
 

 

10 – A verdadeira Páscoa 

Quebra Gelo – Como foi a sua Páscoa na quarentena? Compartilhe com seu 
pequeno grupo.  
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore pedindo ao Senhor pela sua Igreja. Que o Senhor abençoe e guarde 

todos os irmãos. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – Lucas 24.1 a 12 – “Por que buscais o 
vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou” - Lucas 
24:5,6 
 

No último final tivemos o privilégio de celebrar a Páscoa. Apesar de cada 

data por si só, já ser um momento único, tenho certeza que a deste ano vai 
ficar marcada em nossa história por toda a situação que vivemos. Na primeira 
Páscoa, registrada em Êxodo 12, umas das orientações era que ficassem em 
casa e tivessem um jantar em família. Por isso talvez seja tão comum a prática 
de uma refeição em família na páscoa. No texto de Êxodo, Deus orienta a 
sacrificarem um cordeiro e no dia seguinte o povo de Israel é liberto do 
cativeiro. No texto de Lucas 24 temos o relato da morte e ressurreição de 

Jesus, nos libertando da morte eterna. Vamos ler o texto de Lucas 24: 1-12, 
cada um pode ler um versículo. 

Vamos nos imaginar no lugar dessas mulheres e dos discípulos. Jesus foi 
crucificado na sexta-feira. Imagine como estava o coração dessas pessoas no 
sábado. Eles tinham visto o seu mestre ser morto da maneira mais cruel 

possível, como se fosse o pior dos pecadores. Não temos muitos relatos sobre 

isso, mais imagino que teve ter sido um sábado de muita reflexão e tristeza. 
É então no domingo pela manhã, que o grande milagre acontece, Jesus 

ressuscitou e venceu a morte. Ele pagou o salário do pecado. Romanos 6:23a 
vai dizer que “O salário do pecado é a morte”. Todos nós pecamos e 
merecíamos a morte, mas Jesus se entregou na cruz por nós e não 
permaneceu morto. Quando reconhecemos os nossos pecados e aceitamos o 

sacrifico de Jesus na cruz somos agraciados com a vida eterna. Essa é a 

verdadeira páscoa.  Queria pensar em algumas perguntas e ações práticas 
para nossa vida: 

 

1 – Se colocando no lugar dos discípulos de Jesus. Como você se sentiria no 
sábado entre a morte e ressurreição de Jesus? 
 

2 – O que muda na sua vida ao saber que Jesus pagou um alto preço por 
você? 
 

3 – Qual a diferença do conceito bíblico e do conceito popular sobre a pascoa? 
 

 

 

 

DESAFIO DA SEMANA: Ter um momento em família de gratidão a Jesus, pelo 

seu grande amor em se entregar na cruz por nós e vencer a morte ao 

terceiro dia. 



Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração (20 min) 

Temos acompanhado atentamente as notícias sobre o coronavírus 
(COVID-19). Para muitas pessoas, esse fato tem causado ansiedade e medo. 
Mas a pergunta é: devemos ter medo? A Palavra de Deus nos responde: "(...) 

não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o 
fim". (Mt 24:6) 
 

Oremos por um sentimento de paz em meio às circunstâncias. Isso não 

quer dizer que sejamos passivos ou descuidados; ao contrário, devemos 
lembrar que é importante a manutenção dos cuidados básicos de higiene 
pessoal recomendados pela OMS e pelo Ministério da Saúde, que incluem lavar 
as mãos frequentemente, especialmente após contato direto com pessoas, 
utilizar lenços descartáveis, cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar, não 
compartilhar objetos pessoais como talheres, copos e garrafas e evitar contato 
com pessoas que tenham algum dos sintomas. 
 

Ore por aqueles que lutam contra a doença, pelas famílias que perderam 
entes queridos. Louve ao Senhor pela recuperação dos doentes e pelo 
desenvolvimento das pesquisas de vacina e tratamento. 
 

"Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, 
buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o 

ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra".  - 2 Crônicas 
7:14 
 
 

 


