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Objetivos e metas
para 2012/2013

Os significados e
os símbolos da Páscoa

Conselho Diretor

. O governador-assistente da Área 8
eleito para o ano rotário 2012/2013,
companheiro Carlos Alberto de Souza, visita o RCSP-Noroeste e fala
sobre as metas estabelecidas no programa do novo governador para esse
período, que se inicia em julho. Um
dos principais pontos do programa é o
fortalecimento dos clubes (Pág. 4)

. Católicos de todo o mundo celebram
no domingo, 8 de abril, a Ressurreição de Cristo. É a solenidade das
solenidades, a celebração das celebrações. Para os cristãos, a Páscoa é
a passagem de Jesus Cristo da morte
para a vida. De todos os seus símbolos, os ovos fazem referência à
renovação da vida.
(Pág. 10)
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. Com a marca de 7000 pares arrecadados até fevereiro, a
Campanha Permanente do Pé Calçado "Marcelo Guilardi" alcançou
antecipadamente a meta estabelecida para este ano rotário. Uma
das últimas distribuições beneficiou comunidades carentes da Vila
Zatt atendidas pelo NRDC Vida e Esperança. Desde o seu
lançamento em 2002, a Campanha arrecadou mais de 43 mil pares
de calçados.
(Págs. 6 e 7)
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. E-mails
Repercussão
"Obrigado por divulgar a nossa Festiva
Dançante no seu boletim. Estamos
reenviando este boletim a todos os
companheiros do Memorial. O evento foi um
sucesso".
Juvenilson S. Kuninari, presidente do
RCSP-Memorial da América Latina
Campanha do Pé Calçado
"Recebido e lido o seu boletim. Parabéns
ao companheiro Bruno Leone pelo
sucesso da Campanha do Pé Calçado.
Nós, do Sudeste, ficamos felizes em pode
estar sempre colaborando com essa
campanha".
Rui Cabral, presidente do RCSPSudeste

Agradecimentos
"Como coordenadora do Fórum do
Cidadão Idoso de Pirituba agradeço a
publicação da nossa reunião neste boletim
tão importante. Esperamos sempre contar
com esse apoio".
Terezinha Abreu e Sousa,
coordenadora do NRDC Vida e
Esperança
"Muito obrigado pelos boletins números
31 e 32. Gostei de ambos. Um grande
abraço".
Ennio Caramella, governador do
Distrito 4430
"Agradeço o envio do boletim".
Salvador Strazzeri, EGD 1994/95;
Susana Navarro, RC de Salamanca de
Monterrico (Lima, Peru), Antonio
Falcão e Mario Chaves da Cunha

