
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

AS 4 PÁSCOAS 

 
 

1 – A páscoa para os judeus (Pessach – Também conhecida como Festa da libertação) 

 

De acordo com a tradição, a primeira celebração de Pessach ocorreu há 3.500 anos, quando de acordo 

com a Torá, YHWH enviou as Dez pragas do Egito sobre o povo egípcio. Antes da décima praga, o 

profeta Moisés foi instruído a pedir para que cada família hebreia sacrificasse um cordeiro e molhasse 

os umbrais (mezuzót) das portas com o sangue do cordeiro, para que não fossem acometidos pela 

morte de seus primogênitos. 

 

Chegada a noite, os hebreus comeram a carne do cordeiro, acompanhada de pão ázimo e ervas 

amargas (como o rábano, por exemplo). À meia-noite, um anjo enviado por YHWH feriu de morte 

todos os primogênitos egípcios, desde os primogênitos dos animais até mesmo os primogênitos da 

casa do Faraó. Então o Faraó, temendo a ira divina, aceitou liberar o povo de Israel para adoração no 

deserto, o que levou ao Êxodo. 

 

Como recordação dessa liberação, e do castigo de YHWH sobre o Faraó, foi instituído para todas as 

gerações o sacríficio de Pessach. 

 

É importante notar que Pessach significa a passagem, porém a passagem do anjo da morte, e não a 

passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho ou outra passagem qualquer, apesar do nome evocar vários 

simbolismos. 

 

Um segundo Pessach era celebrado em 14 de Iyar(geralmente cai em Abril-Maio), para pessoas que na 

ocasião do primeiro Pessach estivessem impossibilitadas de ir ao Tabernáculo, fosse por motivos de 

impureza ou por viagem. 

 

Referência: Êxodo 12 e 13 

 

 

2 – A páscoa para os egípcios 

 

A páscoa para os egípcios era bem diferente da dos judeus. Enquanto os judeus celebravam e estavam 

guardados pelo Senhor(Êxodo 11:7), os egípcios estavam perdendo seus primogênitos(os primeiros 

filhos – os filhos mais velhos) para o anjo da morte, ou seja, estavam recebendo o juízo divino final, 

junto com Faraó e os deuses cultuados ali.  

 

A Bíblia relata que nunca houve um acontecimento como este e que nunca mais haveria algo parecido 

(Êxodo 11:6). 

 

Para os egípcios a páscoa foi a pior coisa que já aconteceu em suas vidas, afinal de contas, que iria 

celebrar a morte do seu primeiro(e talvez único) filho? 

 

Também foi neste evento, que os egípcios reconheceram o poder de Deus e não suportaram mais ir 

contra a vontade de Deus (Êxodo 12:29-36). 

 

Referência: Êxodo 11 e 12 

 

 

 

 

3 – A páscoa comercial 

 



 
 

Esta é talvez a páscoa mais conhecida. A páscoa em que a maior parte dos países comemoram a troca 

de chocolates e a época em que as lojas vendem todo o seu estoque. 

 

O termo "Páscoa" deriva, através latim Pascha e do grego bíblico Πάσχα Paskha, do hebraico ֶּפַסח (Pesaḥ 
ou Pesach, a Páscoa judaica). 

 

Os costumes pascais variam bastante entre os cristãos do mundo inteiro e incluem missas matinais, a 

troca do cumprimento pascal e de ovos de Páscoa, que eram, originalmente, um símbolo do túmulo 

vazio12 13 14 .  

 

Muitos outros costumes passaram a ser associados à Páscoa e são observados por cristãos e 

não-cristãos, como a caça aos ovos, o coelho da Páscoa e a Parada da Páscoa15 16 17 . Há também 

uma grande quantidade de pratos típicos ligados à Pascoa e que variam de região para região. 

 

 

4 – A verdadeira páscoa – A páscoa cristã 

 

Agora que você já sabe a diferença este as páscoas, saiba que a verdadeira páscoa é bem próxima da 

páscoa judaica, tendo os mesmo elementos, mas sendo perfeita e muito mais poderosa. 

 

Como pecadores também estávamos destinados a experimentar a ira de Deus, mas Cristo, o nosso 

Cordeiro Pascal, morreu em nosso lugar e com o seu sangue nos redimiu dos nossos pecados. 

 

Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento. Porque 
Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós. 

 
1 Coríntios 5:7 

 

Para nós, cristãos, a Páscoa é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em 

Cristo. No Egito um cordeiro foi imolado para cada família. Na cruz morreu o Filho de Deus pelo mundo 

inteiro.  

 

Por isso na páscoa, devemos lembrar da morte e da ressurreição de Cristo ao terceiro dia, pois tudo foi 

feito para nossa salvação através deste acontecimento. Agora a morte não pode te atingir, porque 

sobre a sua vida não está um sangue de um animal, mas o sangue de Jesus. 

 

O sangue que os egípcios derramaram nos umbrais das portas era o sangue de um cordeiro, e por este 

sangue eles estavam sendo guardados da morte, por isso para nós, o sangue de Jesus Cristo vai além, 

pois o sangue de Jesus tem o poder de purificar toda a humanidade de seus pecados, como disse João: 

 

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 
 

O sangue de Jesus na cruz não protege somente os hebreus, como o sangue do cordeiro no Egito, mas 

protege judeus e gentios, ou seja, a todas as pessoas, nações e povos da Terra. 

 

A Santa Ceia é um memorial da morte redentora de Cristo por nós. É o momento em que lembramos 

da morte de Cristo em nosso lugar e pelos nossos pecados. 

 

 

 

 

Que através deste simples artigo, você possa agora ter uma idéia melhor do significado da páscoa e o 

que ela representa para nós cristãos. A paz do Senhor. 

 

 


