
ESTUDO  BÍBLICO 

 



1. Quando teve origem a celebração da páscoa  
do Senhor? 



No mês primeiro, aos catorze do mês, 
pela tarde, é a páscoa do Senhor. 

 
Levítico 23:5 



N° MÊS 
01 NISAN 
02 IYAR 
03 SIVAN 
04 TAMMUZ 
05 AV 
06 ELUL 
07 TISHEREI 
08 CHESHVAN 
09 KISLEV 
10 TEVET 
11 SHVAT 
12 ADAR 



2. Que animal deveria ser o centro das atenções  
na Páscoa do Senhor? 



Este mesmo mês vos será o princípio dos meses; 
este vos será o primeiro dos meses do ano. 

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. 
 

Êxodo 12:2,3 



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 1:29 



3. Como deveria ser esse Cordeiro? 



O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, 
um macho de um ano,  

o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. 
 

Êxodo 12:5 



Porque não temos um sumo sacerdote  
que não possa compadecer-se das nossas fraquezas; 

porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, 
mas sem pecado. 

 
Hebreus 4:15 



4. O que deveriam fazer com o Cordeiro pascal? 



E o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês, 
e todo o ajuntamento da congregação de Israel  

o sacrificará à tarde. 
 

Êxodo 12:6 



E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem,  
e dizei-lhe: O Mestre diz: O meu tempo está próximo; 

em tua casa celebrarei a páscoa com os meus 
discípulos. E os discípulos fizeram como  

Jesus lhes ordenara, e prepararam a páscoa. 
 

Mateus 26:18,19 



5. O que o povo de Deus deveria fazer com o Cordeiro? 



E naquela noite comerão a carne assada no fogo, 
com pães ázimos; com ervas amargosas a comerão. 
Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão 

assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com  
a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã;  

mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. 
 

Êxodo 12:8-10 



Eu sou o pão da vida. 
 

Quem come a minha carne e bebe  
o meu sangue tem a vida eterna,  
e eu o ressuscitarei no último dia. 

 
João 6:48 e 54 



6. Como deveriam comer a Páscoa? 



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. 

 
Êxodo 12:11 



Jesus respondeu: 
É aquele a quem eu der o bocado molhado. 

E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes,  
filho de Simão. 

E, após o bocado, entrou nele Satanás.  
Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. 

 
João 13:26,27 



7. Em sete atos, vejamos a perfeita relação  
entre o tipo e antítipo (Páscoa) 



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.  

 
Êxodo 12:11 

Pai, perdoa-lhes, 
porque não sabem 

o que fazem. 
 

Lucas 23:34 

1 



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.  
 

Êxodo 12:4 

Estarás comigo 
    no Paraíso. 

 
Lucas 23:43 

2 



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.  

 
Êxodo 12:3 

“Mulher, eis aí o teu filho.” 
“Eis aí tua mãe.”  

 
João 19:26,27 

3 



E o guardareis até ao  
décimo quarto dia deste mês, 

e todo o ajuntamento da 
congregação de Israel o 

sacrificará à tarde.”  
 

Êxodo 12:6 

Deus meu, Deus meu, 
por que me  

desamparaste?”  
 

Mateus 27:46 

4 



E naquela noite comerão a  
carne assada no fogo, com pães 
ázimos; com ervas amargosas a 
comerão. Não comereis dele cru,  

nem cozido em água, senão 
assado no fogo, a sua cabeça  
com os seus pés e com a sua 

fressura. 
 

Êxodo 12:8,9 

Tenho sede.  
 

João 19:28 

5 



E nada dele  
deixareis até amanhã;  
mas o que dele ficar  

até amanhã,  
queimareis no fogo.  

 
Êxodo 12:10 

Está consumado.  
 

João 19:30 

6 



E tomarão do sangue, 
e pô-lo-ão em ambas as 

ombreiras,  
e na verga da porta,  
nas casas em que  

o comerem.  
 

Êxodo 12:7 

Pai, 
nas tuas mãos  

entrego o meu espírito.”  
 

Lucas 23:46 

7 



8. A memória dessa cerimônia (Festa da Páscoa) 
seria até quando? 



E este dia vos será por memória,  
e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor;  
nas vossas gerações o celebrareis  

por estatuto perpétuo.  
 

Êxodo 12:14 



9. O que Jesus Cristo fez para que as grandes lições  
da Páscoa não fossem esquecidas? 



E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o,  
e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo,  

que por vós é dado; fazei isto em memória de mim.  
Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide,  

até que venha o reino de Deus. 
 

Lucas 22:19,18 



CERIMONIA  RENOVADA 
 

cordeiro = Cordeiro (espírito) 
pão ázimo = pão ázimo 

ervas amargas = fruto da vide 



10. Qual a importância desses símbolos típicos,  
que apontam para algo superior e perfeito? 



Que são sombras das coisas futuras, 
mas o corpo é de Cristo. 

 
Colossenses 2:17 



Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, 
e não a imagem exata das coisas, nunca,  

pelos mesmos sacrifícios que continuamente  
se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar  

os que a eles se chegam. 
 

Hebreus 10:1 



Os quais servem de exemplo e sombra  
das coisas celestiais, como Moisés divinamente  

foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo; 
porque foi dito: Olha, faze tudo conforme o modelo 

que no monte se te mostrou. 
 

Hebreus 8:5 



11. Quando tomaremos a ceia com o Senhor? 



E disse-me: Escreve:  
Bem-aventurados aqueles que são chamados 

à ceia das bodas do Cordeiro.  
E disse-me:  

Estas são as verdadeiras palavras de Deus. 
 

Apocalipse 19:9 



. .


