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1. Encontro - Quebra-gelo:  O que você gostaria que mudasse em você? Gostaria de ser mais alto? Mais baixo? Gostaria 

de ser mais confiante, ou mais descontraído? Ou talvez quisesse ser menos ansioso, menos medroso? Enfim, o que 
você gostaria que mudasse em você e o que acredita que essa mudança traria a sua vida? 
 

2. Exaltação:  
 

3. Edificação:  
A PAIXÃO DE CRISTO QUE NOS LEVA A PAIXÃO POR CRISTO – Êxodo 12.1-14 
1. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: 
2. "Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. 
3. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um 

cabrito, para a sua família, um para cada casa. 
4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o 

número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. 
5. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. 
6. Guardem-no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, ao pôr-do-sol. 
7. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o 

animal. 
8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento.  
9. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo: cabeça, pernas e vísceras.  
10. Não deixem sobrar nada até pela manhã; caso isso aconteça, queimem o que restar. 
11. Ao comerem, estejam prontos para sair: cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. 

Esta é a Páscoa do Senhor. 
12. "Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e 

executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor! 
13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem; quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga 

de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. 
14. "Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. 

Comemorem-no como decreto perpétuo. 
 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Qual é a relevância que a crucificação e ressurreição de Jesus tem para a sua vida? 

 
2. Leiam o texto bíblico de 1 Pedro 1.18-21, a seguir: “Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis 

como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por 
seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, 
conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. 
Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a 
esperança de vocês estão em Deus.” 
 

Comentário: No tempo de Jesus, o relato da Páscoa era a mais importante das histórias contadas para animar o 
povo de Israel em tempos difíceis. A celebração ajudava o povo a não esquecer o passado e a não perder a 
identidade de fé e a consciência de sua missão como povo. Na Ceia, que Jesus comemorou horas antes de ser 
preso, estavam presentes vários símbolos da história de Israel. Comia-se pão sem fermento para lembrar a 
pobreza do povo no Egito e comia-se ervas amargas para lembrar os tempos de escravidão, quando a vida era 
amarga e sem esperanças; comia-se também um pedaço de carne para lembrar o cordeiro, cujo sangue salvou 
os primogênitos no Egito. Todos esses símbolos remetiam à promessa do Messias, que seria a salvação. Jesus, 
nosso Mestre e Salvador, veio para cumprir todos os sinais e símbolos. Em sua vida cumprem-se as cerimônias. 
As cerimônias transformam-se em prática de vida para todos os que creem. De fato, Jesus transforma em vida 
prática os símbolos de Israel, garantindo a continuidade da história da salvação. Aleluia!  

 O que há de semelhante entre a Páscoa Bíblica e a nossa comemoração hoje e qual o sentido que a Páscoa 
tem para nós? 

 O verso 18 afirma que nossas vidas foram redimidas pelo precioso sangue de Cristo para que não 
tivéssemos uma maneira vazia de viver, ou seja, sem sentindo e sem valor. Sendo assim, você pode dizer 
qual é a expectativa que Deus pode ter de você? 

 O texto diz também que a ressurreição de Jesus renova a nossa fé e esperança em Deus. Como isso se aplica 
na sua vida hoje e no futuro? 
 



3. Leiam 1 Pedro 1.3, que diz: “Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo! Por causa da Sua grande 
misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio 
de uma esperança viva” 

 Como você, diante das lutas deste tempo, tem desfrutado desta nova viva? 
 

4. Jesus ressuscitou e está vivo! Por isso, o nosso coração pode estar cheio de uma esperança viva. Mas muitas 
pessoas próximas a nós não experimentam isso, e podem estar vivendo uma vida amarga e sem sentido. 

 Diante disso, o que você pode fazer para que essas pessoas ouçam a mensagem de salvação? 
 
4. Evangelização 

Cite os nomes das pesoas que você gostaria que fossem alcançados com a salvação. 
O que o nosso Pequeno Grupo pode fazer por elas? 

 

5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã. 
 


