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PÁSCOA! 

 

INFORMATIVO #04 - abril 2015  
 

1. Programe-se 
 3/abril – Sexta-feira da Paixão 

 5/abril – Domingo de Páscoa  

 21/abril – Tiradentes   

 1/maio – Dia do Trabalho 

 10/maio – Dia das Mães 

 Maio – ALMOÇO TRADICIONAL da Ass. Casa do Pai!  

 Abril! – está na hora de fazer a sua declaração do IR – que tal destinar 6% do imposto devido para a Ass. Casa do Pai? 
 

2. ANIVERSÁRIOS em abril! 

 
 

 Nicole – dia 04 fez 8 anos!  

 Dona Lourdes (Presidente da Casa do Pai) – dia 04  

 Silvana (cuidadora casa 1) – dia 23! 

 Edna (Secretaria da Casa do Pai) – dia 30  

3. Aconteceu!  

 
 
 

 27/28 fev – passeio a praia com o Grupo Vagalumes   

 
 

 29/mar – aniversário de Curitiba – atividades no Parque Barigui.  
 29/mar – almoço com o pessoal do Projeto Dindo.  
 Março – pintura do muro da casa no Mossunguê pelo Rotaract e Rotary 

Club Parque Barigui. 
 

 04/abr – festividades de Páscoa realizadas pelos seguintes grupos:  
 Lanche da tarde com o pessoal do Rotary Club Parque Barigui no 

Mossunguê; 
 Café de Páscoa com o grupo da Solvay no Ahú; 
 Doações de chocolates e salgadinhos por Cleuza Abagge e OAB.  

4. Necessidades 
 Frutas, verduras e legumes  e Leite integral; 

 Dinheiro do Leão – continuem doando!   DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇAO 

 Para Pessoa Física – MODELO COMPLETO – Continua a possibilidade de doar diretamente na declaração (opção com deduções legais – é o termo do 
programa) PAGAMENTO TEM QUE SER FEITO ATÉ 30 ABRIL! 

 Preencher – fundo municipal, estado PR, cidade Curitiba (aparece o CNPJ da FAS). PORÉM, não esquecer de mandar uma cópia do recibo de doação 
para a Casa do Pai – por fax (41) 3343 0928 ou por e-mail: casadopai.adm@gmail.com – só assim conseguiremos receber o valor direcionado!  

 

5. PÁSCOA!  Para refletir: A Páscoa não é somente receber ovinhos de chocolate!     
As origens do termo 
A Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes entre as culturas ocidentais. A origem desta comemoração remonta muitos séculos atrás. O termo 
“Páscoa” tem uma origem entre os hebreus, Pessach, cujo significado é passagem.  

A Páscoa Judaica 
Para os judeus, esta data possue um significado muito importante, pois marca o êxodo do Egito (onde tinham estado aprisionados pelos faraós durante mais de 300 
anos). O Êxodo, ou Saída, aconteceu por volta de 1250 antes de Cristo. A Páscoa Judaica está, portanto, relacionada à saída dos Hebreus do Egito, sua passagem pelo 
Mar Vermelho, e o período de  40 anos em que ficaram vagando pelo deserto liderados por Moises até poderem retornar à vida digna.  Essa libertação coincidiu com 
o início da primavera, assim fundiram-se numa só festa, a renovação da natureza e o renascimento de Israel, como eram chamados os hebreus. E na Páscoa instituída 
então, incorporou-se às tradições religiosas dos povos agrícolas e pastoris e à tradições israelitas de um grupo que seria unificado e o transformariam em nação. Nas 
celebrações desta data, os judeus fazem e comem o matzá (pão sem fermento) para lembrar a rápida fuga do Egito, quando não sobrou tempo para fermentar o pão.  
 
A Páscoa entre os cristãos 

Para os cristãos, a Páscoa é a passagem de Jesus Cristo da morte para a vida: a Ressurreição. A passagem de Deus entre nós e a nossa passagem para Deus. É 
considerada a festa das festas, a solenidade das solenidades, e não se celebra dignamente senão na alegria. Em tempos antigos, no hemisfério norte, a celebração da 
Páscoa era marcada com o fim do inverno e o início da primavera. O festejo é realizado no domingo seguinte a lua cheia posterior ao equinócio da Primavera (21 de 
março).  Tempo em que animais e plantas aparecem novamente. Os pastores e camponeses presenteavam-se uns aos outros com ovos. 
 
A História do coelhinho da Páscoa e os ovos 
A figura do coelho está simbolicamente relacionada à esta data comemorativa, pois este animal representa a fertilidade. O coelho se reproduz rapidamente e em 
grandes quantidades. Entre os povos da antiguidade, a fertilidade era sinônimo de preservação da espécie e melhores condições de vida, numa época onde o índice 
de mortalidade era altíssimo. No Egito Antigo, por exemplo, o coelho representava o nascimento e a esperança de novas vidas.  
 
Mas o que a reprodução tem a ver com os significados religiosos da Páscoa?  
Tanto no significado judeu quanto no cristão, esta data relaciona-se com a esperança de uma vida nova. O Coelho simboliza a Igreja que, pelo poder de Cristo, é 
fecunda em sua missão de propagar a palavra de Deus a todos os povos. Já os ovos de Páscoa também estão neste contexto da fertilidade e da vida. 
http://www.suapesquisa.com/historia_da_pascoa.htm
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