Cumprimentos
"E-mail bem recebido. Achei interessante
a vida do nosso amigo e grande
companheiro Hercules Guilardi. Parabéns
a todos".
Antonio José da Costa, EGD 4430, 1987/88
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Sócios
Adenilson Cristiano Belizário
Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
Bruno Leone
Celia Morau
Edinalvo Raimundo de Jesus
Fabrízio Davide Pietro Torrini
Francisco Miguel Vaz de Lima
Hércules Guilardi
Ivone dos Santos Garcia
João Carlos dos Santos
Josino Bentes Monteiro
Maria Cristina Silva
Orestes Gerodetti
Pe. Paulo Francisco Santana Ribeiro
Vinicius Peppe Leone
Sócia Honorária Permanente
Naide Aparecida Santarelli Guilardi
Ex-presidentes
1972/73 - Maurice Leonzini
1973/74 - Estanislau Meliunas
1974/75 - Uvaldo Soares
1975/76 - Oscar Ugolini
1976/77 - Estevam Diamant
1977/78 - Hercules Guilardi
1978/79 - Romano Orlando Iughetti
1979/80 - Luciano Augusto Cardoso da Cunha
1980/81 - Lyodegar Aparecido Cantor Marques
1981/82 - Renato Genioli
1982/83 - Marco Antonio Ferreira Vasconcellos
1983/84 - Antonio Carlos Reinholz
1984/85 - Elias José Haick
1985/86 - Hyeróclito Eloy Pessoa de Barros Neto
1986/87 - Bruno Leone
1987/88 - Hézio Wiechert São Thiago
1988/89 - Túlio Expedito Liporoni
1989/90 - Leopoldo de Barros
1990/91 - Antonio Nery Liporoni
1991/92 - Hercules Guilardi
1992/93 - Elias José Haick
1993/94 - Hézio Wiechert São Thiago
1994/95 - Orestes Gerodetti
1995/96 - Rubens Napchan
1996/97 - Lourivaldo Carletti
1997/98 - Bruno Leone
1998/99 - Josino Bentes Monteiro
1999/00 - Jacqueline Jeanette Loeb Loch
2000/01 - Maurilio Batista do Nascimento
2001/02 - Francisco Alves da Silva
2002/03 - Hercules Guilardi
2003/04 - Efrain Alfredo Spiguel
2004/05 - Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
2005/06 - Jacqueline Jeanette Loeb
2006/07 - Orestes Gerodetti
2007/08 - Dora Maria Leme do Prado Gerodetti
2008/09 - Ana Isabel da Silva Vergueiro Lobo
2009/10 - Josino Bentes Monteiro
2010/11 - Maria Cristina da Silva
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Relato da última reunião
Abertura O Rotary Club São Paulo-Noroeste reuniu-se em
sessão ordinária dia 26 de março no restaurante do
Hotel San Rafael, tendo o presidente interino
Orestes Gerodetti aberto os trabalhos em
substituição ao presidente Edinalvo Raimundo de
Jesus, ausente por motivos profissionais,
convidando a todos a acompanhá-lo na saudação
inicial às bandeiras hasteadas.
Protocolo Feito pelo companheiro Bruno Leone que enunciou a
composição da mesa diretora dos trabalhos,
conforme os lugares: número 1 - Orestes Gerodetti,
presidente interino; número 2 - Carlos Alberto de
Souza, governador-assistente da Área 8, ano rotário
2012/13 e companheiro do RCSP-Pirituba; número 3
- Celia Morau, primeira-secretária do RCSPNoroeste. E agradeceu a presença dos visitantes:
Maria Aparecida Torres de Souza, presidente do
RCSP-Pirituba; João A. Naldoni, companheiro do
RCSP-Freguesia do Ó; e dos convidados: José Luiz
Ribeiro, José Carlos Alves de Souza e Edna Landino
de Souza.

Expediente secretaria A primeira-secretária Celia Morau relacionou a
correspondência recebida na semana, destacou a
agenda de atividades do Clube e divulgou as datas e
locais das reuniões festivas de posse do novo
Conselho Diretor, ano rotário 2012/2013 dos seguin-

tes clubes do Distrito 4430: RCSP-Freguesia do Ó;
RC Mogi das Cruzes Norte, RCSP-Norte; RCSPNordeste Vila Maria; RCSP-Santana; RCSP-Pirituba
e RCSP-Casa Verde.
Companheirismo Apresentado pelo companheiro Fabrizio Davide
Pietro Torrini que informou e cumprimentou os
aniversariantes da semana; destacou as datas
comemorativas do mesmo período, com ênfase para
o dia de criação do Mercosul e o Dia do Circo, a ser
comemorado dia 27 de março.

Em seguida, o companheiro padre Paulo Ribeiro
Santana fez a apresentação dos convidados José
Carlos Alves de Souza, professor, salesiano e
comerciante e sua esposa Edna Landino de Souza,
dizendo que os conhece desde os anos 1980,
quando promovia encontro de casais na Igreja São
Luís. Os convidados agradeceram a acolhida,
fizeram um breve perfil de sua atividade profissional são proprietários do tradicional restaurante Ponto
Chic, falaram do seu comprometimento na
promoção da família e da satisfação que sentem em
contribuir com a preservação da memória da cidade,
trabalho registrado no livro 90 anos do Ponto Chic,
que conta a história de personalidades e
personagens ilustres que passaram pelo Ponto Chic
ao longo da sua existência. Em nome dos rotarianos
do Noroeste, o companheiro Fabrizio Davide Pietro
Torrini deixou uma mensagem aos convidados
falando sobre o que é o Rotary, seu significado e
objetivos.
(cont. na pág. 4)

Master Assessoria Contábil e Tributária
O seu parceiro na informação
Soluções especiais para empresas e pessoas físicas
Edinalvo Raimundo de Jesus
CRC SP - 1SP129132/0-4
Elisete Antunes
CRC SP - 1SP142755/0-7

