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A Páscoa e sua origem
Páscoa” vem do hebreu que significa “passagem“, festa celebrada há mais de dois mil anos,
para lembrar a saída dos judeus do Egito, depois de trezentos anos de escravidão.
Para os cristãos, essa é a mais importante das datas cristãs. É comemorada em todas as partes
do mundo e simboliza alegria, recomeço, nova vida e sentido do sacrifício, em razão de outra
passagem: a ressurreição de Jesus Cristo..

Os símbolos são: o cordeiro (representa o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira os pecados
do mundo); as luzes, velas e fogueiras (significam a chama da luz e da esperança); os ovos
(simbolizam o nascimento, a nova vida que retorna à natureza, visto que a existência de muitos
animais tem sua origem no ovo); os coelhos (representam o nascimento e a nova vida, em razão
de sua fertilidade, pois são animais que se reproduzem rapidamente e em grande escala).

Os cristãos primitivos da Mesopotâmia foram os primeiros a usar ovos coloridos na Páscoa para
representar a alegria da ressurreição e o reconhecimento do sacrifício. A tradição de oferecer
ovos veio da China. Séculos atrás os orientais se preocupavam em envolver os ovos naturais em
cascas de cebola, cozinhando-os com beterraba. Quando retirados da água quente,
apresentavam desenhos nas cascas.

A figura do coelho da Páscoa foi trazida para a América pelos imigrantes alemães, entre o final do
século XVII e início do século XVIII.

Fonte: www.paulinas.org.br

1) Agora que você já leu o texto sobre a Páscoa, faça o que se pede.
a) Escolha dois símbolos da Páscoa e explique-os.
1-Resposta Pessoal
2-Resposta pessoal

2) Marque um X na resposta certa.
a) O significado da palavra “Páscoa” é:
( ) tempo novo
(X) passagem
( ) renovação
b) Antes do povo judeu sair do Egito eles eram:
( ) livres
(

) independentes

(X) escravos
3) Responda.
a) Quais povos foram os primeiros a usar os ovos coloridos e o que esses ovos representavam?
R= Os cristãos primitivos da Mesopotâmia e tinha como objetivo a alegria da ressurreição e o
reconhecimento do sacrifício.
b) Por qual motivo o coelho foi o animal escolhido para ser um dos símbolos da Páscoa?
R= Os coelhos representavam nascimento, nova vida pois eram muito férteis.

Beijinhos da tia com cheirinho de chocolate!
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