
ÉPOCA DA
PÁSCOA

Estudo e vivência no 
jardim de infância



A Páscoa é uma festa comemorada
no Outono aqui no Brasil. O clima
equatorial de nosso país não permite
que vivamos um outono bem
definido, como acontece na Europa,
por exemplo. Porém, se
observarmos bem, a natureza já
apresenta sinais de recolhimento e
se prepara para seu “sono de
inverno”. É realmente uma época de
passagem, que transita entre o calor
e o frio. A temperatura é mais amena,
o verde é menos intenso e as flores
não apresentam mais abundância de
perfume e de cores. Quaresmeiras
cobrem-se de roxo e a variedade de
frutos de época estimula nosso
paladar.  
Temos a época das uvas, goiabas,
caquis, maracujás. No céu pode-se ir
observando o afastamento da
constelação de Peixes e a
aproximação da constelação de Áries,
nos aproximamos do equinócio -
época que o sol passa sobre a linha
do equador, o que faz com que os
dias tenham aproximadamente a
mesma duração das noites. A
terra se escurece e o céu se ilumina
num azul intenso maravilhoso. É
passagem das estações.
As crianças começam a se esconder
em cantinhos quentinhos e escuros.
Elas pedem para fazer cabanas, uma
toca ou uma casinha...
Entre os símbolos utilizados na época
de Páscoa ressaltamos o da lagarta e
o da borboleta representando a
morte do corpo, a transformação e o
renascer. A imagem arquetípica da
borboleta que, quando lagarta,
adormece no escuro casulo
deixando a luz e o calor
transformarem sua existência em cor 

e leveza é a mais propícia. Essa
mesma leveza é incorporada pelas
crianças revelando-se em admiração,
gratidão e alegria de viver.
O ovo simboliza o elemento que,
embora externamente nada tenha
de vivo traz em si a vida.
Quantas vezes não temos que
“morrer” para poder nascer uma
qualidade nova? Como na imagem
da borboleta, que precisou da morte
da lagarta que se recolhe do mundo
no casulo. Constantemente, nosso
desenvolvimento força-nos  a deixar
morrer certas coisas, para que
outras novas possam surgir.

PÁSCOA - Sentido Espiritual 
 

A Festa da Páscoa é uma festa móvel,
isto é, não tem uma data fixa e é ela
que determina o que vem antes e o
que vem depois. A Páscoa acontece
após o equinócio de 20 de março, no
1º domingo após a 1ª lua cheia dessa
nova época do ano: outono aqui no
hemisfério sul e primavera no
hemisfério norte.
Contando-se 40 dias que antecedem
o Domingo de Ramos (início da
semana Santa), temos o Carnaval e
contando-se 40 dias depois do
Domingo da Páscoa, tem-se a
Ascenção e mais outros 10 dias após,
o Pentecostes.
O período de uma semana (7 dias)
que se inicia no domingo, nos
remete a esfera surpreendente do
tempo e seus mistérios. Semana que
contém o cosmos, sistema planetário
no nome dos dias. Semana da
criação do mundo, 



Gênesis, Semana de transformação
do Eu, caminho da Paixão da Semana
Santa.
A Semana Santa com seus
acontecimentos nos revela o
caminho de autodesenvolvimento
do Eu humano. Desde o Domingo de
Ramos, numa imagem de humildade
somos levados pelas demais imagens
dos dias seguintes dessa semana
sacra, a nos orientarmos daquilo que
se faz necessário transformarmos
em nossas vidas para encontrarmos
o impulso Crístico e com ele
trilharmos o caminho do meio, sem
cairmos nas polaridades.

Domingo de Ramos, dia do antigo
Sol- Centro, Eu, Humanização.
 
ACONTECIMENTO: Chegada do
Cristo em Jerusalém. Entrar na
cidade, em silêncio, montado num
burrinho, tinha para Cristo, o sentido
de deixar clara a transição da antiga
exaltação visionária inconsciente, do
entrar em êxtase, para a atitude
receptiva, fruto da presença de
espírito, do Sol interior na alma
individual calma e vigorosa.

ACONTECIMENTO DA SEMANA
SANTA, OS 7 PASSOS DE

AUTOCONHECIMENTO E AS
ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS

1º passo de reflexão – Humildade –
refletir sobre posições de liderança
que ocupamos. Exercitar
fraternidade, independente das
posições hierárquicas, não
esquecendo que somos todos iguais,
irmãos.
Atividade com as crianças - Podemos
pegar com as crianças ramos verdes
e coloca-los num vaso com água,
que poderão ser enfeitados na
Páscoa; os que enraizarem durante
o período poderão ser
transplantados para a terra. 
 
Segunda-feira Santa, dia da Lua-
Repetição, Revitalização, Reflexo.
 
ACONTECIMENTO: Condenação da
figueira e a expulsão dos vendilhões
do Templo Cristo condena a árvore
que representava a antiga forma de
clarividência, para evidenciar que
deveria cessar o antigo dom de
qualidade lunar das visões de êxtase,
ligada com as forças da natureza da
noite, pois só era vivenciada em
estado inconsciente. É fundamental
que agora o ser humano trilhe o
caminho da autoconsciência clara
e explícita, que o levará à liberdade
individual. Cristo expulsa os
vendedores, devolvendo ao Templo
sua condição de lugar sagrado, e aos
peregrinos devolve a consciência de
que estão na casa de Deus.
2º passo de reflexão – Doação – a
figueira que só vale quando produz
fruto. O que realizamos para os
outros, sem esperar algo em troca;



onde praticamos atitudes de amor,
de doação do que temos, tendo
consciência de onde estamos e o
que estamos fazendo. 
Atividade com as crianças - Dia em
que se pode trabalhar com
jardinagem na preparação da terra
para novas sementes, para
posteriormente vê-las brotar e
desabrochar. 
 