*Assessoria Contábil e Tributária *Controladoria *Administração Geral e de Finanças
*Administração de Recursos Humanos
*Terceirização: Contabilidade Tributária, Trabalhista e Previdenciária
*Treinamento e desenvolvimento de cursos customizados

Avenida General Ataliba Leonel, nº 93, 4º andar - Santana, SP Telefone: (11) 3567-2100
www.master-servicos.com.br e-mail: ejesus@master-servicos.com.br
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Tempo livre O companheiro Carlos Alberto de Souza, do RCSPPirituba e governador-assistente da Área 8, ano
rotário 2012/2013, falou da sua satisfação em visitar
o nosso clube, depois do treinamento ocorrido para
os presidentes eleitos e governadores-assistentes
semana retrasada em Serra Negra; falou sobre o
que é o Rotary, quantos somos, como se tornar um
rotariano, do significado de um clube de Rotary que
presta serviços à comunidade, da origem do Clube a
partir da classificação profissional de seus membros,
do trabalho de preservação da família, dos projetos
humanitários e da organização que funciona vinte e
quatro horas por dia em todo o mundo.
Prosseguindo, falou da importância do PETS, o
treinamento para presidentes eleitos e dos tópicos
abordados no evento, como Metas - os clubes
devem divulgar com antecedência as datas dos seus
eventos para não coincidir com os eventos do
Distrito e do Governador. Fundação Rotária estabelecida a meta de cada clube ter mais um
companheiro Paul Harris Society; ADFRI - firmar
parcerias com novas empresas, pessoas jurídicas
de não rotarianos, que venham a se tornar
contribuintes mensais; projetos de Subsídios
Simplificados (até 1000 dólares, a ser apresentado
até agosto), Subsídios Equivalentes (orçado em
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5000 dólares, com parceria de um clube do exterior);
Desenvolvimento do Quadro Social, que
estabeleceu metas de fortalecimento dos clubes que
têm menos de 20 sócios e aumento de 10% do
quadro social para clubes com mais de 20 sócios e
fundação de mais um clube na Área 8. Finalizando,
falou dos Projetos Humanitários e das Metas
Presidenciais, com planejamento estratégico
trianual e confirmou a data da sua próxima visita ao
nosso clube, dia 20 de agosto, antecedendo a visita
oficial do Governador do Distrito 4430, marcada para
o dia 3 de setembro.

