
 
  

    INFORMATIVO #03  

março 2016 

 
1. AGENDE-SE!  

o Ano Novo, Vida Nova!  Abra ESPAÇO PARA AS NOVIDADES de 2016! Doações para o bazar de usados. O 
bazar tem acontecido a cada 2 ou 3 meses promovido pela Dona Rute. Precisamos de suas doações!  

o IR  Criança quer futuro. Não quer esmola!  A Ass. Casa do Pai está com 1 projeto aprovado pelo COMTIBA. 
Para contribuir com parte de seu IR devido entre no site: http://www.criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br/geral/Doacao.aspx. 

Não se esqueça de selecionar a Associação e o projeto “Aquisição de Subsídios...” 
 
 

2. APADRINHAMENTO! Você já pensou em ser padrinho de uma criança? Duas opções: 

 Dê uma olhada no site da Recriar: http://www.projetorecriar.org.br/site/, sobre o Projeto Apadrinhamento Afetivo. A 
RECRIAR oferece oficinas para você conhecer como pode participar. A próxima oficina será em 22/03.  

 Dê uma olhada no Projeto Dindo: https://www.facebook.com/projetodindo/ ou http://www.gazetadopovo.com.br/vida-

e-cidadania/padrinhos-e-madrinhas-com-muito-afeto-3z1gqswnl99hbr3y29qzsmfh0  
 

3. ANIVERSÁRIOS em março! 
 

 

 Matheus Henrique – dia 25/mar fará 17 anos! 
 Simone (conselheira) – 26/mar – Há  5 anos voluntaria ACP 

 
 

4.  

 
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 religiosa que vem do latim Pascae. Na Grécia Antiga, este termo também 
é encontrado como Paska. Porém, sua origem mais remota é entre os hebreus, onde aparece o termo Pesach, cujo significado é 
passagem.  
 
A Páscoa Judaica 

Entre os judeus, esta data assume um significado muito importante, pois marca o êxodo deste povo do Egito, por volta de 1250 a.C, 
onde foram aprisionados pelos faraós durantes vários anos. Esta história encontra-se no Velho Testamento da Bíblia, no livro Êxodo. 
A Páscoa Judaica também está relacionada com a passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho, onde liderados por Moises, fugiram 
do Egito. Nesta 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 

Entre os primeiros cristãos, esta data celebrava a ressurreição de Jesus Cristo. O festejo era realizado no domingo seguinte a lua 
cheia posterior ao equinócio da Primavera (21 de março) no hemisfério norte. Entre os cristãos, a semana anterior à Páscoa é 
considerada como Semana Santa. Esta semana tem início no Domingo de Ramos que marca a entrada de Jesus na cidade de 
Jerusalém.   
 

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. A figura do coelho e a dos ovos de Páscoa 
foram trazidos para a América pelos imigrantes alemães, entre o final do século XVII e início do XVIII. 

 Já os ovos de Páscoa (de chocolate, enfeites, jóias), também estão neste contexto da fertilidade e da vida.   
 

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.    
http://www.suapesquisa.com/historia_da_pascoa.htm  
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5. NECESSIDADES DESTE MÊS: 
 

o 2 mesas e cadeiras para as salas de estudos das duas casas; 

o Armários para organizar os livros na casa 2, podem ser usados; 

o Uma divisória para a salinha de estudos no Ahú. 

 Frutas, verduras e legumes para as 2 casas 

 Leite integral  

 Produtos de Higiene e limpeza 

 Aumentar o número de doações de carne. 

 
6. ACONTECEU EM FEVEREIRO... 

 7 e 8/fev – participação dos maiores de 14 anos no Encontro de Mocidade em São Paulo; 
 13/fev – chegada do Pedro de 1 ano e 11 meses.  
 18/fev – início das aulas; 
 22/fev – início das aulas para os meninos maiores; 

7. NOSSOS AGRADECIMENTOS!   

 Pelos dois aparelhos celulares;  

 Pela doação de alimentos e produtos de higiene pessoal;  

 Aos doadores de uniformes e material escolar;  

 A todos os voluntários que estão reiniciando seus trabalhos; 

 

8. AS TRÊS VIRTUDES 

 Os dias se mostravam difíceis para Jaqueline, desde algum tempo. As tormentas no lar se faziam longas e, agora, 

traziam agravantes. O marido sempre ausente, alheio aos problemas que surgiam na intimidade familiar. A educação do 

filho se mostrava desafiadora, exigindo cuidados e atenção. Não bastasse isso, iniciavam-se dificuldades financeiras que 

se alastravam. Estava aturdida e sem saber como agir. Parecia que perdia todas as esperanças e a coragem que a 

caracterizava. Andava cabisbaixa, com a sensação de estar prestes a cair no choro, desesperar-se.  

Foi nesse estado de ânimo que quase tropeçou na rua com um velho conhecido. Amigo da família, ele 

acompanhava a trajetória de Jaqueline, e ela tinha por ele grande carinho, considerando-o um pai. Rapidamente ele 

percebeu em seus olhos o drama que buscava esconder. Tentando oferecer-lhe ajuda, de alguma forma, a convidou 

para um café ali próximo e, quem sabe, uma conversa. A intimidade permitiu que, em pouco tempo, ela relatasse toda a 

história que lhe causava tantos tormentos. O amigo, experienciado pela vida, e tomado de compaixão pela situação de 

pessoa tão querida, amorosamente lhe propôs: 

Jaqueline, vejo que há três ferramentas que lhe são fundamentais: a paciência, a humildade e a fé. 

Como assim?  - Indagou-lhe sem compreender. 

A paciência será sua primeira auxiliar. Haverá dias em que parecerá que tudo conspira contra você. Alguns 

embates apresentar-se-ão quase insuportáveis. Mas tudo isso passa. Nada dura para sempre. Nessas horas, quando 

não há o que fazer, arme-se de paciência. Ela será sua sustentação para suportar pessoas difíceis, situações 

constrangedoras, momentos críticos. 

Em outros momentos, será necessário ter humildade. Será ela quem lhe permitirá retirar aprendizado das 

situações mais difíceis. A humildade a ajudará a compreender que ninguém está isento de sofrer injustiças. No entanto, 

o que chamamos de injustiça hoje, é nada mais do que o ressarcimento de um passado não muito feliz, de outras vidas. 

A humildade lhe dirá que tudo o que nos acontece está enquadrado nas nossas necessidades de resgate e aprendizado. 

E, por terceira companheira inseparável, tenha sempre com você a fé. Ela lhe servirá para aqueles 

momentos em que não conseguir entender o porquê de certas dificuldades e problemas que lhe baterão à porta.Quando 

estiver se questionando se merece ou qual a razão de passar por determinadas situações, a fé lhe dirá para colocar a 

sua vida nas mãos de Deus, entendendo que Ele sempre ampara e sustenta Seus filhos. 

Assim, minha filha, com paciência, humildade e fé, você conseguirá superar esses dias difíceis. 

Amparada pelo carinho e as sábias palavras do amigo, Jaqueline retornou ao lar, mais forte e confiante. A partir 

dali, buscou agasalhar em sua alma as três virtudes enumeradas. E foi descobrindo, a pouco e pouco, que os maiores 

problemas da vida são possíveis de serem superados, com paciência, humildade e fé. 
Redação do Momento Espírita. Em 8.7.2015 
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