Terça-feira, dia de Marte- Luta,
Autenticidade, Coragem
 
ACONTECIMENTO: Questionamento
no Templo e a reunião com os
apóstolos no Monte das Oliveiras.
No Templo, Cristo é abordado com
várias perguntas capciosas, às quais
responde com parábolas, que
vão revelando sua identidade
espiritual. Ele mostra aos oponentes,
quem é e a que veio. Desenrola-se
uma verdadeira luta de palavras e
intenções, culminando com o “dai a
César o que é de César e a Deus, o
que é de Deus.” Mais tarde reunido
com os apóstolos, mostra que a
maior das lutas é a batalha travada
no interior, entre o medo e a vontade
de colocar o Eu no mundo. 
3º passo de reflexão – Auto avaliação
– com coragem aproveitar para
autoconhecimento fazendo-se
perguntas sinceras, e não com
perguntas que apenas justificam
nossos desejos e vontades.  
Atividade com as crianças - Esse é o
dia da limpeza do templo. Pode-se
fazer a limpeza da casa com as
crianças, lavar brinquedos, arrumar
armários, limpar os móveis, jogar fora
o velho e quebrado, enfim o que não
serve mais.

Quarta-feira, dia de Mercúrio-
Fluidez, Devoção, Cura.
 
ACONTECIMENTO: As atitudes de
Maria Madalena e Judas. Ao
entardecer reunido com seu círculo
mais íntimo, Cristo teve seus pés
ungidos com um óleo precioso por
Maria Madalena, ato que gera
algumas críticas e desencadeia a
revolta que se acumulava na alma
inquieta de Judas, que flui para o
mundo, como revolta, como traição.
Maria Madalena interioriza as forças
que antes a levavam para o
mundano, transformando-as, e
que agora fluem para o mundo
como devoção.
4º passo de reflexão – Aceitação
como escolha consciente – por amor
se sacrificar, aceitando e superando
a dor dos fatos,
sem tentar mudar os rumos para
direcionar pra aquilo que julgamos
ser o certo.
Atividade com as crianças - Para
transformar as inquietações
podemos fazer trabalhos que trazem
concentração como pintar os ovos e
preparar o ninho do coelhinho.
Utilizando cestos, dobraduras de
papel pintados pelas crianças,
rolinhos de jornal depois
pintados, de palha, lã, tricô de dedo,
etc. 
 
Quinta-feira, dia de Júpiter-
Sabedoria, Grandeza.
 
ACONTECIMENTO: O Lava Pés e a
Santa Ceia. Antes da ceia, Cristo
realiza o ato de amor humilde, 



singelo e cheio de sabedoria: o Lava
Pés. Síntese de todos seus
ensinamentos: “amai-vos uns aos
outros”. Na ceia, quando oferece o
pão e o vinho como novo
sacramental, Cristo cessa a
reminiscência do sacrifício da sangue
fresco do animal puro, que era um
ato externo que ligava a alma
humana com o mundo espiritual de
forma inconsciente, em êxtase.
Quando se coloca como o novo
cordeiro na forma da comunhão
com o pão e do vinho, Ele traz a
interiorização do Eu na alma humana,
até o nível do sacrifício da entrega, da
aceitação do destino.
5º passo de reflexão – Posicionar-se
- exercitar a confiança da
transformação do erro, do que não
serve mais; assumindo o Eu SOU
sem negar aquilo que se é.
Atividade com as crianças - As
crianças podem passar o dia na
preparação do feitio do pão, para que
a noite seja uma ceia, apenas com o
pão e suco de uva, dividindo com as
mãos e num total silêncio à mesa (um
tem que perceber o que o outro
quer sem palavras). Pode-se
fazer também o lava pés um no
outro, com doação de amor e
cuidado.
 
Sexta-feira, dia de Vênus- Paixão,
Amor Universal.
 
ACONTECIMENTO: O beijo de Judas e
a negação de Pedro. A Crucificação.
Na madrugada de quinta para sexta,
Cristo ao ser identificado pelo beijo
de Judas, é arrastado e preso. Pedro

ao ser perguntado se era um deles
nega, acordando-se para si só ao
terceiro cantar do galo. Judas ao
perceber o que estava acontecendo,
enforca-se numa figueira.
Às 15h, depois de Cristo ser
ironizado, flagelado, coroado com
espinhos, carrega sua cruz sobre as
costas e é crucificado na colina de
Gólgota. “No Cristo torna-se vida, a
sorte”. Jerusalém escurece
repentinamente na hora da morte,
depois de Seu sangue escorrer e
penetrar a terra. Acontece o
terremoto no fim da tarde após a
colocação do corpo no túmulo.
6º passo de reflexão – Entrega com
discernimento – com o
estabelecimento do poder interno,
impedindo que a morte física traga a
morte espiritual, o EU NÃO SOU.
Atividade com as crianças - É um dia
de silêncio. Pode-se fazer um almoço
em família, com carne branca e sem
muitas cores. Acender velas. 
 
Sábado de Aleluia, dia de Saturno-
Profundidade, Consciência, Tempo.
 
ACONTECIMENTO: A Terra recebe o
corpo e o sangue do Cristo. No local
entre o Gólgota e Sepulcro, existia
outrora uma fenda primária na
superfície terrestre. Os terremotos
da sexta-feira reabrem esta fenda e a
terra inteira se torna então o túmulo
do Cristo. O espírito do Cristo
penetra na Terra criando nela um
novo centro luminoso. Estamos
diante do ponto de partida de um
Novo Sol em formação.



7º passo de reflexão – Redenção com
participação criativa – desenvolver a
esperança, reconhecer que agora
cada um só tem a si, que depende de
cada um para que o todo aconteça.
Silencio e aguardar com confiança.
Atividade com as crianças - Rever
álbuns de família, rezar por eles. 
 
