
A PÁSCOA 

A Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes entre as culturas 
ocidentais. A procedência desta comemoração remonta há muitos séculos atrás. Porém 
sua origem mais remota é entre os hebreus, onde aparece o termo Pessach, cujo 
significado é passagem. 

Entre os judeus, esta data assume um significado muito importante, pois marca o 
êxodo deste povo do Egito, por volta de 1250 a.C, onde foram aprisionados pelos faraós 
durantes vários anos. A Páscoa Judaica também está relacionada com a passagem dos 
hebreus pelo Mar Vermelho, onde liderados por Moisés, fugiram do Egito. 
Nesta data, os judeus fazem e comem o matzá (pão sem fermento) para lembrar a rápida 
fuga do Egito, quando não sobrou tempo para fermentar o pão. 

A Páscoa cristã também significa passagem e tem origem no termo hebraico 
Pessach. É a maior festa da cristandade, pois é nessa data que se celebra a ressurreição 
de Cristo. Depois de ser crucificado e morrer na cruz, o corpo de Jesus foi colocado em 
um sepulcro, onde permaneceu por três dias, até sua Ressurreição. A Ressurreição de 
Jesus é que dá o verdadeiro significado para a Páscoa, pois foi um ritual de passagem - 
da morte para a Vida, tornando-se o dia santo mais importante para os cristãos. Quando 
tudo isso aconteceu, os judeus estavam comemorando a Páscoa judaica. 

É uma festa móvel, ou seja, varia o dia dependendo do ano, pois ocorre 47 dias 
após o Carnaval, e esse período, anterior a ela é chamado de Quaresma. 

A páscoa judaica lembra a passagem dos judeus pelo mar vermelho, em busca da 
liberdade. Hoje, comemoramos a Páscoa lembrando a jornada de Jesus: vida, morte e 
ressurreição. 

O Domingo de Páscoa em 2016 será no dia 27 de março. 
 
A PÁSCOA E ALGUNS DE SEUS SÍMBOLOS  
 
O Ovo - De todos os símbolos, o ovo de páscoa é o mais esperado pelas 

crianças. Os cristãos primitivos do oriente foram os primeiros a dar ovos coloridos na 
Páscoa simbolizando a ressurreição, o nascimento para uma nova vida. Nos países da 
Europa costumava-se escrever mensagens e datas nos ovos e doá-los aos amigos. Em 
outros, como na Alemanha, o costume era presentear as crianças. Na Armênia 
decoravam ovos ocos com figuras de Jesus, Nossa Senhora e outras figuras religiosas. 

Pintar ovos com cores da primavera, para celebrar a páscoa, foi adotado pelos 
cristãos, nos século XVIII. A igreja doava aos fiéis os ovos bentos. O surgimento da 
indústria do chocolate, em 1830, na Inglaterra, fez o consumo de ovos de chocolate 
aumentar a ponto de hoje representarem o maior número de ovos distribuídos na 
Páscoa. 

 
O Coelho - Por sua grande fecundidade, o coelho tornou-se o símbolo mais 

popular da Páscoa. É que ele simboliza a Igreja que, pelo poder de cristo, é fecunda em 
sua missão de propagar a palavra de Deus a todos os povos. 

 
O Cordeiro - é o símbolo mais antigo da Páscoa, é o símbolo da aliança feita 

entre Deus e o povo judeu na páscoa da antiga lei. Para os cristãos, o cordeiro é o 
próprio Jesus, Cordeiro de Deus, que foi sacrificado na cruz pelos nossos pecados, e 
cujo sangue nos redimiu: "morrendo, destruiu nossa morte, e ressuscitando, restituiu-nos 
a vida". É a nova Aliança de Deus realizada por Seu Filho, agora não só com um povo, 
mas com todos os povos. 



 
O Cirio Pascal - É uma grande vela que se acende na igreja, no sábado de 

aleluia. Significa que "Cristo é a luz dos povos". Nesta vela, estão gravadas as letras do 
alfabeto grego"alfa" e "ômega", que quer dizer: Deus é princípio e fim. Os algarismos 
do ano também são gravados no Círio Pascal. O Círio Pascal simboliza o Cristo que 
ressurgiu das trevas para iluminar o nosso caminho.  

 
O Pão e o Vinho - O pão e o vinho, sobretudo na antiguidade, foram a comida e 

bebida mais comum para muitos povos. Cristo ao instituir a Eucaristia se serviu dos 
alimentos mais comuns para simbolizar sua presença constante entre e nas pessoas de 
boa vontade. Assim, o pão e o vinho simbolizam essa aliança eterna do Criador com a 
sua criatura e sua presença no meio de nós. 

A instituição da Eucaristia foi feita por Jesus na Última Ceia, quando ofereceu o 
pão e o vinho aos seus discípulos dizendo: "Tomai e comei, este é o meu corpo... Este é 
o meu sangue...". 
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