REFLETINDO
O relacionamento entre a Primeira Páscoa no Egito no Ano 1639 B.C. e a última Páscoa
celebrada pelo Senhor Yahshua e Seus discipulos no
Ano 33 A.D.
É marcante que a biblia grava somente duas páscoas celebradas no décimo-quarto dia do
mes. A primeira foi na quinta-feira do ano 1639 B.C, dia que precedeu o exodo de Israel
do Egito, e a segunda foi o dia que precedeu o exodo do nosso Senhor Yahshua deste
mundo, no entardecer da quinta-feira, no dia 30 de abril do ano 33 A.D.
Vemos na realidade da páscoa celebrada no Egito, o verdadeiro tipo da páscoa celebrada
pelo Senhor Yahshua com seus discipulos.
A primeira delas, resultou na redenção do povo de Israel da escravidão do Egito.
(Exodos 15:13), a segunda, resultou na redenção do ser humano da escravidão do pecado
e da morte, como a Palavra diz em I Timoteo 2:6, “O qual se deu a Si mesmo em preço
da redenção por todos”.
Este é um assunto de grande importancia cronológica, com datas separando os eventos
por mil e quinhentos anos. Lemos nos capítulos treze e quatorze do Exodo do povo Israel
da terra do Egito ser numa sexta-feira, e a passagem pelo Mar Vermelho depois de tres
dias,ser na noite do domingo. Esta experiencia claramente tipifica a ressurreição do
nosso Senhor Yahshua, depois de ter estado no seio da terra tres dias.
As palavras de Yashua aos Seus discípulos encontradas em Mateus 26 a 29 são bem
claras, em relação a esta última páscoa . Seria ela um memorial da Sua morte como o
verdadeiro representante do cordeiro pascal visando o tempo quando futuramente Ele
participará dela no Reino de Deus
(Lucas 22:15,16).
A páscoa só teve significado para os gentios depois da morte e resurreição de Yahshua,
pois foi naquele mesmo dia que a história do cristianismo teve o seu comêço. Lemos que
na noite da páscoa, o Senhor Yahshua , tomando o pão, havendo dado graças, partiu-o, e
deu-lhes dizendo: “Este e o meu corpo, que é dado por vós; fazei isto em memória de
mim. Semelhantemente tomando o cálice depois da ceia, disse: “ Este cálice é o Novo
Testamento no Meu sangue, que é derramado por vós. É comum comemorarmos
qualquer evento na data que aconteceu, e não antes nem depois.
As palavras proferidas por Yahshua concernente a instituição da ceia em Sua memoria,
foram bem claras e entendidas pelos apóstolos. O significado da palavra memória é
lembrar e comemorar um evento específico ou pessoa. Por isso é recomendado
comemorar a ceia do Senhor quando lembramos a Sua morte e ressurreição que é na
época da páscoa (Atos 20:7). Todo o crente sincero deverá curvar-se em adoração e
gratidão e em união com Yahshua na celebração da Sua morte e resurreição toda vez que
comermos desse pão e bebermos desse vinho. “Fazei isto, todas as vezes que beberdes
deste vinho e comerdes deste pão”, não é um pedido, mas é uma ordem.
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