Brasil
Jovens da Casa Familiar Rural de Nova Prata do Iguaçu Celebram a Páscoa
Os jovens da CFR fazem reflexão sobre o verdadeiro sentido da Páscoa.
A Páscoa é uma festa cristã que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Depois de morrer na
Cruz, seu corpo foi colocado em um sepulcro, onde ali permaneceu, até sua ressurreição,
quando seu espírito e seu corpo foram reunificados. É o dia santo mais importante da religião
cristã.
Muitos costumes ligados ao período pascal originaram-se dos festivais pagãos da primavera.
Outros vem da celebração do Pessach, ou Passover, a Páscoa Judaica. É uma das mais
importantes festas do calendário deste povo, que é celebrada por 8 dias e comemora o êxodo
dos israelitas do Egito durante o reinado do faraó Ramsés ll. Da escravidão para a liberdade,
um ritual de passagem, assim como a “passagem” de Cristo da morte para a vida.
Com a ressurreição de Jesus, os apóstolos vivenciaram uma experiência de fé e tiveram a
certeza da predominância do bem. Cristo doou a vida e abraçou a causa dos sofredores, sem
recuar em nenhum momento. Por ter se sacrificado por toda a humanidade Jesus tornou-se o
“Cordeiro de Deus” cumprindo assim as profecias, do Antigo testamento que anunciavam as
provações pelas quais o Messias passaria. “Se Cristo não ressuscitou ilusória é a nossa fé,
escreveu o apóstolo Paulo na primeira carta aos coríntios”. “Se tudo tivesse terminado n
sepulcro, não haveria Cristianismo, apenas uma bela filosofia de vida”, diz o padre Gregório
Teodoro da Catedral Ortodoxa de São Paulo.
Mas por que a Páscoa nunca cai no mesmo dia todo ano?
A Páscoa cristã foi estabelecida no Concílio de Nicéia, no ano de 325 de nossa era. O dia da
Páscoa é o primeiro domingo depois da lua cheia que ocorreu no dia ou depois de 21 de março
(a data do equinócio). A quarta feira de Cinzas ocorreu 46 dias antes da Páscoa, esse é o
período da quaresma. A sequência de datas varia de ano para ano, sendo no mínimo 22 de
março e no máximo 24 de abril.
A Páscoa deve ser uma data que além do que o comércio prega em seus anúncios de ovos de
chocolates, a Páscoa deve se um período de maior reflexão, oração, renovação e nascimento
para uma vida nova.

