
VOCÊ SABE 
O QUE É A 
PÁSCOA?



Páscoa significa passar 
por cima, pular.

Quando surgiu a Páscoa?
O SENHOR Deus falou com Moisés e Arão 
no Egito. Ele disse: – Este mês será para 
vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o 
povo israelita o seguinte: no dia dez deste 
mês cada pai de família escolherá um 
carneirinho ou um cabrito para a sua família, 
isto é, um animal para cada casa. (Êxodo 12:1-3)

O animal deverá ser um carneirinho ou um 
cabrito sem defeito, de um ano. Vocês o 
guardarão até o dia catorze deste mês, e na 
tarde desse dia todo o povo israelita matará 
os animais. Pegarão um pouco do sangue e 
o passarão nos batentes dos lados e de 
cima das portas das casas onde os animais 
vão ser comidos. (Êxodo 12:5-7)



 

O sangue nos batentes das portas será 
um sinal para marcar as casas onde 
vocês moram. Quando estiver castigando 
o Egito, eu verei o sangue e então 
passarei por vocês sem parar, para que 
não sejam destruídos por essa praga. 
Comemorem esse dia como festa 
rel igiosa para lembrar que eu, o 
SENHOR, fiz isso. Vocês e os seus 
descendentes devem comemorar a Festa 
da Páscoa para sempre. (Êxodo 12:13,14) 



OS JUDEUS COMEMORAM
 “Pela fé Moisés começou o costume de 
celebrar a Páscoa e mandou marcar com 
sangue as portas das casas dos israelitas 
para que o Anjo da Morte não matasse os 
filhos mais velhos deles.” (Hebreus 11:28)



HOJE, DA MESMA FORMA, O 
SANGUE DE CRISTO NOS LIVRA DA 

CONDENAÇÃO DO PECADO E DA 
MORTE ETERNA.

JESUS É O CORDEIRO DA PÁSCOA
“No dia seguinte, João viu Jesus vindo 
na direção dele e disse: — Aí está o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo!”  (João 1:29)



TROQUE O SEU COELHO 
PELO CORDEIRO DA 

PÁSCOA!

“Joguem fora o velho fermento do 
pecado para ficarem completamente 
puros. Aí vocês serão como massa nova 
e sem fermento, como vocês, de fato, já 
são. Porque a nossa Festa da Páscoa 
está pronta, agora que Cristo, o nosso 
Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em 
sacrifício.” (1 Coríntios 5:7)



RECEBA AGORA O SEU PRESENTE 
DE PÁSCOA:

Senhor Deus, agradeço por ter enviado 
Jesus Cristo para ser o Cordeiro da 
Páscoa, que morreu e derramou o seu 
sangue para me marcar e livrar da 
condenação do pecado e da Morte 
Eterna! Convido Jesus Cristo para entrar 
em minha vida, para ser o meu Senhor e 
Salvador. Muito obrigado pelo presente 
da Páscoa! Amém



JESUS
CRISTO 
RESSUSCITOU!



Vocês foram libertados 
pelo precioso sangue de 
Cristo, que era como um 
cordeiro sem defeito nem 
mancha. Ele foi escolhido 
por Deus antes da criação 
do mundo e foi revelado 

nestes últimos tempos em 
benefício de vocês. Por 

meio dele vocês crêem em 
Deus, que o ressuscitou e 
lhe deu glória. Assim a fé e 
a esperança que vocês têm 

estão firmadas em Deus.  
(1 Pedro 1:19-21)



O sangue do Cordeiro te purificou 
do pecado

Tem a marca do sangue de Cristo

Está livre da Praga da Morte Eterna

Sabe o que é a verdadeira Páscoa!

COMEMORE A
PÁSCOA!

PORQUE

“Então vamos comemorar a nossa 
Páscoa, não com o pão que leva 

fermento, o fermento velho do 
pecado e da imoralidade, mas com 

o pão sem fermento, o pão da 
pureza e da verdade.” (1 Coríntios 5:8)



A partir de agora você é 
uma nova pessoa e faz 

parte da Família de Deus. 

Descubra o Amor de Deus 
Busque o conhecimento  

Você não está só! 
Comece a sua jornada de 

conhecimento.



Venha para a melhor aventura da 
sua vida! Estude, explore e 

pesquise informações sobre 
Deus, Jesus Cristo, Amor e Fé. 
Use o link, Digitalize o código 
abaixo para iniciar sua jornada 
pelo conhecimento do Criador. 

Faça as lições e desfrute do 
grande amor de Deus.
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facebook.com/missoesurbanas.rio


twitter.com/missoesurbanas


youtube.com/missoesurbanas


instagram.com/missoesurbanas


flickr.com/photos/missoesurbanas


plus.google.com/+Missoesurbanascom
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