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PÁSCOA, MOMENTO DE REFLEXÃO.

A Páscoa é um importante momento de reflexão e 
mudança, um momento para celebrarmos junto das 
nossas famílias. Páscoa é sinônimo de renascimento, 
de renovação, a oportunidade perfeita para refletir e 
fazer renascer pensamentos nobres e positivos. É uma 
época perfeita para pensarmos no verdadeiro signifi-
cado da vida e sobre a importância do amor.

Especialmente nos dias de hoje é importante que cada 
um de nós cultive sentimentos bons, para que possamos 
juntos construir um mundo melhor e mais justo.

Você sabia que a Páscoa tem significados diferente 
para as diferentes religiões? Confira abaixo:

BUDISTAS

Não comemoram a Páscoa. Eles possuem seu próprio 
calendário e determinam suas festas, as mais impor-
tantes delas são as datas de nascimento, iluminação 
e ocultação (morte) de Buda. O aniversário de Buda é 
conhecido como Hanamatsuri. Ocorrem em abril, de-
zembro e fevereiro respectivamente.

JUDEUS

A Páscoa Judaica está ligada há acontecimentos 
ocorridos há mais de três mil e trezentos anos e simbo-
liza a libertação dos judeus do cativeiro e da escra-
vidão do Egito. Caracterizada principalmente como 
data da liberdade.
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ESPÍRITAS

Na doutrina do espiritismo, não há ritualismo. A Pás-
coa é uma data simbólica apenas caracterizada pela 
renovação interna e evolução espiritual.

MUÇULMANOS

A Páscoa não é comemorada pelos mulçumanos. A 
data mais importante para o islamismo é Ramadã, mês 
que foi revelado o Alcorão. Os devotos passam os 30 
dias jejuando enquanto há luz do sol, se alimentando 
somente à noite.

EVANGÉLICOS

 Da mesma maneira como todos os cristãos, os evan-
gélicos consideram a semana da páscoa uma data 
sagrada. O domingo representa a salvação da huma-
nidade diante de seus pecados. Assim como os cató-
licos, eles comemoram a vitória da vida sobre a morte 
e, acima de tudo, a volta de Jesus como o grande 
salvador.

CATÓLICOS 

Segundo os cristãos, Jesus Cristo ressuscitou após a mor-
te. Ou seja, o domingo de Páscoa é um dia de comemo-
ração da vida sobre a morte ou do bem sobre o mal.

Fonte: www.eusemfronteiras.com.br
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ATIVIDADES PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA

O domingo de Páscoa é uma data especial para es-
tar com a família. Além dos chocolates e outras delí-
cias preparadas para as crianças saborearem, é pos-
sível deixar o momento muito divertido com algumas 
atividades preparadas previamente com carinho e 
dedicação.

OVOS DE PÁSCOA

Do ponto de vista religioso, o ovo é considerado sím-
bolo do nascimento e da vida.

1 - Pintando ovos:1 - Pintando ovos: cozinhe ovos de galinha e entre-
gue tintas coloridas. As crianças podem pintar com os 
próprios ou dedos ou com pincéis. Quando todas ter-
minarem podem fazer uma grande exposição e, de-
pois, comê-los!

2 - Ovos decorados:2 - Ovos decorados: Retire a clara e a gema dos ovos 
e deixe-os bem limpinhos. Entregue às crianças as cas-
cas, tinta, cola, glitter, lantejoulas, papel e fios colori-
dos, e tudo aquilo que for fácil para que elas decorem 
as peças. Vocês podem fazer estes ovos, com men-
sagens de atividades de boas ações (dar um abraço, 
dar um beijo, fazer uma doação). E no dia da Páscoa, 
vocês abrem os ovos e fazem uma gincana!

Você também pode montar uma bonita cesta e dei-
xa-la exposta em sua casa.
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A PARTILHA DO PÃO

A Páscoa nos convida a refletir sobre a vida em trans-
formação. Um de seus símbolos é o pão partilhado. O 
pão é o resultado de diferentes ingredientes que se 
misturam, deixam seu estado de existência e sob nova 
forma tornam-se alimento.

Que tal nesta Páscoa, em família, buscar uma recei-
ta simples de pão e o preparar juntos? Após assá-lo 
podemos compartilhar em família agradecendo o ali-
mento que nos nutre a cada dia.

CONHECENDO AS ORIGENS DA PÁSCOA

A Páscoa comemorada pelo povo judeu possui um 
sentido completamente distinto daquele assumido na 
comemoração cristã. A Páscoa judaica é chamada 
de “Pêssach” (significa “passagem” no hebraico) e co-
memora a libertação dos hebreus da escravidão no 
Egito. Essa festa é comemorada logo após o início da 
primavera no hemisfério norte.

A realização dessa festa aconteceu por uma ordem 
expressa a Moisés, que a repassou para o povo hebreu.

Que tal buscar mais informações a respeito da ori-
gem da Páscoa e compartilhar com sua família?
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Outra sugestão é assistir em família a animação da 
Disney “O Príncipe do Egito”“O Príncipe do Egito” e retomar a história a par-
tir dela.

Material elaborado por:Material elaborado por: Evandro Schaefer e Vitor Au-
gusto Gay - Equipe Nacional de Programa Educativo 
– Escoteiros do Brasil / David Beraha - Equipe Nacional 
de Espiritualidade


