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ENCONTRO VIDAS TRANSFORMADAS – 15 A 17 DE ABRIL 

            
        

 

    

18/03 – CULTO ESPECIAL DIA DOS PAIS!  

25/03 – CULTOS DOS SERVOS – LIDER VOCÊ DEVE PARTICIPAR 

 

O que você faria se soubesse que uma grande tragédia está para 

acontecer, como uma grande enchente por exemplo? Como você se 

prepararia? 

 

Muitos norte-americanos constroem “bunkers”, estocam alimentos para 

anos, compram armas e munições esperando grandes tragédias, 

apocalipse, ataque de extraterrestres e até ataque de zumbis, mas será 

que realmente temos capacidade de nos preparar para tragédias. A 

bíblia relata uma grande tragédia que havia de acontecer no Egito, a 

morte de muitas pessoas, e animais. Todo primogênito seria morto. Mas 

Deus orientou o povo a se preparar para esta tragédia, eles deveriam 

matar um cordeiro, passar seu sangue sobre os umbrais da porta, e aí 

estariam livres desta tragédia. Este evento, onde o anjo da morte, 

passaria sobre as casas marcadas com o sangue na porta, sem atacar 

os primogênitos é chamada de Pessach (passar sobre) ou como 

conhecemos Páscoa! 

 

O que a páscoa tem a ver conosco? O que é a páscoa para você? 

 

A páscoa representa uma proteção de Deus à uma grande tragédia, a 

morte que viria no Egito. Esse evento é símbolo, representa, o que Jesus 

Cristo fez por nós em seu sacrifício na cruz (1 Co 5:7b), nós também 

estamos condenados à morte, a morte Eterna, porém nossa páscoa que 

é Jesus, com seu sangue, nos libertou dessa morte. Fomos salvos do 

que? De viver uma eternidade sem Cristo!  

 

Você se prepara para páscoa? Como você se prepara? 

Vamos por exemplo olhar os católicos, eles celebram a quaresma, 40 

dias que ficam sem comer carne vermelha para páscoa, os Judeus por 

sua vez celebram a festa dos pães ázimos, reconhecendo seus pecados. 

Nós cristãos, não temos quaresma e nem festas específicas, e muitos 

nunca pensaram em se preparar para páscoa. Como assim se preparar 

para páscoa? Nestes dias que antecedem a celebração do sacrifício de 

Jesus por nós, devemos refletir sobre como está a nossa alma, em quem 

temos depositado nossa confiança, e quais são os ídolos que devemos 

aniquilar em nossas vidas. Sim você entendeu certo, ídolos! 

 

Você tem algum ídolo? Você se considera uma pessoa idolatra? 

 

Se você acha que só porque não adora santos não é idolatra, quero que 

me responda sinceramente: Qual cantor/ator você admira? O que você 

faria para passar um dia com este cantor/ator? Agora, responda, qual 

pastor você admira? Se tivesse um congresso dele em sua cidade você 

iria? Deixaria de ir ao culto de sua igreja para ir nesse congresso? 

Porque? Se nossas respostas têm por pano de fundo ver ou ouvir a 

pessoa por ser um famoso pregador, isso é idolatria. O mesmo ocorre 

quando temos amuletos, locais que consideramos sagrados, como 

montes que subimos para orar, terrinha de Israel, água do Jordão. 

 

Você crê que Deus está mudando o nosso país? Como? 

 

Posso afirmar que Deus está mudando nosso país, mas não locais e nem 

governantes. Deus que mudar você! Deus quer mudar o seu 

entendimento sobre o poder Dele, sobre quem Ele é. Deus quer 

transformar a sua vida pela presença Dele, agora resta saber, você quer 

esta mudança? Se sim, quero que você venha no meio, vamos orar 

juntos, entregando a direção de nossas vidas à Cristo, renovando nosso 

pacto e de hoje até dia 27/03 (Páscoa). Vamos nos preparar para a 

páscoa, buscando ao Senhor todos os dias! 


