O VERDADEIRO SIGNIFICADO DA PÁSCOA
Tema 14

A Páscoa é uma tradição judaica que foi absorvida pelo mundo cristão. Jesus era judeu e morreu na época da Páscoa que era uma comemoração da libertação do povo judeu da escravidão no Egito. Páscoa é uma comemoração religiosa e no âmbito religioso se lida com símbolos, com metáforas, porque religiosidade é uma experiência pessoal, íntima, tem a ver com sentimento, com a experiência que a criatura tem com Deus.
É impossível traduzir uma experiência espiritual com palavras, com explicações, por isto costuma-se usar a linguagem das metáforas que é quase uma linguagem dos sonhos, uma linguagem simbólica.
E o que diz esta simbologia? O povo hebreu era escravo no Egito e o Egito foi invadido pelo anjo da morte. Mas, o povo hebreu era o povo escolhido de Deus, e eles acreditavam que as casas que tivessem uma marca, para o anjo da morte identificar, ele pularia! E esta marca era uma mancha vermelha na porta, esta mancha deveria ser feita com sangue de cordeiro. Então, o anjo vendo a marca pularia aquela casa e ninguém morreria... Pula,r em hebraico é pessa´h, que significa: Páscoa, ou seja, o pulo que o anjo dava naquela casa que tivesse a marca vermelha de sangue de cordeiro. Esta casa não perderia o filho mais querido, o primeiro filho da casa. Esta é a simbologia!
E por que o cordeiro? Nesta época da Páscoa havia o sacrifício de um cordeiro. Então, ele era comprado com bastante antecedência e as crianças brincavam com o bichinho, criavam uma relação de afeto com ele, como se ele fosse alguém muito querido da família. Depois então, na sexta-feira, que era véspera do sábado, e no sábado ninguém trabalhava, então na sexta, o animalzinho tinha que ser sacrificado, e tinha que ser doloroso. Porque se alimentar do cordeiro da páscoa, precisava ser uma experiência de dor, da perda de alguém amado...
A páscoa então, era uma experiência espiritual de desilusão, de perda de alguém muito querido!
Com a vinda de Jesus, ele convive com seus amigos durante 3 anos, cura pessoas, trabalha com eles, convive diariamente, participa das suas dores, ensina no dia-a-dia, come na casa de Pedro, inicia o estudo do evangelho à noite, cura a sogra de Pedro, cria com eles uma relação afetiva muito grande. E quando chega a Páscoa, Jesus reúne os seus apóstolos e faz a ceia com eles. E diz: - Vocês vão me perder, estou me despedindo de vocês pois vou deixar o mundo corpóreo. Vocês são sentir uma imensa tristeza, uma profunda dor porque criaram laços de amor comigo. Eu não os chamo mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo o que eu aprendi eu compartilhei com vocês. Eu amei vocês da maior forma que eu poderia amar!
- E te amei tanto Pedro, que você Pedro, vai me trair, mas eu vou continuar te amando e nada vai mudar meu amor por você. Olhou pra Judas e disse: - Eu amo tanto você Judas, que mesmo sabendo que você vai me trair, eu não estou te expulsando, estou comendo com você e eu te perdôo. Mas eu irei embora para o mundo espiritual. E vocês vão viver a maior experiência de solidão e de ascensão espiritual das suas vidas. Mas eu vou prometer que do mundo espiritual eu estarei sempre junto com vocês, vou ampará-los em todas as suas atividades,  e eu, pessoalmente, estarei comandando a expansão do cristianismo
-" Portanto, esta crise da morte é apenas um portal para a imortalidade. Porque a vida não cessa no túmulo. E toda vez que vocês se sentirem solitários, toda vez que vocês sentirem falta da minha amizade, do meu amor, da minha presença, reúnam-se e celebrem a Páscoa em minha memória. Em memória da minha amizade, em memória do meu amor, e acima de tudo, em memória da libertação da qual eu sou mensageiro". 
PORQUE JESUS VEIO LIBERTAR O HOMEM DA ESCRAVIDÃO DA MATÉRIA, da libertação dos sentidos. A mensagem de Jesus é libertadora, porque vem trazer o amor incondicional. O amor que ama independentemente de... é um amor que liberta. “Reunam-se para celebrar a minha memória”..., para celebrar o AMOR que Jesus representa.
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