
     A Páscoa é a celebração mais importante para os cristãos, pois recorda a
ressurreição de Jesus Cristo e seu amor incondicional por todas as crianças,
homens e mulheres. A Páscoa é também um dia de alegria e confraternização

familiar. Neste dia, as famílias podem se reunir e aprender mais sobre o verdadeiro
significado da Páscoa e experimentar a riqueza desta festa litúrgica.

     Na antiguidade, a festa da Páscoa era festejada com representação na libertação
do povo de Israel, que ficou em cativeiro sob domínio egípcio. A refeição pascal era

realizada com ervas amargas, pães ázimos e cordeiro assado. A família comia a
refeição com muita rapidez, porque representava a perseguição dos egípcios sobre

o povo. As ervas amargas representavam todo o sofrimento, fome e perdas que
tiveram durante sua jornada de cativeiro à libertação. Com Jesus Cristo, a

celebração da Páscoa passa a ter outro sentido, sendo para os cristãos o ponto
central da própria fé, pois recorda a ressurreição de Jesus Cristo e seu amor

incondicional por todas as pessoas.
     Com este breve material, esperamos colaborar para que esta Páscoa seja

celebrada de uma forma ainda mais especial e em família!
 

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA
“A melhor forma de celebrar a Páscoa é em família, onde o amor é sincero e

nunca se esgota”

C O L É G I O  S A L E S I A N O  D O M  B O S C O  -  P O R T O  A L E G R E
A B R I L  D E  2 0 2 1



Representa a ressurreição de Jesus
Cristo, a vitória da vida sobre a

morte. Nossa esperança é de que a
vida não acaba com a morte, como
podemos encontrar em João 14, 19:
“Porque eu vivo e vós vivereis”. Esta

esperança deve estar
constantemente em nossos corações.

O que a PáscoaO que a Páscoa
representa hoje emrepresenta hoje em

nossos dias?nossos dias?

Que alimentosQue alimentos
podemos prepararpodemos preparar

neste dia?neste dia?

Para celebrar a Páscoa de forma
sagrada, qualquer alimento, desde que

feito com humildade e reunião da
família. Algumas religiões não comem
carne e somente peixe, outras fazem o
pão ázimo sem fermento. Cabe a cada

família saborear o que mais lhes
agradar.



Contar a história da ressurreição de
Jesus Cristo.

Ler a Bíblia.

Acessar vídeos sobre a ressurreição.

Escrever cartas com mensagens
bonitas para parentes e vizinhos.

Entregar biscoitos ou pães ázimos
embrulhados em saquinhos coloridos
para os conhecidos.

Fazer enfeites nas cascas dos ovos
vazias com mensagens e frases como as
do tipo: “Cristo ressuscitou!”

Rever com todos da família os álbuns
de fotografia, desde a mamãe grávida
até o momento atual, explicando o
desenvolvimento de cada fase e o
propósito da vida com base na
ressurreição.

Este é um dia inspirador para sentar,
conversar e conviver em família. Para
relembrar que Cristo vive, é possível:

 

O que podemos fazerO que podemos fazer
neste dia?neste dia?



Acreditar na ressurreição. “Disse-lhe Jesus:
Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em
mim, ainda que esteja morto, viverá.” (João 11,
25).
Ser grato pelo dom da vida que recebemos.
Aprender a lutar por nossos ideais, assim
como o povo hebreu fugiu dos egípcios, que
os oprimiam, e lutou por sua liberdade.
Como alguém que está se esforçando para
fazer o melhor você também deve usar esse
exemplo, não agindo com força ou violência,
mas usando de sabedoria para lutar com as
armas espirituais da fé e perseverança sobre
as adversidades que surgirem.
Não desanimar. Ainda que inundados de
problemas e dificuldades, temos o grande
exemplo de Jesus, que usou de determinação
para superar a dor.
Orar em família. Esse é um ótimo momento
para todos se reunirem e agradecer pelas
bênçãos recebidas, fazer deste momento um
hábito familiar.
Estar com o olhar fixo nos ensinamentos e
lições de vida que Jesus Cristo nos deu:
paciência, amor ao próximo, humildade,
força espiritual e coragem.
Ser pessoas melhores com os ensinamentos
do Senhor. Sobre isto, o apóstolo Paulo nos
traz uma orientação: “Tudo o que é
verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que
é justo, tudo o que é puro, tudo o que é
amável, tudo o que é de boa fama, se há
alguma virtude, e se há algum louvor, nisso
pensai. O que também aprendestes, e
recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso
fazei; e o Deus de paz será convosco”.
(Filipenses 4,8-9).

Feliz e abençoada 
Páscoa!

O que podemosO que podemos
aprender com aaprender com a

Páscoa?Páscoa?


