Escola Bíblica Infantil

Lição 2.2 - Classe 8-9

FESTAS BÍBLICAS
Baseado em Êxodo 23: 14; Levítico 23: 2; Números 15: 3
Para decorar: “No dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam! É o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.”

Objetivo: Ter uma visão real das festas realizadas no Velho Testamento e o
significado que cada uma delas tem hoje.

PÁSCOA
A Páscoa realizava-se no dia 14 do primeiro mês, Nisã, ou Abibe (Abril), a fim
de comemorar o êxodo do Egito. Lv 23:6; Nm 9:5; Js 5:10; II Rs 23:22; II Cr 35:1; Mt
26:17; Lc 2:41; Lc 22:15; Hb 11:28; Êx 12:1-23; Nm 28:16-25.
Todos os anos o povo judeu comemorava a Páscoa, que relembrava a
época em que, na terra do Egito, era um povo escravo, e o anjo veio,
desencadeando julgamento sobre o Egito, pela sua crueldade para com o povo
de Israel. Aquele anjo passou sobre a terra, e em todos os lares o filho primogênito
foi morto, exceto onde o sangue do cordeiro sem mácula nem defeito fora
aspergido na porta. Era conjugada com a dos Pães Asmos, que comemorava o
fato de eles terem deixado o Egito tão às pressas que não haviam tido tempo de
colocar nenhum fermento no seu pão, e também, o fermento era símbolo de
impureza, e eles deveriam sair de lá “puros” para servirem ao Senhor.
Na festa da Páscoa, Jesus foi crucificado. Assim a Páscoa passou a simbolizar
Cristo, porque Ele era o Cordeiro perfeito de Deus, o Cordeiro Pascal.
João Batista disse: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.” O
seu sangue foi derramado para que pudesse ser colocado na porta de nosso
coração, e o anjo do julgamento que pune o pecado “passe”, pois o Cordeiro de
Deus é a nossa purificação.

Nota: Fazer um mural para exposição, sobre as festas e sobre coisas relacionadas
às lições
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Descubra no texto de João 20:17
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