instituto educacional
dr. josÉ luis de jesÚs miranda
"aula 031”

“santa ceia ou pascoa judaica”
Este é um dos maiores rudimentos do mundo, muitos o chamam de santo sacramento, outros de eucaristia ou a hóstia. O
“santo sacramento” para muitos, é o que mantém seus fiéis em suas reuniões, este é um dia especial onde nas chamadas
igrejas, lotam seus recintos, e ali realizam uma festa mística e altamente religiosa. Porém o estudo a seguir, irá revelar-nos algo
que é do desconhecimento deste mundo chamado cristão. A então chamada santa ceia, não foi feita para o povo gentio,
mas sim instituída exclusivamente para o povo Judeu. Logo, esta celebração é uma festa judaica.
Quando Deus entrega as tábuas da lei a Moisés, uma das ordenanças
contida nesta lei era instituir “a festa da páscoa”.
Chamou pois Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: Escolhei e
tomai vós cordeiros para vossas famílias, e “sacrificai a páscoa”. ÊXODO.
12: 21.
Esta festa foi instituída quando da saída do povo do Egito. Ali houve um
livramento grandioso para o povo de Israel, e em memória a este dia,
Deus lhes ordena que “sacrificassem a pascoa”.
Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da páscoa;
nenhum filho de estrangeiro comerá dela. ÊXODO. 12: 43.
Aqui as coisas já começam a tomar um peso maior. A ordem é explicita:
Nenhum estrangeiro poderá participar desta comemoração. É uma festa
exclusiva para o povo Judeu. Gentios não podem tomar parte dela!
A pergunta é pertinente: você é gentio ou Judeu?
Pode alguém questionar, mas Jesus participou desta festa, sendo Jesus
um cristão eu devo fazer o mesmo. O detalhe é que Jesus não era
cristão; Jesus de Nazaré foi um Judeu que veio para cumprir a lei de
Moisés, portanto ele tinha que tomar parte neste ritual.
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não vim ab-rogar, mas
“cumprir”. MATEUS. 5:17.
Por diversos lugares, encontramos pintado, o quadro intitulado “A
última ceia”. Sendo a última ceia, por que dão continuidade naquilo que
ele deu por terminado? Vejam o que escreve Lucas acerca disto:
E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta páscoa, antes que
padeça; Porque vos digo que “não a comerei mais” até que ela se
cumpra no reino de Deus. LUCAS. 22: 15 - 16.
O verso a seguir, é uma advertência contundente do apóstolo Paulo
para que a igreja não buscasse mais imitar a Jesus de Nazaré. Ele nos
comunica a necessidade que temos de abandonar tudo aquilo que ele
praticou segundo a lei.
Pelo que, “deixando os rudimentos da doutrina de Cristo”, prossigamos
até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do
arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. HEBREUS. 6: 1.
É tempo de acordar, é tempo de “deixar já”, os rudimentos da doutrina
de Cristo e irem à perfeição. Você é um abençoado!

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. 1ª CORÍNTIOS. 5: 7.
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