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SÍMBOLOS DA PÁSCOA E SEUS SIGNIFICADOS  

 

Coelho da Páscoa: simboliza a fertilidade e a esperança de vida nova, devido 

a grande quantidade de filhotes que os coelhos têm.    

 
Ovos de Páscoa: os ovos simbolizam o nascimento para uma nova vida. Na 

Europa o chocolate aparece a partir do século XVI. Já os bombons e os ovos como 

conhecemos, surgiram no século XX. 

  

  

  

 



 

 

 

 
 

Cordeiro: É um dos símbolos mais antigos da Páscoa, lembrando da 

aliançaque Deus teria feito com o povo Judeu no antigo testamento. Para os cristãos, 

Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. 

 

 

 
Cruz: como símbolo cristão, é a representação da vitória de Jesus sobre a morte e o pecado. Pois Ele  

venceu a morte, ressuscitou para trazer  redenção à humanidade. 

 

 

 

 

 
Peixe: símbolo cristão que significa vida. Do grego, a palavra peixe “Ichthys” é 

um ideograma  da frase “Iesous Christos Theou Yios Soter”, que significa “Jesus Cristo, 

Filho de Deus, Salvador”. 

 

 

  



 

O VERDADEIRO SIGNIFICADO DA PÁSCOA 

A palavra Páscoa vem do hebraico “pesah” que traduzida para o grego será 

(Páscoa), que significa passagem.  

A Páscoa, como nos é contada através do Primeiro ou Antigo Testamento 

tinha a finalidade de celebrar a passagem do Senhor Deus, que libertou o povo de 

Israel da escravidão do Egito. No seu aspecto histórico a Páscoa no Antigo Testamento 

é a festa que traz a memória, a passagem de Deus no Egito para a libertação do povo. 

E essa história foi sendo contada de pais para filhos, para que não se perdessem a 

memória.  

A Páscoa no Segundo o Novo Testamento é a passagem da morte para a vida, 

é a Ressurreição de Jesus de Nazaré, que havia sido morto na cruz. É a vitória de Deus 

sobre tudo o que fere e mata a vida. Jesus faz a sua passagem da morte para a vida 

plena. A partir da Ressurreição de Jesus temos o convite de Deus para participar da 

vida eterna. Como a prisão de Jesus e sua posterior morte, ocorreram na época da 

celebração da Páscoa dos Judeus a sua Ressurreição toma agora o significado de 

libertação da morte para a vida eterna. 

Para nós cristãos, a Páscoa tem este significado, a Ressurreição de Jesus, a 

ressurreição para a vida plena, para a vida eterna, para uma nova vida de amor com 

Deus. 

(Brasil Escola) 

 

 


