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A Páscoa, o Ovo e o Chocolate!

“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).
É muito bonito entrar no supermercado e contemplar
inúmeros ovos “de páscoa” enfeitando o estabelecimento. As
crianças, os jovens e os adultos ficam com água na boca e nem se
quer se lembram do significado da maior festa do cristianismo.
Desde cedo, ainda na infância, Jesus comparecia a
Jerusalém com seus pais para participar da festa judaica, talvez a
maior festa, a páscoa: “Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém
à festa da páscoa” (Lucas 2.41).
Etimologicamente a palavra procede do hebraico, pessach,
que significa “passagem”, referindo-se a passagem do povo judeu da
escravatura do Egito para a liberdade em Canaã, a Terra Prometida
por Deus a Abraão e toda a sua descendência. A passagem do anjo
da morte, matando todos os primogênitos no Egito, cujas casas não
tinham sangue de cordeiro nos portais: “Então direis: Este é o

sacrifício da páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de
Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas.
Então o povo inclinou-se, e adorou.” (Êxodo 12.27).
O povo evangélico em pleno século XXI ainda está dividido
quanto ao comer ou não o chocolate em forma de ovo. Hoje, é algo
puramente cultural, gastronômico e comercial. Não tem mais aquele
cunho místico e herético do simbolismo original.
A origem do “ovo de páscoa”, remonta desde os tempos
babilônicos. A Bíblia diz: “E na sua testa estava escrito o nome:
Mistério, a grande babilônia, a mãe das prostituições e abominações
da terra.” (Ap 17.5). Ninrode, fundador da cidade de Babel, foi o
primeiro grande rebelde após o dilúvio. Sua mulher, Semirames, fezse rainha e sacerdotisa dos mistérios babilônicos. Fez com que
misteriosamente seu marido se tornasse seu filho para ela merecer
adoração como rainha do céu (Jr 44.17-20). A lenda diz que, quando
Ninrode morreu, ela o ressuscitou dentro de um ovo (símbolo da
fertilidade) e, chamando-o filho, deu-lhe o nome Tamuz: “E levou-me
à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis
que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz.” (Ez 8.14).
Assim o ovo ficou santificado dentre os mistérios babilônicos.
E a tradição passou para os assírios, os egípcios, os romanos e
outros povos da terra.
A história do “ovo de páscoa” acha-se em livros clássicos
sobre o assunto: “The Two Babylons de Hislop (em inglês) e a
Mitologia Dupla (em português, mas infelizmente esgotado).
O ovo não tem nada a ver com a páscoa e o chocolate só
deve ser proibido por razões médicas. A questão é puramente
comercial e nada tem a ver com o paganismo babilônico. A história
da comida sacrificada aos ídolos, de que tanto falou Paulo em
Coríntios, não tem nada relacionado com o chocolate em forma de
ovo vendido no comércio. É claro que tudo que você compra para
consumir deve passar pelo crivo da oração, então, se ora e consagra
o que comemos ao Senhor.
Se a criança no colégio recebe coelhinhos de cartolina e ovos
de chocolate como símbolos da páscoa, nada mais é do que figura
de nossa cultura. O professor e a diretoria do colégio, simplesmente,
não sabem o significado da páscoa e não conhecem o verdadeiro
símbolo dessa linda festa do cristianismo. A pessoa de Jesus Cristo,
nossa páscoa é esse símbolo maior, como bem expressou o
apóstolo Paulo. O que compete aos pais que são cristãos, ensinar
aos seus filhos o verdadeiro significado da páscoa.

Feliz páscoa a todos os membros e congregados desta igreja.
Amém!

“UNIDOS E EDIFICADOS, CERTAMENTE, FAREMOS
UMA GRANDE OBRA PARA DEUS”.
AVISOS PASTOR DA IGREJA
.
1. No último domingo do mês de abril (30/04/2017) estaremos em
santa convocação, ou seja, um grande jejum em prol da igreja. Todos
devemos participar em busca da presença do SENHOR.
2. A partir da próxima terça-feira, os cultos, em caráter
experimental terá início às 19h50 com término às 21h30.
3. Dia 24/04/2017, às 19h30 acontecerá a reunião da Diretoria da
igreja e Dirigentes de congregação.
4. Segue abaixo o quadro de visitas ás famílias da igreja.
DIA/MES

CASAL A SER VISITADO

RESPONSÁVEIS

19/abr

Pr WELLYNGTON e Mis
AUXILIADORA

19/abr

Pr APARÍCIO e Mis FLÁVIA

19/abr

Pr LEONARDO e Mis ODETE

Pr Orcélio e Mis. Eliane

26/abr

WELLINGTON BENEDITO e
JOELMA

Pr PAZ e Mis. Dalva

26/abr

LUIS MATOSO E
MARGARETH

26/abr

Pb ROBEMAR E MONALIZA

Pr PAZ e Mis. Dalva
Pr ELIEZER e Pra CLÉO

Pr ELIEZER e Pra CLÉO
Pr Orcélio e Mis. Eliane
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AGENDA DE ATIVIDADES: 17 a 23/04/2017
SEG

19:30-21:00

- Ensaio do El Shadai

19:30-21:00

- Conexão Teens

17
- Culto de Ensino da Palavra

TER

18

19:50-21:30
- Santa Ceia do Senhor

QUA

19

15:00-17:00

- Circulo de Oração Betesda

QUI

20

19:30-21:30

- Culto da Vitória

SEX

21

21:45-00:00

- Vigília

SAB

22

09:00-11:00

- Ensaio da Orquestra

07:50-08:50

- Oração do Getsemâni

09:00-11:00

- Escola Bíblica Dominical

18:00-20:15

- Culto Público

DOM

23

16 a
23/04/2017

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

16/04 Domingo

VINICIUS S. de Araújo (Cong Riacho Fundo I)

16/04 Domingo

LILIA Nogueira Abreu Dias

20/04 5ª Feira

Pr. JORGE Carvalho da Silva

20/04 5ª Feira

ARMANDO Carvalho Vieira (Cong. Riacho Fundo I)

21/04 6ª Feira

GABRIELLA Duarte de Lima

22/04 Sábado

DANIELLA Cristina Furtado Ferreira

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO
20/04 5ª Feira

Pb ROBEMAR Bicalho e MONALISA Vitória Mourão

Terça-Feira em Foco: 18/04/17
Venha aprender a Palavra de Deus