Domingo de Páscoa - Pode-se
comer um pão de trigo feito com as
crianças ou biscoitos em forma de
sol, galo ou coelho. O trigo é o cereal
típico da Páscoa, pois, além de
representar o sol na terra, passa por
várias transformações até chegar a
ser pão. 
 
O coelhinho da Páscoa pode trazer
vários tipos de ovos: de chocolate,
cozidos com corante natural,
algumas cascas pintadas recheadas
com passas de uva. Esses ovos
poderão estar espalhados por toda
casa e jardim deixando algumas
“pegadas” feitas com farinha. O ato de
procurar e encontrar traz imensa
alegria para as crianças. A busca é
algo inerente ao ser humano, e
sempre vem acompanhada de
crescimento e transformação.
Vivenciar o “procurar e achar” os ovos
é importante para a criança, pois o
impulso da Páscoa é: “procure e
acharás”.

"Eu sou um coelhinho
Orelhudo e peludinho

Minha sombra é engraçada
Ora curta ora alongada

Se eu pulo, ela também pula
Fica quieta se eu parar"

 
 
 

"Coelhinhos pintadinhos 
Que vivem a pular

pula prá cá, pula prá lá 
Para frente e para trás

 
Suas orelhas tão grandes

Sempre a balançar 
Pula prá cá, pula prá lá
Para frente e para trás"



Baseando-se no símbolo da  lagarta e
da borboleta, os pais podem
preparar junto com as crianças as
lagartas, com lã natural ou feltro,
colocando-as em um galho verdinho
que vai perdendo suas folhas 
 enquanto a lagarta “engorda”. Depois
de algum tempo, as lagartas são
envoltas em casulos, de tule, lã ou
tecido fino, e descansam até que no
dia da Páscoa surgem lindas
borboletas (que podem ser feitas
com tule, tecido, lã, papel...).
 
Recolher as folhas caídas, juntar as
sementes espalhadas e enterrá-las
nos canteiros ou em vasos
observando a germinação, plantar
alpistes e feijões, empinar pipas e
fazer girar cataventos, soltar peninhas
ou bolhas de sabão para vê-las
voando em direção ao céu.
 
Notamos que as crianças começam a
se esconder em cantinhos
quentinhos e  escuros. Elas nos
pedem para que lhes façamos uma
cabana, uma toca ou uma casinha.
Construam cabanas de panos, com
lençóis, de baixo da mesa, da
escada... Também elas gostam muito
de brincar de esconder. 
 
Pintar as cascas de ovos para decorar
a mesa no domingo ou fazer móbiles
e guirlandas é uma ótima atividade
para a época. A árvore de Páscoa
deve ser enfeitada por ovos pintados.

A limpeza da sala ou do jardim e da
horta são boas atividade para
simbolizar a purificação. As crianças
recolhem as folhas secas para que
os “coelhinhos” possam fazer seus
ninhos.
 
Podemos fazer um cantinho da
época que represente essa
transformação. O cantinho da época
pode contar um pouco sobre a
estação que estamos vivenciando e a
época que se aproxima. Pode ter
panos fazendo o céu e a terra,
pedras, folhas secas. Sempre que
possível, os quatro reinos devem
estar representados (mineral, vegetal,
animal e humano).
Tendo Criatividade e beleza, tudo
vale! Abaixo, algumas sugestões:

Brincadeiras e Vivências



Músicas, versos e parlendas ajudarão
a reforçar o simbolismo que se quer
transmitir. Assim como os contos
rítmicos (para crianças pequenas) e
os contos de fadas (para crianças a
partir de 4 anos) nutrirão a alma com
imagens de interiorização,
transformação, purificação, vida,
morte e renascimento.
 
Os trabalhos manuais também
reproduzem essas ideias. Podemos
reciclar papel, trabalhar com papel
machê, desfiar panos cujos fios serão
utilizados para gerar algo útil, ou
modelar... Para transmitir  a ideia de
vida contida em algo que
aparentemente é morto, nada
melhor que a imagem do ovo. Ovos
de madeira ou de galinha pintados
pelas crianças enfeitam lindamente
as casas na época de Páscoa.
 
.

O coelho e ovos possuem significado
especial nas comemorações da
Páscoa. O ovo representa uma vida
interior, ainda em estado germinal,
que se desenvolve, rompe uma
casca dura e em seguida desabrocha
em sua plenitude. As crianças
podem ter mais contato com o ovo
nesta época, pintando, com tinta
guache ou tintura natural (beterraba,
folhas vedes, café, cenoura etc.) e
plantando semente de girassol,
alpiste, feijão

www.assimquefaz.com/germinar-sementes-na-casca-de-ovo/

O Coelho, o ovo, 
a cesta e seus

significados na Páscoa

Veja o passo a passo como fazer
tintas com pigmentos naturais no
site
naturalccipintando7.blogspot.com/2
015/07/vamos-fazer-tinta



O coelho por sua vez, representa um
animal puro, que não agride. Desta
forma ele é digno de carregar e trazer
os ovos de Páscoa. Além disso, é um
animal muito fértil, que se reproduz
com facilidade. 
 
Com os pequenos fazemos o coelho
de pompom, aqui está o passo a
passo:

Passo a passo coelho de meia -
https://www.artesanatopassoapassoj
a.com.br/coelhinho-da-pascoa-feito-
de-meia-passo-a-passo/

www.espacoinfantil.com.br/como-fazer-coelho-de-
pompom/

O símbolo da cesta de Páscoa
origina-se do costume católico de as
pessoas levarem cestas de comida
para serem abençoadas no almoço
de Páscoa na Igreja. 