Tempo do presidente O presidente interino Orestes Gerodetti agradeceu a
explanação e as orientações prestadas pelo
companheiro Carlos Alberto de Souza, na qualidade
de governador-assistente para o ano rotário
2012/2013; falou sobre a importância da Assembléia
Distrital que será realizada no próximo dia 14 de
abril, na FIG Guarulhos, quando espera contar com
a efetiva participação de todos os companheiros do
Noroeste; agradeceu aos convidados Edna Laudino
de Souza e José Carlos Alves de Souza e
cumprimentou-os pelo trabalho de preservação da
história da cidade de São Paulo por meio do seu
tradicional estabelecimento comercial; disse que
nesta semana marcará a data e local da reunião
festiva de posse do novo Conselho Diretor do nosso
clube. Por fim, agradeceu a presença dos visitantes,
companheiros do RCSP-Pirituba e do RCSPFreguesia do Ó e do convidado José Luiz Ribeiro.
Encerramento Nada mais havendo a ser tratado e ninguém
desejando fazer uso da palavra em caráter
extraordinário, o presidente interino Orestes
Gerodetti deu os trabalhos por encerrados
agradecendo, uma vez mais, a presença dos
companheiros, dos convidados e visitantes e
convidou a todos para acompanhá-lo na saudação
final às bandeiras hasteadas.
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Datas comemorativas
Abril
. 2 - Dia Internacional do Livro Infanto/Juvenil
. 3 - Dia da Verdade
. 4 - Dia do Livreiro Católico
. 5 - Quinta-feira Santa - Lavapés
Dia do Propagandista Farmacêutico
. 6 - Sexta-feira Santa - Paixão de Cristo
Dia da Hora Luterana no Brasil (1947)
, 7 - Sábado Santo - Aleluia
Dia do Jornalista
Dia da Radiopatrulha
Dia Mundial da Saúde
Dia do Médico Legista
Dia Mundial do Hipertenso
. 8 - Páscoa do Senhor
Dia do Correio
Dia da Natação
Dia do Desbravador
Dia do Profissional de Marketing
Dia Mundial de Combate ao Câncer
O Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil é comemorado
desde 1967, por iniciativa da International Board on Books
for Young People - IBBY, em homenagem ao criador
dinamarquês Hans Christian Andersen, nascido a 2 de
abril de 1805. A medalha Hans Christian Andersen é
atribuída de dois em dois anos a escritores e ilustradores
vivos, e é o mais prestigiado prêmio literário internacional
da literatura infanto-juvenil.
Andersen nasceu em Odense, Dinamarca, numa família
muito modesta; seu pai contava-lhe histórias que ele
adorava e muito novo aprendeu a ler. Contudo, foi obrigado
a deixar a escola aos 11 anos, quando da morte do pai.
Felizmente, a sua aptidão para o teatro e a literatura já
tinha nascido. Aos 14 anos, já em Copenhague, foi lhe
dada a oportunidade pelo diretor do Teatro Real de estudar
e trabalhar como ator e bailarino e de escrever algumas
peças. Em 1828, depois de ter publicado diversos livros,
entrou para a universidade.
Deixou uma extensa obra literária: ensaios, canções,
peças de teatro, histórias e contos de fadas com os quais
se tornou mundialmente conhecido e que fazem parte do
imaginário da maioria das crianças do mundo, desde a sua
publicação até hoje.
Entre as suas principais histórias, que se tornaram
clássicos da literatura infantil estão: O Patinho Feio; O
Soldadinho de Chumbo; A Pequena Sereia; A Princesa e a
Ervilha e A Roupa Nova do Rei.
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Agenda
2 de abril
Reunião Ordinária
Avaliação Plano de Atividades e
planejamento posse
Conselho Diretor 2012/2013
20h30 - Hotel San Raphael, 2º andar
9 de abril
Reunião Ordinária
Palestra - Desenvolvimento do Quadro
Associativo
A confirmar
14 de abril - sábado
Assembléia Distrital
8h - FIG Unimesp
Av. São Luís, 315 - Vila Galvão - Guarulhos
Fone: 3544-0333
Participe!
17 a 20 de maio
XXI Conferência Distrital
"Conferência da Ética e da Juventude"
Hotel Vacance - Águas de Lindóia
Inscrições abertas. Não deixe para a última
hora

Datas especiais do Rotary
Abril, mês da revista
. No calendário do Rotary International,
abril é o mês dedicado à Revista do
Rotary. Durante esse mês, os clubes
organizam programas e atividades para a
promoção da leitura e da utilização da
revista The Rotarian e das revistas
regionais da organização.

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Boas ações
Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi"
supera meta de arrecadação
grande lote de calçados masculinos, femininos e infantis
foi distribuido recentemente a uma comunidade da Vila
Zatt, por meio do Núcleo Rotário de Desenvolvimento
Comunitário Vida e Esperança, afilhado do RCSPNoroeste.
O coordenador da Campanha do Pé Calçado "Marcelo
Guilardi" agradece a todos que colaboraram para o
alcance antecipado dessa meta e àqueles que se
empenharam na distribuição dos calçados às
comunidades assistidas. E aproveita a oportunidade para
lembrar que a Campanha continua, pois sempre há quem
dependa da nossa generosidade para ter um par de
sapatos para calçar.
As doações podem ser entregues no novo endereço da
Leone Equipamentos, à Rua Solon, 950, Bom Retiro,
telefone: 3393-3636, aos cuidados de Bruno Leone.

. Na gestão 2011/2012 do Rotary Club São PauloNoroeste havia uma meta de arrecadação e distribuição
de sete mil pares de calçados até 30 de junho de 2012,
quando se encerra este ano rotário.
E a Campanha do Pé Calçado "Marcelo Guilardi",
coordenada pelo companheiro Bruno Leone, comemora
desde fevereiro o alcance dessa meta. Foi graças ao
empenho de muitos colaboradores de clubes rotários do
Distrito 4430 e de outras localidades, de parceiros como o
Sescon e de lojas maçônicas da região central de São
Paulo que a arrecadação superou a expectativa inicial
muito antes do prazo estipulado.
A distribuição dos calçados arrecadados foi feita por
intermédio de entidades assistenciais e prestadoras de
serviços de diversas regiões da cidade de São Paulo. Um

