aproveitarem esta oportunidade para, em séries de estudos,
anunciarem o verdadeiro sentido da Páscoa e seu mais importante fato central – JESUS CRISTO.
1. A CRISTANDADE E A PÁSCOA
• É um acontecimento religioso pelo qual se pretende comemorar a ressurreição de Cristo, lembrando os
fatos meramente históricos de seus sofrimentos.
• É precedida pela quaresma: da 4ª feira de cinzas até ao que se convencionou chamar domingo da
ressurreição.
• A páscoa da cristandade está, pois, ligada à festa pagã do carnaval, no calendário católico.
• É de todo aconselhável aos evangélicos, que ainda se importam com a sã doutrina, entenderem bem este
fato: A páscoa, da Igreja de Roma cai após a quaresma: Quarenta dias após o carnaval. Tal fato, a
torna um ajuntamento solene associado à iniquidade, condenado, portanto, na palavra de Deus, em Isaías
1:13; 5:11,12.
• Tal tipo de páscoa acaba sendo a união entre o cristianismo paganizado, os evangélicos ingênuos e os
protestantes desviados da sã doutrina.
2. OVOS E COELHOS
• Os povos nórdicos, notadamente os anglo-saxões, comemoravam a entrada da Primavera com festas
populares pagãs, usando o coelho como símbolo da vida e a fertilidade que a primavera anuncia em sua
passagem.
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Os antigos chineses também comemoram a entrada da Primavera, mas usavam o ovo com a mesma
simbologia introduzida pelos povos nórdicos.
Estas tradições pagãs milenares foram introduzidas oficialmente pela igreja de Roma, em 1215, nas
comemorações da Páscoa, e passaram a significar ressurreição, esperança e fraternidade.
No começo os ovos eram de galinha ou de pata pintados. Mais tarde apareceram ovos mais aprimorados e
eram feitos de madeira ou cera.
Em 1828, na Europa, desenvolveu-se a indústria de chocolate, quando surgiram os primeiros ovos de
chocolate.
Foi no início do século XX que os ovos de Páscoa enfeitados apareceram. Na década dos 20 chegaram de
Paris ovos de chocolate decorados com papéis e fitas. Ultimamente surgiu o “Pascoal”, um boneco de
chocolate que se une aos demais símbolos, para afastar o Senhor Jesus da mente dos homens; Ele, que
era o principal elemento profético da Páscoa.
Assim, os ovos e os coelhos substituíram o Senhor Jesus nas comemorações da Páscoa, tanto quanto o
Papai Noel tomou o lugar de Cristo, no Natal.

CONCLUSÃO
É fácil concluir, portanto, que a Páscoa, hoje, é sinônimo de coelhos e de ovos de chocolate.
Continua no próximo estudo...

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
E disse Jesus: “Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer”.
(Lucas 22:15)