"Coelhinho foi passear
Passear sozinho
Nariz pro alto
Não viu o rio

Pluft!
Ele caiu"



Os contos de fadas são
fundamentais para as crianças e são
também muito bons para os adultos.
A alma humana tem necessidade do
alimento que vem dos contos de
fadas, assim como o corpo físico
precisa de alimento.
 
Os contos trazem imagens que
atuam no interior da alma, são
eventos e desafios que devem ser
enfrentados e superados.
 
São elementos que trazem o que é
bom e o que é ruim na vida do Ser
Humano. 
 
Alguns pontos a considerar na
preparação dos contos/histórias:
 
• Os educadores ou pais precisam
estar familiarizados com a história, ler
e se preparar antes de contar.
 
• Ao contar oralmente uma história,
não podemos dramatizá-las (mudar
o tom de voz), para que a criança
possa digeri-la sem o sentimento dos
adultos, mas da forma que cada
criança puder.
 
• Ao escolher um conto ou história, o
contador deve ter uma boa ligação
com a história, se tiver algum
incômodo, alguma imagem que lhe é
desconfortável, isso não vai ser bom
para a criança. Escolha outra história.
 

HISTÓRIA PARA A 
ÉPOCA DA PÁSCOA

• A escolha da versão ou tradução é
muito importante, quanto mais
autêntico os contos de fadas melhor.
Os contos dos Irmãos Grimm são os
melhores para as crianças a partir
dos 4 anos de idade.
 
• Para se preparar melhor, podemos
ler um conto por várias noites, antes
de dormir, como um alimento para o
próprio adulto.
 
• Contar o conto com os seus
detalhes, é uma forma de atrair a
atenção das crianças com
dificuldades de ouvir. Podemos
depois de contar algumas vezes,
fazer um teatro simples sobre a
história com tocos, panos, bonecos.

Qual escolher?
 

Algumas sugestões:
- Crianças de 1 e 2 anos de idade:

Contos pequenos e rítmicos.
- Crianças de 3 a 4 anos de idade:

Contar contos de fadas que
tenham elementos repetitivos e
uma história muito simples. Eles
adoram histórias com animais.

CONTOS DE FADAS



E agora algumas dicas de como contamos em nossa escola:
 
1.         Interiorizamos a história e contamos para as crianças (sem
utilizar o livro). Tente interiorizar o conto. Assim você estará olhando
para a criança e não para o livro na hora de contar.
2.         Apagamos as luzes e ascendemos uma vela, cantando uma
canção suave. Você também pode criar, imaginar outra forma de
iniciar esse momento.
3.         Contamos a mesma história por 4 semanas, sem grandes 
 dramatizações e com a mesma entonação de voz. Assim, a criança
pode usar a sua imaginação, criatividade, fantasia e criar as suas
próprias imagens sobre aquela história, bem como apreender e
elaborar todo o  vocabulário e detalhes da narrativa.
4.         Normalmente contamos a história no final do turno (manhã
ou tarde), antes das crianças irem para a casa. Procure uma hora
tranquila para sentar e contar a história. Por exemplo, antes da
criança ir dormir ou depois que brincou muito e está precisando
de uma pausa.
5.         Após a história, cantamos outra música e a criança, com o
nosso auxilio, apaga a vela.  
6.         E o principal: divirta-se com as histórias, conte-a
aproveitando esta vivencia com seu filho (a). As crianças lhe
agradecerão! 



Contos para a época da páscoa para:
- Crianças de 1 a 2 anos -

A BORBOLETA
 

Era uma vez uma lagartinha
Que encontrou quatro folhinhas

Uma ela mastigou
A outra ela engoliu
A outra ela triturou

E a outra ela devorou
 Veio um raio de Sol e a enrolou

Veio a chuva
Veio o vento

Veio outro raio de Sol e a acordou
Epa, duas anteninhas!

Epa, duas asinhas!
E numa linda borboleta a lagartinha se transformou.

E voou, voou, voou



PEDRO, O COELHO
 
Certa vez Pedro o coelhinho acordou com pé esquerdo estava

de mau humor, desobediente, teimoso e manhoso. Não quis
lavar seu rosto, nem suas longas orelhas, fez cara feia quando sua
mãe servir o seu prato cheio de alface e cenouras (coisa que
normalmente ele gostava de comer). Empurrou o seu prato que
caiu no chão e quebrou. Sua mãe ficou muito triste e disse:

— Você pode sair e ver se consegue algo melhor e só volte
quando tiver aprendido a ser bonzinho e obediente.

Pedro achou ótimo e saiu saltitando. Pensou onde poderia
tomar um café da manhã. Pensou no cachorrinho que morava na
fazenda ao lado.

—Bom dia cachorrinho — disse Pedro.
—Queria saber se você tem algo de comer para um amigo

faminto.
— Ah, Você chegou na hora certa acabei de desenterrar um osso,
quer roer um pouquinho? —Disse o cachorrinho. 

—Não, obrigado! Não gosto muito de os velhos. — Disse Pedro.
Rapidinho saiu saltitando. Pelo caminho encontrou uma

velhinha
— Béh, béh Essas florzinhas estão deliciosas muito docinhas, 

quer um pouquinho? 
— Perguntou a ovelhinha.
— Não obrigado, não como flores — Disse Pedro.
Pedro então pulou até o laguinho e perguntou aos patinhos se

não teriam algo de comer.
— Quá, quá — Pula na água aqui há o suficiente para todos —

disseram os patinhos.
— Não! Eu não sei nadar e não gosto de mingau de pato.
— Que fome! — Disse Pedro.
Bem na hora passava um veadinho e disse: 
— Eu acho melhor você ir para casa e pedir para sua mãe algo

de comer, pois ela sabe o que você gosta!
Então lá foi Pedro saltitando até em casa. Abriu a porta e lá
estava sua mãe. Então, Pedro falou: Agora eu sei que um grande

prato de alface e cenoura é a melhor refeição para um pequeno
coelhinho faminto.