Locação de bolos cenográficos
para casamento, bodas e 15 anos
Bolos artísticos - pasta americana
Cup Cake
3672-1762 7309-3379
Companheira Maria Cristina da Silva
www.deliciartsconfeitaria.com.br

Vila Nova Cachoeirinha ganha
Fábrica de Cultura
Inauguração aconteceu sábado,
dia 31 de março
. A comunidade da zona norte ganha um novo
espaço cultural, com várias atividades de lazer,
entretenimento e convivência social. A
inauguração da Fábrica de Cultura Vila Nova
Cachoeirinha aconteceu no sábado, dia 31 de
março, a partir das 10h30.
A Fábrica de Cultura oferece oportunidade de
acesso democrático a múltipla vivência artística
e mostra a todos os jovens da comunidade local
o poder transformador da cultura.
A programação especial de inauguração da
Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha teve
roda de samba, samba rock, apresentações de
dança urbana, dança afro e dança cigana, rap,
hip hop e muito mais.
O diretor da Fábrica de Cultura Vila Nova
Cachoeirinha é Rubens Morais, que até poucas
semanas era o administrador da Casa de Cultura
Salvador Ligabue, na Freguesia do Ó. A Fábrica
de Cultura fica na Rua Frankilin Amaral, 1281 e a
execução do projeto é da Poiesis.

Rotary Club de São Paulo Noroeste

Fundado em 30 de agosto de 1972
"De mãos dadas com a comunidade para servir melhor"
Clube padrinho: Rotary Club de São Paulo-Norte
Presidente:
Edinalvo Raimundo de Jesus
e-mail: edinalvo.jesus@uol.com.br
fone: (11) 3567-2100
1ª secretária:
Celia Morau
e-mail: celiamorau@bol.com.br
fone: (11) 3976-6861
Boletim Informativo:
periodicidade semanal
Editora:
Celia Morau
e-mail: celiamorau@bol.com.br
fone: 3976-6861
Criação:
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Acontece na região
Abertas inscrições para a
Conferência de Mudanças
Climáticas

Praças de Pirituba ganham
equipamentos de ginástica
. As comunidades do Jardim Felicidade e da Vila
Bonilha, em Pirituba, comemoram mais uma
conquista: a instalação de aparelhos de ginástica para a melhor idade. Os equipamentos
foram entregues oficialmente aos usuários das
praças Padre Guido D. Toro e Vila Bonilha
(Avenida Paula Ferreira, 1900) no sábado, 31
de março. O ato inaugural contou com a presença do vereador Eliseu Gabriel, autor da proposta
de melhoria para esses logradouros.

Telecentro abre vagas
para vários cursos
. O Telecentro Moradores da Zona Norte está

. Há dez anos é realizada em São Paulo a
Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças
Climáticas. A 11ª edição da Conferência acontece
este ano dia 8 de maio, das 8 às 17 horas, no
Memorial da América Latina, desse que se tornou o
maior evento de meio ambiente de São Paulo. É
também o pré-evento oficial da cidade de São Paulo
para a Rio+20.
As inscrições já estão abertas, são gratuitas e as
vagas limitadas; e podem ser feitas pelos sites:
wwww.natalini.com.br e www.angulo.com.br. Mais
informações podem ser obtidas com o coordenador
do evento, vereador Gilberto Natalini, no telefone:
3396-4405.

Santa Bárbara
Corretora de Seguros Gerais
Seguros

Produtos

Auto/Vida/Saúde/Aluguel
Empresa/Residência
Transporte
Condomínios/Previdência
Viagens
R.C. Profissional/Garantias

Consórcio
Financiamento
Investimento
Cartão de Crédito
Alarmes Monitorados

Companheiro João Carlos dos Santos
Rua Barão de Itapetininga, 221, 9º andar, sala 905
Fone / Fax: 3258-8783
Cel.: 8272-7042 / 9632-6708
e-mail: sbarbara97@ig.com.br

com inscrições abertas para diversos cursos:
editor de texto; como utilizar o computador sem
o mouse; telecriança e introdução à informática.
O Telecentro Moradores da Zona Norte fica na
Rua Elias Galvão, 178, Jardim Damasceno e
funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18
horas. Mais informações pelo telefone: 39228821.

