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Há evidências abundantes para provar que a morte e ressurreição de
Jesus foi de acordo com o “determinado propósito e presciência de
Deus”, e isso inclui o tempo histórico de todos os eventos.

A menos que Jesus fosse o Messias Prometido –
A menos que Jesus cumprisse todas as profecias messiânicas do
Antigo Testamento –
A menos que Jesus cumprisse as Sete Festas que Deus ordenou
que Israel observasse para sempre –
A menos que Jesus fosse o Cordeiro Pascal de Deus, morto para
tirar os pecados do mundo –
Jesus morreu como um mártir e não como nosso Salvador, o que
significa que ainda estamos perdidos em nossos pecados e
enfrentando o julgamento eterno de Deus.



No entanto, em 1 Coríntios 5:7 , o apóstolo Paulo disse: “Cristo,
nosso cordeiro pascal foi imolado”.
Portanto, aqueles que crêem nEle e O receberam como seu
Salvador e Senhor, foram marcados com Seu sangue e salvos da
morte eterna. Amém, e Amém!

Neste sermão, abordaremos os eventos registrados nos capítulos

26 e 27 do evangelho 
de

 Mateus.

Sexta-feira – 8 de Nisan – Seis dias antes da Páscoa
Jesus e os discípulos chegaram a Betânia
Maria ungiu Jesus para o sepultamento
Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata

Era comum uma mulher
judia ter um frasco de
perfume no pescoço.

Esse perfume teria custado 300 denários naquele
dia; equivalente ao salário de um ano. Hoje, isso
seria comparável a cerca de US $ 54.000,00

Terça-feira, 12 de nisã – dois dias antes da Páscoa
Discípulos preparam o Cenáculo

Quarta-feira, 13 de nisã – Um dia antes da Páscoa

Jesus e os discípulos comeram a ceia
da Páscoa

https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Cor%205.7


Jesus identificou Seu traidor

Judas saiu da sala

Jesus instituiu a Ceia do Senhor
Jesus introduziu a Nova Aliança

Jesus e os discípulos cantaram um
hino
Jesus disse que todos iriam traí-lo

Pedro declarou corajosamente sua
lealdade

Jesus orou no Getsêmani

Judas traiu Jesus com um beijo

Jesus preso

o Meia-noite – Jesus levado a Anás para interrogatório
o 1:00-200 am – Jesus levado a Caifás para interrogatório
o 5:00-6:00 am – Jesus está diante do Sinédrio – julgamento simulado

o 6:00-7:00 am – Jesus está diante de Pilatos para a sentença



o 7h00-8h00 – Jesus está diante de Herodes para a sentença
o 8:00-9:00 am – Pilatos e Herodes encontraram Jesus inocente

      o 9h00-10h00 – Jesus foi espancado, açoitado, escarnecido e desfilou pela
cidade

 carregando a viga superior da cruz

o 12h00 – Jesus foi pregado na cruz entre dois ladrões
o 12:00-3:00 pm – A escuridão cobriu a área por quilômetros.



o 15:00 – Jesus gritou “Está consumado – Pai, em Tuas mãos entrego o
meu espírito”, ocorreu um

 terremoto, o véu do templo foi rasgado, sepulturas foram abertas e o centurião
romano

 confessou a Cristo.
o José de Arimatéia e Nicodemos prepararam o corpo e o enterraram em um
túmulo próximo.

o Os romanos selaram o túmulo e o guardaram.