- Crianças de 2 a 3 anos -



 
 

Numa aldeia bem pequena 
Havia uma casinha 

Dentro da casa morava 
Uma mulher bem velhinha 

Que criava com carinho
Um coelho bem fofinho
E também uma galinha

A carijó bonitinha
Vivia embaixo da escada

O coelho no gramado
De orelha levantada
Avisava pra velhinha:

“Botou ovo, a galinha!”
E vinha ela apressada

A cada cacarejada
Era um ovo que botava
A senhora dava milho
À galinha alimentava

Assim viviam contentes
Como se fossem parentes

Já que um do outro cuidava
Um novo dia chegava
O Sol brilhante no Céu

E a carijó estridente
Fez o maior escarcéu:

“Botei, Botei!” Disse alto
E o coelho de um salto
Foi cumprir o seu papel
Na cabeça um chapéu

E nas mãos uma cestinha
Foi à escada apanhar
O ovinho da galinha

Qual não foi sua surpresa
Disse a velha: “que beleza!
Parabéns, minha filhinha!”

 
 

 
 

Era cheio de pintinhas
O ovo que ela botara

Coisa inacreditável
Na verdade muito rara
Um fato desconhecido
Um ovo assim colorido
De boniteza tão cara!

“Será que tem gema e clara?
É um tanto esquisito!

Mas não posso preparar
Um ovo assim, tão bonito!

Merece outro destino
Nem mesmo o prato mais fino

Muito menos ovo frito!”
Com o coração aflito

A senhora refletia
“O que é que vou fazer?”

pensou durante alguns uns dias
sem nenhuma conclusão
“Eu tenho uma solução!”

O coelho sugeria.
Em poucos dias seria

A Páscoa no calendário
A ideia do coelho

Foi um gesto solidário:
“A gente então presenteia
toda criança da aldeia!
Será extraordinário!”

“Mas então é necessário
ter mais de um ovo assim”
Disse a velhinha intrigada
“Ei psiu, olhem pra mim!”

Cacarejou a galinha
“Porque não fazem pintinhas

em cada ovo, por fim?”

A Velhinha, A Galinha e os Ovos de Páscoa



Contos para a época da páscoa para:
- crianças de 4 a 7 anos -

A BORBOLETA
(Jakob Streit)
 

Havia uma vez uma borboleta que voava com as asinhas 
cansadas sobre um prado. Uma fria garoa pingava no céu,
molhando sua veste colorida. Sentiu suas asas pesadas e pousou
entre as folhas da grama. O pó de suas asas tinha sido levado pela
água. Por mais de uma vez ela tentou levantar vôo, mas sem
sucesso. Mais tarde, foi até uma plantinha de folhas largas e
debaixo dela depositou alguns ovinhos branquinhos, bem
pequenininhos. Como as asinhas fracas já não a carregavam, ela
as dobrou e ficou quietinha sonhando com as flores e com os raios
de sol. Veio o vento e levou a borboleta. Os pequenos ovinhos que
foram colocados no coração quente da Mãe Terra foram bem
cuidados. De dia, o Sol lhes enviava seu calor e à noite o calor da
Terra os envolvia.

A folha larga os protegia da chuva.Depois de alguns dias, algo 
começou a se mexer dentro da pele delicada e um raio de Sol que
brincava com a folha, percebendo a nova Vida nos ovinhos,
chamou: -Venha para fora, venha para fora! O ovinho se mexeu, a
pele rasgou e saiu dali de dentro uma pequenina lagarta
amarelinha, de pele sedosa e com pintinhas escuras. Ela se
arrastou até uma folha verde, que se tornou seu jardim, sua mesa e
sua casa. A lagartinha gostou de beliscar as bordas da folha e
quando esta já estava toda esburacadinha, o raio de sol lhe cantou:
- Continue a ir pelo verde mundo! E assim a lagartinha foi
rastejando de planta em planta e, depois de umas semanas, já era
uma lagarta grande e tinha até pelinhos nas costas! O vento do
outono trouxe dias frescos. Então o raio de sol disse para a lagarta:
- Procure um local quieto, um quartinho para você descansar.
Entre pedras e folhas, vagarosa, a lagarta desceu para se entregar
à Mãe Terra. A escuridão a assustou e então ela cochichou: - Mãe
Terra, acolhei-me, o Sol me mandou abandonar o mundo verde. E
do fundo surgiu uma voz amorosa e acolhedora da Mãe Terra lhe
respondendo: – Não fique triste de ter perdido o mundo verde,
minha filha, o raio de sol lhe deu um bom conselho. Fique comigo,
 



tire sua veste que está velhinha e apertada. Durma agora neste
casulinho quentinho, querida, pois as minhas fadinhas querem
tecer lindos sonhos para você. Ela então assim o fez.

Passaram-se dias e noites e então aconteceu um milagre no 
casulo da lagarta. Com suas mãozinhas misteriosas, as fadas
teceram uma veste celestial com o brilho das estrelas e as lindas
cores do arco-íris nos delicados fios da nova veste. E então, o casulo
se abriu e de dentro saiu uma linda e colorida borboleta. Com
passinho leve entre as pedras em direção à luz que cantava
alegremente:

– Venha conosco, venha conosco! – Era o canto das flores que 
estavam pedindo ao Sol: - Ó Sol, como gostaríamos de voar
também e criar um jardim celestial entre seus raios! - Eu devo
viajar pelos mares e Terra. Esperem um pouco e virá até vocês uma
brisa suave que lhes contará sobre as estrelas e o arco-íris! –
respondeu-lhes gentilmente o Sol. Neste momento, a borboleta se
levantou da pedra para o ar, voou até as flores e se tornou a sua
mais querida irmã.

