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A PÁSCOA ALÉM DOS DELICIOSOS CHOCOLATES 

 
Antes de falarmos os aspectos curiosos da pascoa, e sua origem, gostaria de explora o seu 

significado espiritual. 

A Pascoa é como uma reflexão, uma espécie de despertar para a busca de uma vida melhor e mais 

feliz em todos os sentidos. Jesus Trouxe um novo significado à Pascoa, pois com seu renascimento 

trouxe esperança de uma vida melhor, trouxe a fórmula para a libertação dos sofrimentos e males 

da época. Sua ressureição representa o início de uma vida iluminada e regrada pelas leis de Deus. 

Convido você a realizar uma reflexão. Volte-se para seu interior, analise sua situação mental e 

espiritual, estamos sob algum tipo de julgamento? Oprimidos? Escravos de alguma coisa? Qualquer 

coisa que seja... Presos a algum fato de nossas vidas? Amarrados emocionalmente a algum 

problema? Se a resposta for sim, ainda estamos presos a forças negativas alojadas em nossa alma. 

Mas se está lutando, e plantando sementes da liberdade, fé, caridade as boas vibrações ficam 

dentro de nós e nos libertam através de pensamentos positivos e atos puros. Se estivermos em 

busca disso estamos construindo a terra da esperança e liberdade. 

O domingo de pascoa é uma oportunidade para todos nos, fazermos uma retrospectiva em nossas 

vidas E ESTABELECERMOS UM PONTO DE RECOMEÇO, PROCURANDO SER MELHOR A CADA DIA. É a 

oportunidade da ressureição do sorriso, da alegria de viver, do amor, da amizade, da vontade de 

ser feliz, dos sonhos e a ressurreição da lembrança, que está acima de qualquer ovo de chocolate, é 

a lembrança de que Cristo morreu, mas ressuscitou, e o fez com a intenção de nos ensinar a matar 

nossos piores defeitos e ressuscitar as maiores virtudes de nossos corações. 

A Pascoa Cristã é sem dúvida alguma um reforço a tudo que nós, Filhas de Jó, estamos fazendo.  

Se Cristo Ressuscitou, nós também podemos ressuscitar de dentro para fora, renascendo de forças 

interiores capazes de mudar nossas próprias vidas e as diretrizes do mundo. Isto é a Pascoa no seu 

sentido mais profundo. 

Muito antes de ser considerada a festa da ressureição de Cristo, A Pascoa anunciava a chegada da 

primavera no hemisfério norte, sempre representou a passagem de um tempo de trevas para um 

de luzes. 

No hemisfério sul ela acontece no início do outono, no primeiro domingo após a primeira lua cheia, 

sempre comemorada no domingo mostrando sua relação com o Sol, astro que rege esse dia. 

A palavra Páscoa – do hebraico Pessach, significa passagem, uma transição anunciada pelo 

equinócio de primavera. 

A festa Cristã, embora originada da festa Judaica, possuem significado diferente, enquanto no 

judaísmo a pascoa representa a libertação do povo de Israel no Egito, no cristianismo a pascoa 

representa a morte a e a ressureição de Jesus.  

A Páscoa não tem data fixa em relação ao calendário civil. Os cristãos orientais baseiam seus 

cálculos no calendário Juliano, cuja data de 21 de março corresponde, no século XXI, ao dia 3 de 

abril no calendário gregoriano utilizado no ocidente. Por conseguinte, a Páscoa no oriente varia 

entre 4 de abril e 8 de maio inclusive. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Calend%C3%A1rio_civil&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_oriental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_juliano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_gregoriano


 

De fato, para entender o significado da Páscoa cristã, é necessário voltar para a Idade Média e 

lembrar-se dos antigos povos pagãos europeus que, nesta época do ano, homenageavam Ostera, 

ou Esther – em inglês, Easter quer dizer Páscoa. 

Ostera é a Deusa da Primavera, que segura um ovo em sua mão e observa um coelho, símbolo da 

fertilidade, pulando alegremente em redor de seus pés nus. A deusa e o ovo que carrega são 

símbolos da chegada de uma nova vida. 

Os Ovos de pascoa têm seus significados, e são uma tradição milenar estritamente relacionada com 

o cristianismo. Era costume pintarem ovos ocos de galinha de cores alegres, para comemorar a 

ressurreição de Jesus, o Ovo através dos séculos símbolo de nascimento. Representa uma vida 

anterior, ainda em estado germinal, que se desenvolve, rompe uma casca dura e em seguida 

desabrocha em sua plenitude, assim como a ressureição de cristo. 

Os ovos de chocolate tem origem na França. Os franceses que recheavam ovos de galinha vazios 

com chocolate e os pintavam por fora. Os pais costumavam esconder ovos nos jardins para que as 

crianças os encontrassem na época da Páscoa. Com melhores tecnologias, a partir do final do 

século XIX, se difundiram os ovos totalmente feitos de chocolate, utilizados até hoje. 

 

Por que o Coelho de Páscoa? 

Essa tradição foi trazida por imigrantes alemães. O coelho visitava crianças escondendo os ovos. O 

coelho representa um animal puro, digno de carregar e trazer ovos de pascoa, além de tudo é um 

animal muito fértil, que se reproduz com facilidade. 

No antigo Egito, o coelho simbolizava o nascimento e a nova vida. Alguns povos da Antiguidade o 

consideravam o símbolo da Lua. É possível que ele se tenha tornado símbolo pascal devido ao fato 

de a Lua determinar a data da Páscoa. 

Mas o certo mesmo é que a origem da imagem do coelho na Páscoa está na fertilidade que os 

coelhos possuem. Geram grandes ninhadas! Assim, os coelhos são vistos como símbolos de 

renovação e início de uma nova vida. Em união com o mito dos Ovos de Páscoa, o Coelho da Páscoa 

representa a renovação de uma vida que trará boas novas e melhores dias, segundo as tradições. 
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