
 

 

 

 

 

 

 
 

 
A páscoa e seus símbolos 

         A Páscoa é a mais alegre festa dos povos cristãos. 

Eles celebram nessa data a ressurreição de Jesus, ao 

terceiro dia após sua morte. 

        A palavra Páscoa vem do vocábulo Pesach, de origem 

hebraica. O hebraico é a língua dos judeus. 

        Pesach é a festa em que os judeus comemoram a 

libertação de seu povo do Egito, onde eles eram escravos, 

3 mil anos atrás. Os hebreus (judeus) fugiram do Egito e 

levaram quarenta anos atravessando o deserto para chegar 

a Canaã, região onde hoje é a Cisjordânia e Israel, no Oriente Médio. 

        A Páscoa é uma festa móvel, isto é, a data varia de ano para ano, mas sempre é 

comemorada num domingo, pois os cristãos acreditam que Jesus ressuscitou no primeiro dia da 

semana. 

Agora conheça alguns símbolos da Páscoa! 

                                                                                             

O Círio Pascal                              Peixe 

É uma grande vela                                                                Assim como os peixes  

Que se acende,  não podem viver fora  

Cristo é a luz do mundo. D´água, nós também  

Deus é o começo e o fim  não podemos viver  

De tudo.                                                                               Longe do amor de Deus. 

 

              O vinho  

Representa o sangue de Jesus. 

“O sangue de Jesus nos purifica de 

todo pecado.” (Jo 1,7) 

 

 

 O cordeiro 

 O pão                                                                 Representa o sacrifício de  

O pão representa o corpo de Jesus. Cristo. 

Eu sou o pão da vida. (João 6:35) 
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Questão 1 

Assinale com um X o que completa a frase corretamente. (1,0) 

Com sua ressurreição, Jesus trouxe vida nova. E nós conquistamos vida nova quando: 

(     ) colaboramos com os outros. 

(     ) lutamos contra as injustiças.                          

(     ) desistimos de lutar. 

(     ) perdoamos alguém que nos ofendeu. 

(     ) vencemos o desânimo. 

Questão 2 

Pesquise e responda as questões abaixo. (1,5) 

► O que os cristãos comemoram na Páscoa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

► O que significa ressuscitar? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

► De que forma a sua família celebra a Páscoa? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questão 3 

Os símbolos pascais são lembranças de Cristo. Além dos símbolos da Páscoa que você já viu no 

início do trabalho, existem outros.  

Pesquise e cole três (3) figuras de outros símbolos da Páscoa e escreva o significado de cada 

um. (1,5) 

 

 

 

 

 

 



Questão 4 

Observe os desenhos de alguns símbolos da Páscoa e complete a cruzadinha abaixo.  (1,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 5 

A Páscoa é uma das datas festividades mais importantes do calendário cristão. 

Enumere na sequência correta a história da Páscoa cristã: A morte e ressurreição de Jesus 

Cristo. (1,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 6 

 

 

 

 

 

 

  

► E você? O que faria por amor ao seu próximo? (0,5) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

► Agora represente com um belo desenho e deixe bem colorido. (0,5) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: O Trabalho avaliativo deverá ser entregue para a professora, logo ao retorno às aulas.  

         Páscoa é um período de reflexão, de valor à vida, de sacrifício pelo próximo, de 

reunião familiar. 

         Na semana da Páscoa as pessoas lembram histórias de Jesus que foi crucificado na 

Sexta, permaneceu sepultado no sábado e ressuscitou no domingo pela manhã. 

        Jesus foi um exemplo de humildade e amor. 

 