 O VERDADEIRO COELHINHO DA PÁSCOA
(Conto russo, recontado por Christa Glass)
 
Era uma vez um pai coelho de Páscoa e uma mãe coelha de
Páscoa que tinham sete filhos.Ao aproximar-se a época da Páscoa,
eles resolveram testar os coelhinhos para ver qual deles era o
verdadeiro “coelho da Páscoa”. 

A mãe pegou uma cesta com sete ovos e pediu para que 
cada filho escolhesse um para esconder. O mais velho pegou o ovo
dourado e saiu correndo por campos e montes até chegar ao
portão da escola, mas deu então um salto tão grande e tão
apressado que caiu de mau jeito quebrando o ovo. Esse não era o
verdadeiro coelho da Páscoa.

O segundo escolheu o ovo prateado e pôs-se a
caminho. Ao passar pelos campos encontrou a raposa. Esta queria
comer o ovo e pediu-o ao coelho. Ele não lhe queria dar. A raposa
prometeulhe então uma moeda de ouro, conseguindo assim que o
coelho a seguisse até sua toca. Chegando lá, a
raposa escondeu o ovo e, com cara feia, mostrou os dentes como
se quisesse comer o assustado coelhinho que saiu correndo o mais
que pode. Esse também não era o coelho da Páscoa.

 



O terceiro escolheu o ovo vermelho e pôs-se a caminho. Ao 
atravessar o campo encontrou-se com outro coelho e pensou:
“Ainda tenho muito tempo. Vou lutar um pouco com ele”. Os dois
coelhos lutaram e rolaram tanto pelo chão que amassaram o ovo.
Também esse não era o verdadeiro coelho da Páscoa.

O quarto pegou o ovo verde e pôs-se a caminho. Quando 
passava pela floresta ouviu o chamado da pega (uma ave que leva
objetos cintilantes para seu ninho) que, pousada no galho de uma
árvore, gritava: “Cuidado! A raposa vem vindo!”. O coelho assustado
olhou à sua volta procurando um lugar para esconder o ovo. “Dá-
me o ovo que eu o esconderei em meu ninho”, disse a pega. O
coelho deu-lhe o ovo, mas, percebendo que não havia raposa
alguma quis o ovo de volta.

A pega respondeu maldosamente: ”O ovo está muito bem
guardado no meu ninho. Vem buscá-lo se quiseres”. Esse também
não era o verdadeiro coelho de Páscoa.

O próximo escolheu o ovo cinzento. Quando ia passando pelo 
caminho chegou a um riacho. Ao passar pela ponte viu-se
espelhado nas águas. Ficou tão encantado com sua própria
imagem que se descuidou do ovo indo este se espatifar numa
pedra. Esse também não era o coelho de Páscoa.
O outro coelhinho escolheu o ovo dechocolate e pôs-se a caminho.
Encontrou-se com o esquilo que lhe pediu para dar
uma lambida no ovo. “Mas este ovo é para as crianças”, disse o
coelho. O esquilo insistiu tanto que o coelho deixou que ele desse
uma lambida no ovo. O esquilo achou-o tão gostoso que o
coelhinho resolveu dar também uma lambidinha.Lambida vai,
lambidavem, os dois acabaram comendo o ovo. Esse também não
era o coelho de Páscoa.

Chegou então a vez do mais jovem. Ele escolheu o ovo azul.
Quando passou pelo campo, veio-lhe ao encontro a raposa,mas o
coelho não entrou na conversa dela e continuou o seu caminho.
Mais adiante encontrou o outro coelhinho que queria lutar com ele,
mas ele não parou.Continuou caminhando até chegar à floresta.
Ouviu os gritos da pega “Cuidado! A raposa vem vindo!”. O coelho
não se deixou enganar e continuou o seu caminho. Chegou então
ao riacho e cuidadosamente atravessou a ponte sem olhar para
sua imagem refletida na água. Encontrou-se mais adiante com o
esquilo, mas não lhe permitiu lamber o ovo, pois este era para as
crianças.

Chegou assim até o portão da escola. Deu um salto nem curto 
nem longo demais, chegando ao outro lado sem danificar o ovo.
Procurou um esconderijo adequado no jardim da escola onde
guardou cuidadosamente o ovo. Esse era o verdadeiro “Coelho da
Páscoa”!



OS SETE CABRITINHOS
(Irmãos Grimm)

 
Era uma vez uma velha cabrita que tinha sete cabritinhos, e 

os amava com todo o amor que uma mãe tem por seus filhos. Um
dia ela queria irpara a floresta para buscar algum alimento. Então,
ela chamou todos os sete até ela e disse: — “Queridos filhinhos, eu
preciso ir para a floresta, fiquem atentos com o lobo, se ele
aparecer, ele irá devorar vocês inteirinho com pele e osso. O infeliz
vem sempre disfarçado, mas vocês o reconhecerão imediatamente
por causa da sua voz grossa e seus pés pretos. ”Os cabritinhos
disseram:

— Querida mãezinha, nós vamos tomar muito cuidado, a
senhora pode ir sem preocupação.

Então, a cabrita velha deu um berro e foi embora muito 
tranquila. Não passou muito tempo e alguém bateu na porta da
casa e gritou:

— Abram a porta, queridos filhinhos, a mãe de vocês
chegou, e trouxe uma surpresinha para cada um de vocês. Mas, os
cabritinhos sabiam que se tratava do lobo, por causa da voz
grossa:

— Nós não abriremos a porta,” eles gritaram, ”você não é a 
nossa mãe. Ela tem uma voz macia e agradável, mas a tua voz é
grossa, você é o lobo!

