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Adultos 

ANOTAÇÕES
Medidas de Sucesso
Introdução

1º Medida: Mensagem
A Mente focada no Evangelho
 

2º Medida: Motivação
O Coração quer agradar a Deus

3º Medida: Método
A vida em outras vidas

O que significa Páscoa?

Ao perguntarmos para uma criança, 
possivelmente a resposta será: a 
oportunidade de ganhar um ovo de 
chocolate.

Ao perguntarmos para um adulto, será: a 
oportunidade de um feriado prolongando.
 Ou seja, uma questão de perspectiva e 
interesse. 

O real significado da Páscoa tem sua 
origem no Velho Testamento na época da 
escravidão do povo judeu no 
Egito, Êx 2.23. Escravidão essa que 
chegou com um clamor diante 
do Senhor que providenciou um 
libertador para o povo judeu, 
Êx3.9-10; permitindo que o povo saísse do 
Egito de forma miraculosa, Êx 3.22; 
13.17-22.

Observe que não tinha nem ovo, nem 
coelho...Mas uma grande celebração para o 
povo judeu devido à libertação, pois saíram 
da escravidão para a liberdade.

No Novo Testamento o próprio Senhor 
Jesus participou de várias Páscoas 
possivelmente durante toda a sua vida 
desde o seu nascimento até a sua morte, 
Jo2.13; 11.55; 13.1 .Morte e ressurreição que 
por uma vontade soberana do próprio 

Senhor ocorre na ocasião de um feriado 
nacional dos judeus, Mt 26.2.

De fato esse evento da morte e ressureição 
do Senhor Jesus foi o evento mais importante 
para toda humanidade e para cada um de 
nós, pois foi onde Deus possibilitou o resgate 
do homem, foi onde o homem pode ter 
acesso a libertação do pecado, mudando 
completamente a condição do homem de 
um ser afastado de seu Criador, cativo, 
entregue a morte espiritual, para uma 
liberdade e para a vida em abundância, Jo 
10.10

O próprio apóstolo Paulo 
apresenta a ressurreição de Jesus 
Cristo como a base da nossa 
salvação, 1Co15.12-19.

Assim quando pensarmos na Páscoa não é 
coelho, chocolate, feriado, mas a data mais 
importante para todos os homens; pois foi 
quando  tivemos  acesso ao Pai por meio da 
morte e ressureição de Cristo Jesus. 

Assim aproveite essa data para vivenciar esse 
feriado com toda a sua amplitude e 
significado.


