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O VERDADEIRO SENTIDO DA PÁSCOA   
Org.: Denise de S. P. Ferreira 

Que legal quando chega a Semana Santa! Feriado na escola, reunião com a família e 
amigos, ovos de páscoa... Páscoa é uma data que vai muito além do que o comércio 
prega em seus anúncios de ovos de chocolate e colombas pascais. 
Mas qual será o verdadeiro sentido da Páscoa? Muitas pessoas não sabem qual é o 
verdadeiro significado da Páscoa. Muita gente pensa que Páscoa é apenas um feriado 
muito legal no qual ganhamos ovos de chocolate. 
A páscoa cristã surgiu nos anos do cristianismo e significa a vida de Jesus. Essa 
celebração recebeu o nome de Pessach, que em hebraico significa passagem, nesse 
caso da escravidão à liberdade. Daí surgiu a palavra Páscoa e Jesus Cristo deu novo 

significado à Páscoa. 
Ela é considerada uma das maiores festas dos cristãos, pois a páscoa comemora a 
Passagem de Cristo, das trevas para a luz e da morte para a vida. Ele trouxe a “boa-
nova”, esperança de uma vida melhor, trouxe ensinamentos para que o povo se 
libertasse do sofrimento e do mal. 
 

Quem inventou o coelho da páscoa? 
O símbolo do coelho é um dos mais associados à data da Páscoa. Antigamente no 
Egito, o coelho simbolizava o nascimento. 
Os povos mais antigos, diziam que o coelho era o símbolo da lua, e assim ele acabou se 
tornando o símbolo da páscoa, pelo simples fato da páscoa ser comemorada no 
primeiro domingo após a lua cheia. 
Os coelhinhos foram considerados o símbolo da Páscoa também pelo simples fato de 
possuir uma grande reprodução, e tem tudo a ver com a Páscoa, que significa o nascer 
para uma nova vida. 
Quem inventou o coelho da páscoa foram os imigrantes alemães. Eles trouxeram essa 
ideia para a América, no início do século XVIII. 
 

Por qual razão existe o ovo de páscoa? 
O ovo simboliza o princípio da vida, ou seja, ele representa o começo da vida. 
Antigamente, as pessoas davam ovos como presentes para os amigos, para simbolizar 
sorte. 
Há muito tempo atrás, os cristãos do oriente, davam ovos coloridos na época da 
páscoa, para simbolizar uma nova vida. 
Os europeus escreviam mensagens nos ovos, para dar para os amigos no domingo de 
páscoa, os alemães davam os ovos para as crianças e os armênios enfeitavam os ovos 
com figuras religiosas. 
Os ovos cozidos foram substituídos por ovos de chocolate, porque a igreja “proibiu” 
ingestão de carne na quaresma. 
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Sentimentos da Páscoa: 
 
A páscoa é uma época de reflexão, renovação e renascimento. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