Então, o lobo foi embora até um gerente de loja e comprou um
pedaço de barro, comeu o barro e a sua voz ficou mais suave
depois disso. Então, ele voltou, bateu na porta da casa, e gritou:

— Abram a porta, queridos filhinhos, a mamãe de vocês 
chegou e trouxe uma surpresinha para cada um de vocês. Mas o
lobo tinha colocado as suas patas negras contra a janela, e as
crianças viram e gritaram:

— Nós não abriremos a porta, a nossa mãe não tem pés 
peludos como os teus. Então, o lobo foi até o padeiro e disse:

— Eu machuquei as minhas patas, será que você poderia
esfregar um pouco de massa para mim. E quando o padeiro
esfregou o pé dele com a massa, ele correu até o moleiro e disse:

— Espalhe um pouco de farinha de trigo na minha perna 
para mim. O moleiro pensou consigo mesmo:

— O lobo está querendo enganar alguém, e se recusou; mas
o lobo disse:

— Se você não fizer isso, eu vou te devorar. Então, o
moleiro ficou com medo, e passou farinha de trigo nas patas do
 



lobo. As pessoas são assim mesmo. Então, ele foi pela terceira vez
até aporta da casa dos cabritinhos, bateu e disse:

— Abram a porta para mim, crianças, é a mamãe que 
voltou, e trouxe uma coisinha da floresta para cada um de vocês.

As crianças gritaram:
— Primeiro nos mostre as suas patas para que possamos saber

se você é a nossa querida mãezinha.
Então, o lobo colocou as patas pela janela, e quando os 

cabritinhos viram que as patas eram brancas, eles acreditaram que
era verdade, e abriram a porta. Mas quem entrou senão o lobo!
Eles ficaram apavorados e quiseram se esconder. Um saltou para
debaixo da mesa, o segundo para debaixo da cama, o terceiro para
dentro do fogão, o quarto foi para a cozinha, o quinto se escondeu
dentro do armário, o sexto dentro da bacia de lavar louça que era
de porcelana, e o sétimo dentro da caixa do relógio. Mas o lobo
encontrou todos eles, e não fez nenhuma cerimônia, e um após o
outro, ele engoliu todos eles para dentro da sua goela. O cabritinho
menorzinho que estava dentro da caixa do relógio foi o único que
não foi encontrado. Quando o lobo havia saciado a sua fome, ele
foi embora, se deitou debaixo de uma árvore, e começou a dormir.
Logo depois a cabrita mãe voltou novamente para casa vinda da
floresta. Ah, o que ela viu então! A porta da casa estava toda
aberta.

A mesa, as cadeiras, e os bancos estavam espalhados, a
bacia de lavar louça que era de porcelana estava reduzida a cacos,
e os acolchoados e os travesseiros estavam espalhados para fora
da cama. Ela procurou as crianças, mas não os encontrou em
lugar nenhum. Ela os chamava pelo nome, um após o outro, mas
ninguém respondia. Finalmente, quando ela procurou o
menorzinho, uma voz muito fraca respondeu:

— Querida mamãe, eu estou dentro da caixa do relógio.
Ela tirou o cabritinho de lá, e ele contou para a mamãe que o 

lobo tinha vindo lá e tinha comido todos os seus irmãozinhos.
Então, você pode imaginar como ela chorou por causa dos seus
filhinhos.

Finalmente, desesperada ela saiu, e o cabritinho mais novo 
fugiu com ela. E quando eles chegaram perto do mato, lá estava o
lobo debaixo de uma árvore, e roncava tão alto que até os galhos
da árvore tremiam. Ela olhou para ele e por todos os lados viu que
alguma coisa estava se mexendo e se debatia dentro do seu corpo
inchado.



— Oh, céus, disse ela, será possível que meus pobres
filhinhos que ele engoliu no jantar, podem ainda estar vivos? Então,
o cabritinho foi correndo para casa e trouxe a tesoura, e uma
agulha e uma linha, e a cabrita mãe abriu a barriga do monstro, e
mal tinha ela feito um corte, e um cabritinho colocou a cabeça
para fora, e quando ela continuou cortando, todos os seis
saltaram, um depois do outro, e todos eles estavam
vivos ainda, e não tinham sofrido nenhum ferimento, pois devido à
voracidade o lobo os tinha engolido inteirinhos, sem mastigar.

Que felicidade que foi! Então, eles abraçaram a sua querida 
mãezinha, e eles pulavam felizes como crianças na frente de um
sorvete. A mãe, todavia, disse:

— Agora, vamos procurar algumas pedras grandes, e nós 
encheremos o estômago do lobo mau com elas enquanto ele
ainda está dormindo.

Então, os sete cabritinhos trouxeram as pedras até ali 
rapidamente, e colocaram todas que couberam em seu estômago, e
a mamãe cabra costurou o estômago do lobo bem depressa, e
então, ele não desconfiou de nada e nem se mexeu nenhuma vez.

Quando o lobo, finalmente, acordou do seu sono, ele ficou 
de pé, e como as pedras que estavam em seu estômago o deixaram
com muita sede, ele quis ir a um poço para beber água. Mas,
quando ele começou a andar e a se mexer, as pedras que estavam
em seu estômago começaram a rolar umas contra as outras, como
se fosse um chocalho. Então, ele gritou:

— Que grandes estrondos, pareço ouvir, pensei que fossem os
seis cabritinhos, Mas grandes pedras parecem ruir.

E quando ele chegou ao poço, se abaixou para pegar água e ia
beber, as enormes pedras o fizeram cair dentro do poço, e não teve
jeito, ele acabou se afogando miseravelmente. Quando os sete
cabritinhos viram isso, eles vieram correndo até o poço e gritavam
alto:

— O lobo morreu! O lobo morreu! E dançaram a roda da
alegria em torno do poço junto com a mãe deles.



