O Significado da Ressurreição do Cristo
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O Senhor vem…
E eis que Ele chega sempre de mansinho
Haja sol, faça frio ou tempestade
Veste o manto do amor e da verdade
E percorre o silêncio do caminho
Vem ao nosso amargoso torvelinho
Traz às sombras da vida a claridade
E os próprios sofrimentos da impiedade
São as bênçãos de luz do seu carinho
Como o Sol que dá vida sem alarde
Vem o Senhor que nunca chega tarde
E protege a miséria mais sombria
Ele chega. E o amor se perpetua
É por isso que o homem continua
Ressurgindo da treva a cada dia
Auta de Souza

Origem da Páscoa Judáica - Pessach
Êxodo 12
1Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo...
tomará cada um para si um cordeiro...
6e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês ... o matará à
tardinha...
7Tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambos os umbrais e na verga da
porta, nas casas em que o comerem...
12Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os
primogênitos na terra do Egito...
13Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes; vendo
eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para
vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito.
14E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor;
através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo.

Pessach = Passar por sobre

Páscoa na Tradição Cristã
Jesus era Judeu e celebrava o Páscoa de acordo com as tradições da época.

Já agendaram sua vacinação?

A última ceia Pascal

Ritos da Páscoa Cristã
Quaresma: 40 dias que precedem a Semana Santa e a
Páscoa (Católicos não comem carne vermelha). Simboliza
o sofrimento de Jesus no deserto e na Cruz.
Semana Santa: Começa com o Domingo de Ramos, que
relembra a entrada de Jesus em Jerusalém.
(Referencia à Zacarias 9:9)

Sexta-Feira Santa: É o dia em que se relembra a morte de
Jesus na cruz.
Sábado de Aleluia: Período que se lembra a traição de
Judas e a visita de Jesus aos Umbrais.
(Referencia à Zacarias 9:13)

Domingo de Páscoa: Celebração da Ressurreição de Jesus

A Páscoa para a comunidade Cristã ganha
uma nova conotação:
A Passagem da Morte para a Vida.

O que podemos aprender com os ritos religiosos?
ESE Cap. VIII - Bem-aventurados os que têm coração puro.

Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus ...
Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores, do que se reformar
moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si
próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se
conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto
se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso.
Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser
atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo
dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das
práticas exteriores, do que pelas da moral.

Reflexões Espítitas sobre a Páscoa
A doutrina Espírita não promove ritos e
nem celebra eventos religiosos
especificamente.
A Páscoa em si não apresenta nenhum
significado particular aos Espíritas.
Contudo, o Espiritismo respeita a Páscoa
comemorada pelos judeus e cristãos, e
compartilha o valor do
simbolismo representado, ainda que
apresente outras interpretações.

Jesus na Visão Espírita
Para o homem, Jesus constitui o tipo da
perfeição moral que a Humanidade pode
aspirar na Terra.
Deus no-lo oferece como o mais perfeito
modelo e a doutrina que ensinou é a
expressão mais pura da lei do Senhor,
porque, sendo ele o mais puro de quantos
têm aparecido na terra, o Espírito Divino o
animava.
Fonte: KARDEC, A. O livro dos espíritos.
Questão 625 – Comentário.

Jesus Planetário – Guia e Modelo para a
Humanidade Terrena

Jesus e a Atualidade
Se desejas realmente a cura dos teus males,
deixa-te auscultar por este sublime psicoterapeuta.
Segue-lhe as instruções.
Revoluciona-te, rompendo com o comodismo,
a autoflagelação, autopiedade, o passado sombrio.
Renasce de dentro de ti.
Se queres o triunfo real, sai a campo e luta.
Abra-te ao amor e ama sem esperar resposta…
Joanna de Ângelis

Reflexões Espíritas sobre a Páscoa
Espíritas, procuremos comemorar a
Páscoa todos os dias da existência, a se
traduzir no esforço perene de vivenciar
a mensagem de Jesus, estando cientes
que, um dia, poderemos também
testemunhar esta certeza do
inesquecível apóstolo dos gentios...

QUE A PÁSCOA REPRESENTE A MORTE DO
HOMEM VELHO E SEUS VÍCIOS….
E O RENASCIMENTO DO HOMEM NOVO,
INSPIRADO NOS ENSINAMENTOS DO CRISTO

“Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo vive em
mim. Minha vida presente na carne, vivo-a no corpo, vivo-a pela fé no Filho de
Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim”. (Gálatas 2:20)

Exemplos de Transformações Morais
Nas escrituras existem vários casos de personagens populares, gente simples e “pecadora”, que
se transformaram moralmente após encontrarem com “Deus”. Essa transformação é
simbolizada através da mudança do nome próprio (um novo homem):
Abrão “pai exaltado” para Abraão “pai das nações”.
Sarai “estéril” para Sara “fértil”
Jacó “traiçoeiro” para Israel “ele luta com Deus”.
Simão “ele ouviu” para Pedro “rocha”
Saulo “o grande” para Paulo “o pequeno”
Outros
Levi para Mateus (o envagelista)
Bartolomeu para Natanael (apóstolo)

Os Bons Espíritas
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua
transformação moral e pelos esforços que
emprega para domar suas inclinações
más. Enquanto um se contenta com o seu
horizonte limitado, outro, que apreende
alguma coisa de melhor, se esforça por
desligar-se dele e sempre o consegue, se
tem firme a vontade.
ESE Cap. XVII, Item 4

-

Homem Velho:
Sucumbe às más inclinações
Orgulhoso e Egoísta
Acomodado
Culpa o mundo externo

Homem Novo:
- Transformado moralmente
- Conhecesse (LE 919)
- Esforça-se com vontade para
tornar-se sua melhor versão
(LE 909)

Mensagem Final
…Eu sou o Caminho, e a Verdade, e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Jo 14:6
Eu sai do Pai e vim para o mundo; agora, deixo o mundo e volto para o Pai.
Jo 16:28
…vós chorareis e entoareis lamentações… mas a vossa Tristeza se tornará alegria
Jo 16:20
Tenho vos Falado essas coisas para que tenhais paz em mim
Jo 16:33

Tens palavras de vida eterna
Jo 6:68

Todo aquele que é da Verdade, ouve a minha voz
Jo 18:37
O meu reino não é desse mundo
Jo 18:36

E o Verbo se fez carne
Jo 1:14
Vou para o Pai
Jo 16:17

Thank You!
Obrigado!

