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PÁSCOA SINONIMO DE LIBERTAÇÃO

Belém, 01/04/2018

É importante que você medite nessas passagens para trazer um claro entendimento para a sua célula.
Textos Complementares: (Ex 12.2-14,Lc 24.-6, Pv 28.13, Sl 32.1-5)

Vivemos em uma sociedade dominada pelo
consumismo, onde a lei do mercado transforma mentira
em verdade e nessa época onde se comemora a
Páscoa podemos observar essa realidade. A Páscoa é
uma festa judaica, onde o povo de Israel comemorava
a sua libertação da escravidão (Êx. 12.2-14), foi neste
período pascal que a 2000 anos em Jerusalém Jesus
morreu e ressuscitou para nos libertar dos nossos
pecados.

Facilitador: O homem já nasce com uma
predisposição a pecar, pois sua natureza é
pecaminosa. A Páscoa está relacionada com a
libertação do povo de Deus, portanto está
diretamente relacionada com a volta de Jesus.
Temos que estar preparados e reconhecer que
Jesus é o único caminho da salvação. Ocultar seus
pecados é uma ação natural do homem, portanto
temos que entender que a libertação do pecado só
1-O comportamento de Adão em Gn 3.8-10, reflete a ocorre por uma ação sobrenatural do Espírito Santo
realidade do comportamento de toda humanidade, de Deus, pois para Ele não existe nenhum pecado
qual reflexão devemos fazer neste período de oculto, Ele sabe de todas as coisas.
Páscoa?
Facilitador: A Páscoa representa a libertação do povo 3-Na Bíblia há um homem que tentou esconder
de Israel da escravidão, portanto nessa ótica, a seus pecados de Deus (Sl 32.1-5), porém o
Páscoa representa liberdade e, no contexto da vida Senhor é um Deus de misericórdia e se
cristã, representa libertação de uma vida de pecado. A confessamos nossos pecados, Ele nos libertará
mentira estabelecida pela sociedade tende a apagar a através da Sua Graça redentora.
verdade bíblica (Lc 24.1-6). Cristo morreu para nos Facilitador: O medo é uma sentimento que nos leva a
liberta do pecado, e antes de ser sacrificado, falou aos um comportamento à esconder nossas ações
seus discípulos que a partir dalí eles comeriam o pão pecaminosas de todos, inclusive de Deus. O medo é
em memória Dele até a sua volta. Se não entendemos um sentimento tenebroso que assusta o homem e o
o verdadeiro significado da Páscoa estamos fadados a leva a viver no pecado. O amor de Deus pode nos
viver uma vida de pecado.
libertar desse medo. A nossa libertação e nossa
salvação só poderá ser alcançada pela Graça de
2-Entender o que aconteceu com Adão e Eva Deus. A nossa santificação está diretamente ligada a
naquela situação Gn 3.10 nos leva a compreender o nossa
predisposição
de
reconhecermos
e
comportamento da humanidade. A desobediência confessarmos nossos pecados para Deus. Se você
levou o homem a ter medo de Deus. O medo nos tem algum pecado oculto, confesse, pois a verdade
leva a um comportamento de esconder nossas sempre prevalecerá e nos libertará, porque a
transgressões (Pv 28.13)
verdade é Cristo.
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