O COELHINHO QUE QUERIA SER UM LEÃO
(Lívia Landberg)
 
“Era uma vez um coelhinho pequenino e muito bonitinho. Seu 

pelo cor de areia era macio e lustroso. E na sua testa destacava-se
uma manchinha branca e, por isso, a mãe o chamou de
Branquinho.

O Branquinho era uma gracinha mesmo.Ele tinha ainda mais 
quatro irmãos e a mãe coelha sempre estava muito ocupada
em arranjar comida para a família. De noite, na hora do descanso,
quando todos estavam juntos, Branquinho pedia à mãe que
sempre lhe contasse histórias.
A mãe então lhe contava a respeito dos animais que viviam perto
do campo. Ela falava sobre os cavalos, os burros, cães e gatos.
Contava também sobre os animais que viviam longe dali, como,
por exemplo, o leão que vivia na selva. Mesmo que a mãe coelho
nunca tivesse visto um leão, sabia tudo sobre ele. Sabia que o leão
era forte e corajoso, pois os pais de seus pais tinham-lhe contado
assim. Contaram como o leão não tinha
medo, por causa da sua força e coragem, mas os animais que
viviam perto do leão tinham medo dele.

Branquinho não se cansava de ouvir histórias sobre o leão. E 
um dia perguntou:

 — O leão também tem orelhas grandes como eu?
— Não – respondeu-lhe sua mãe sorrindo – o leão tem

orelhas pequenas, mas tem uma grande juba.
— O que é juba, mamãe? A mãe então lhe explicou que o 

leão em volta da cabeça tinha muitos cabelos, muito mesmo e,
isso se chamava juba do leão. Mãe – perguntou novamente o
curioso Branquinho — o leão come alface?

— Não. O Leão é muito grande e ele se alimenta de carne 
respondeu gentilmente.

Branquinho pensou naquilo que a mãe contara e depois
perguntou novamente:

— Mamãezinha, o leão corre também tão rápido quanto eu?
— Sim – respondeu a mãe – mas ele não corre porque tem

medo, mas porque quer chegar logo à sua casa que é muito
longe! 

O nosso coelhinho não se cansava em ouvir histórias sobre o
leão. Dia e noite só pensava no leão que tinha tanta coragem e não
vivia fugindo por qualquer Barulhinho. Um dia, Branquinho falou
para a sua mãe:
 



— Mãe, eu também quero ser um leão! Eu quero ter a coragem
do leão! A mamãe coelha riu e lhe falou:

— Branquinho, meu querido, isso não é possível, você nasceu
coelho e eu te amo muito.

Branquinho suspirou, mas sabia que a mãe sempre dizia a 
verdade e ficou calado, mas dentro de seu coração ficou o desejo de
ser tão corajoso quanto o leão. E, quando sentia qualquer medo,
pensava consigo mesmo: ‘um dia terei a coragem do leão’ – e este
pensamento dava-lhe grande alegria.

Assim passando os dias, Branquinho cresceu, vivia sua vida de
coelho que era bastante divertida e, pouco a pouco ficou velho,
mas dentro de seu coração o desejo se der corajoso que nem um
leão jamais envelhecera. Mas agora estava cansado e sentiu que
precisava de um grande repouso. Então deixou a Terra e seus filhos
diziam que Branquinho havia morrido. Mas, na verdade, mudara-
se apenas para outro reino. Foi para o reino invisível dos coelhos,
mas seus filhos ainda não compreendiam isso. Chegando ao reino
invisível, o grande rei dos coelhos recebeu Branquinho com muita
alegria e ternura. E o nosso Branquinho sentiu-se tão bem naquele
reino invisível que se esqueceu de todos os aborrecimentos e
tristezas que teve durante a sua vida terrestre. Mas, aconteceu que
Branquinho tornara-se um coelho muito especial, porque trazia
dentro do seu coração o desejo de ser corajoso como um leão. E
este desejo, ele levara para o reino invisível. Então o grande rei dos
coelhos que li reinava disse-lhe:

— Meu querido filho, teu desejo de ser corajoso como um leão
trouxe muita Luz para o meu reino e é um sentimento muito
precioso. Naturalmente nunca poderás ser um leão, mas dentro do
reino dos coelhos podes ser algo muito bonito. Quando voltares
para a vida terrestre, meu Branquinho irás entrar no serviço de
nosso Senhor Cristo Jesus e ajudará a levar alegria e amor para as
crianças. Você vai ser um coelhinho de Páscoa!” 
Perguntou então Branquinho, um pouco confuso ainda:

— Mas o que é isso? E então o bondoso rei lhe explicou que:
— Na festa da Páscoa o coelho esconde ovos coloridos para que

as crianças os descubram em grande alegria e gritaria.E as crianças
vão gostar muito de você. É claro que não te deves mostrar para
que não pensem que és um coelho comum.Branquinho ouviu tudo
sentindo muita gratidão e pensou consigo mesmo: Afinal, acho bem
melhor trazer alegria do que meter medo nos outros!’ – e ficou bem
satisfeito.

E assim, formou-se a grande família de coelhos da Páscoa e seu
bis, bis, bis avô era o Branquinho.”



RESSURREIÇÃO
 
 

Sobre o silêncio apagado de luzes,
a noite lentamente estende o escuro manto;

e lá debaixo dele, longe
dos olhos curiosos dos homens,

ela prepara o próximo e veemente
borbulhar de águas,
irromper de plantas,
despertar de almas.
E, quando ela se vai

com um leve gesto erguendo a sombra, desvendando a vida,
o dia, ainda trêmulo, escapa no horizonte,

e surge o sol,
surge o sol aclarante, inundante!
E na ordem do tempo se revela

a eterna luz
a eterna florescência!

 
Ruth Salles