Festa de Páscoa
no NAB
. O Núcleo Assistencial Vila Brasilândia realiza a
Festa de Páscoa para as crianças assistidas
pela entidade no domingo, dia 8 de abril, a partir
das 9 horas. O coelhinho da Páscoa chega na
sede do NAB às 9 horas, na Rua João Pinto de
Oliveira, 104, Jardim Guarani, Vila Brasilândia.

Naldoni Advocacia
Sem Deus não há Justiça
Companheiros

João Alberto Naldoni
Jaquelina de P. S. Naldoni
Advogados

Avenida Clavásio Alves da Silva, 70
Bairro do Limão - São Paulo, SP
Fones:

(11) 3931-9341 - 3936-8267

Rotary Club de São Paulo Noroeste
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Acontecimentos rotários
Clubes de Brasilia fazem reunião
conjunta e festiva de posse
O Rotary Club Brasilia-Lago Sul, sob a
liderança do presidente Roney Rodrigues e o
Rotary BSB-Aeroporto, presidido por Laura
Macedo, realizaram reunião festiva conjunta dia
30 de março, na sede da Fundação de
Rotarianos de Brasília. Nessa festiva, foi
empossado novo associado do RC Brasilia-Lago
Sul, Wendel de Sousa Oliveira. O Rotary BrasiliaAeroporto deu posse para cinco novas
associadas: Helenice Ferreira Pinto, Rosemary
Guimarães Gomes, Cléa Dalva Rodrigues dos
Santos, Sandra Salum Vieira Stamm e Marilda
de Fátima Costa Franco. O evento contou, ainda,
com a presença do governador Pimentel, do
Distrito 4530 e dos EGDs Rubens Chamma,
Daltom Umberto e Adriano Souto, vários
rotarianos de outros clubes do Distrito Federal e
convidados

Fundado mais um
clube em Brasília
O Rotary Club de Taguatinga realizou dia 27 de
março bonita reunião festiva de fundação e
posse da nova diretoria do seu afilhado, o
Rotary Club Brasilia-Plano Piloto. O novo
clube nasce com 42 associados e tem no seu
quadro associativo vários ex-interactianos,
rotaractianos e muitos outros jovens líderes. O
Conselho Diretor do RC Brasilia-Plano Piloto é
constituído por: Saulo Branquinho, presidente;
Rogério Heinzelmann, vice-presidente; Sandra
Berezowski, secretária; Nady Barbosa, 2ª
secretária; Rogério Heinzelmann, protocolo;
Débora Ribeiro, 2ª protocolo; Luís Fernando,
tesoureiro e Erika Mulatinho, 2ª tesoureira.
O foco do jovem clube brasiliense é desenvolver
ações voltadas para a melhoria da qualidade de
vida das pessoas menos favorecidas da capital
federal.

Rotarianos de Porto Alegre
visitam companheiros argentinos
. Um grupo de quarenta companheiros e suas esposas do Rotary Club Porto Alegre-Passo D´Lindoia foi
recebido recentemente em Buenos Aires pelo companheiro Carlos Soteras, do RC Lanus, Buenos Aires.
O grupo gaúcho excursionava pela Argentina, tendo visitado as regiões de El Calafate e Usuahia. Na
capital argentina, os companheiros de Porto Alegre, liderados por Ramiro Araújo, encontraram-se com o
companheiro argentino, estabelecendo-se um clima de camaradagem e cordialidade, como se fossem
amigos de longa data, que o encontro deve se repetir em breve em Porto Alegre.
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A Páscoa e seus símbolos
O nome Páscoa surgiu a partir da palavra hebraica "pessach" (passagem) que para os hebreus significava o fim
da escravidão e o início da libertação do povo judeu - marcado pela travessia do Mar Vermelho, que se tinha
aberto para "abrir passagem" aos filhos de Israel que Moisés ia conduzir para a Terra Prometida.
Ainda hoje a família judáica se reúne para o "Seder", um jantar especial que é feito em família e dura oito dias.
Além do jantar há leituras nas sinagogas.
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. Tempo em que animais e plantas aparecem novamente. Os pastores e camponeses presenteavamse uns aos outros com ovos.
Ovos de Páscoa
De todos os símbolos, o ovo de Páscoa é o mais esperado pelas crianças. Nas culturas pagãs, o ovo trazia a
ideia de começo da vida. Os povos costumavam presentear os amigos com ovos, desejando-lhes boa sorte. Os
chineses já costumavam distribuir ovos coloridos entre amigos, na primavera, como referência à renovação da
vida.
Existem muitas lendas sobre os ovos. A mais conhecida é a dos persas: eles acreditam que a terra havia caído
de um ovo gigante e por este motivo os ovos tornaram-se sagrados. Os cristãos primitivos do oriente foram os
primeiros a dar ovos coloridos na Páscoa simbolizando a ressurreição, o nascimento para uma nova vida. Nos
países da Europa costumava-se escrever mensagens e datas nos ovos e doá-los aos amigos. Em outros, como
na Alemanha, o costume era presentear as crianças. Na Armênia decoravam ovos ocos com figuras de Jesus,
Nossa Senhora e outras figuras religiosas.
Pintar ovos com cores da primavera, para celebrar a Páscoa, foi adotado pelos cristãos no século 18. A Igreja
doava aos fiéis os ovos bentos.
A substituição dos ovos cozidos e pintados por ovos de chocolate pode ser justificada pela proibição do
consumo de carne animal, por alguns cristãos, no período da quaresma. A versão mais aceita é a de que o
surgimento da indústria do chocolate, em 1830 na Inglaterra, fez o consumo de ovos de chocolate aumentar.
Coelho
O coelho é um mamífero roedor que passa boa parte do tempo comendo. Ele tem pêlo bem fofinho e se alimenta
de cenouras e vegetais. O coelho precisa mastigar bem os alimentos para evitar que seus dentes cresçam sem
parar.
Por sua grande fecundidade, o coelho tornou-se o símbolo mais popular da Páscoa. É que ele simboliza a Igreja
que pelo poder de Cristo é fecunda em sua missão de propagar a palavra de Deus a todos os povos.
Cordeiro
O cordeiro é o símbolo mais antigo da Páscoa; é o símbolo da aliança feita entre Deus e o povo judeu na Páscoa
da antiga lei. No Antigo Testamento, a Páscoa era celebrada com os pães ázimos, sem fermento, e com o
sacrifício de um cordeiro como recordação do grande feito de Deus em prol de seu povo: a libertação da
escravidão do Egito. Assim, o povo de Israel celebrava a libertação e a aliança de Deus com seu povo. Moisés,
escolhido por Deus para libertar o povo judeu da escravidão dos faraós, comemorou a passagem para a
liberdade imolando um cordeiro.
Para os cristãos, o cordeiro é o próprio Jesus, Cordeiro de Deus que foi sacrificado na cruz pelos nossos
pecados e cujo sangue nos redimiu: morrendo, destruiu nossa morte e ressuscitado, restituiu-nos a vida. É a
nova Aliança de Deus realizada por Seu Filho agora não só como um povo, mas com todos os povos.
Pão e vinho
O pão e o vinho, sobretudo na Antiguidade, foram a comida e bebida mais comum para muitos povos. Cristo, ao
instituir a Eucaristia, se serviu dos alimentos mais comuns para simbolizar sua presença constante entre e nas
pessoas de boa vontade. Assim, o pão e o vinho simbolizam essa aliança eterna do Criador com a sua criatura e
sua presença no meio de nós. Jesus já sabia que seria perseguido, preso e pregado na cruz. Então, combinou
com dois de seus amigos - discípulos - para prepararem a festa da Páscoa num lugar seguro. Quando tudo
estava pronto, Jesus e os outros discípulos chegaram para juntos celebrarem a ceia da Páscoa. Esta foi a Última
Ceia de Jesus.
A Páscoa judáica lembra a passagem dos judeus pelo Mar Vermelho, em busca da liberdade.
Colomba pascal
O bolo em forma de "pomba da paz" significa a vinda do Espírito Santo. Diz a lenda que a tradição surgiu na vila
de Pavia, norte da Itália, onde um confeiteiro teria presenteado o rei lombardo Albuíno com a guloseima. O
soberano por sua vez, teria poupado a cidade de uma cruel invasão graças ao agrado.

