
Bem-vindo / Welcome

TexNosso estudo se iniciará em breve Our study will start momentarily

Enquanto isso:

▪ Cerifique-se de que estás na “sala”certa
 Estudo Público/Irradiação (Português)

meet.google.com/jbs-mgyx-ewu
+1 415-604-0398 PIN: 998 203 791#

 Estudo Adolescentes (Inglês)
meet.google.com/iah-mcdi-htf
+1 443-429-0936 PIN: 906 235 834#

 Estudo Infantil (Bilíngue)
meet.google.com/xfz-ccup-jdf

 +1 470-466-0281 PIN: 808 797 390#

▪ Favor colocar o microfone no mudo

▪ Use o Chat para fazer comentários

Meanwhile:

▪ Ensure you are in the right “room”
 Public Study/Irradiation(Portuguese)

meet.google.com/jbs-mgyx-ewu
+1 415-604-0398 PIN: 998 203 791#

 Study for Teens (English)
meet.google.com/iah-mcdi-htf
+1 443-429-0936 PIN: 906 235 834#

 Study for Children(Bilingual)

meet.google.com/xfz-ccup-jdf

 +1 470-466-0281 PIN: 808 797 390#

▪ Please mute your microfone

▪ Use the chat for comments

http://meet.google.com/jbs-mgyx-ewu
http://meet.google.com/iah-mcdi-htf
http://meet.google.com/xfz-ccup-jdf
http://meet.google.com/jbs-mgyx-ewu
http://meet.google.com/iah-mcdi-htf
http://meet.google.com/xfz-ccup-jdf


Páscoa na Visão Espírita

Gustavo Rocha, 04/12/2020



Da terra do Calvário ardente e adusta,
Entre prantos pungentes, O cordeiro

Da Verdade e da Luz do mundo inteiro
Vive o martírio de sua alma augusta.

Sobre a cruz infamérrima se ajusta
A crueldade do espírito rasteiro

Do homem, que é sempre o tigre carniceiro,
Enquanto grita a turba ignara e injusta.

Depois de vinte séculos ingratos,
Multiplicando Herodes e Pilatos,

Correm de novo as Lágrima divinas.

Pois, embora o Direito, o Livro e a Toga,
A Humanidade triste inda se afoga
No sangue escuro das carnificinas.

Parnaso de Além Túmulo, Augusto dos Anjos
Psicografia de Francisco Cândido Xavier

Ante o Calvário



Objetivo do Estudo
Analisar o simbolismo e significância do feriado da Páscoa, de um ponto de vista Espírita.

- Revisitar as origens da Páscoa Judaica

- Analisar a Páscoa pela tradição Cristã

- Ritos e Simbolismos da cultura Pagã

- Refletir sobre a Páscoa Segundo o Espíritismo



Origem da Pásco Judáica - Pessach

Êxodo 12

1Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo... 
tomará cada um para si um cordeiro... 

6e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês ... o matará à 
tardinha...

7Tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambos os umbrais e na verga da 
porta, nas casas em que o comerem...

12Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os 
primogênitos na terra do Egito... 

13Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes; vendo 
eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para 
vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito.

14E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor; 
através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Pessach = Passar por sobre

https://bibliaportugues.com/exodus/12-1.htm
https://bibliaportugues.com/exodus/12-6.htm
https://bibliaportugues.com/exodus/12-7.htm
https://bibliaportugues.com/exodus/12-12.htm
https://bibliaportugues.com/exodus/12-13.htm
https://bibliaportugues.com/exodus/12-14.htm


Páscoa na Tradição Cristã

Jesus era Judeu e celebrava o Pessach de acordo com as tradições da época.

A última ceia Pascal



Ritos da Páscoa Cristã

Quaresma: 40 dias que precedem a Semana Santa e a 
Páscoa (Católicos não comem carne vermelha). Simboliza
o sofrimento de Jesus no deserto e na Cruz.

Semana Santa: Começa com o Domingo de Ramos, que 
relembra a entrada de Jesus em Jerusalém.

Sexta-Feira Santa: É o dia em que se relembra a morte de 
Jesus na cruz.

Sábado de Aleluia: Período que se lembra a traição de 
Judas e a visita de Jesus aos Umbrais.

Domingo de Páscoa: Celebração da Ressurreição de Jesus

A Páscoa para a comunidade Cristã ganha
uma nova conotação:

A Passagem da Morte para a Vida.



Ritos e simbolismos da cultura Pagã

Como a data da Páscoa coincide com o Início da Primavera, 
muitos ritmos Pagãos foram incorporados ao longo dos 
anos à tradição da Páscoa.

▪ Eostre, Ēostre, Ostara ou Ostera é a deusa da fertilidade, 
amor e do renascimento na mitologia anglo-saxã, 
nórdica e germânica.

▪ Na primavera, as lebres (não coelhos!) e ovos coloridos 
eram usados nos Rituais como símbolos da fertilidade e 
da renovação da Vida

A palavra “Eostre”é a provável origem do termo “Easter” 
(Pácoa em Inglês)



O que podemos aprender com os ritos religiosos?

Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus ... 
Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores, do que se reformar 
moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração iludiram-se a si 
próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se 
conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto 
se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso.

Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser 
atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo 
dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das 
práticas exteriores, do que pelas da moral. É a essas adições, feitas pelos 
homens à lei de Deus, que Jesus alude, quando diz: Arrancada será toda 
planta que meu Pai celestial não plantou

ESE Cap. VIII - Bem-aventurados os que têm coração puro.



Reflexões Espítitas sobre a Páscoa

A doutrina Espírita não promove ritos e 
não celebra eventos religiosos

especificamente.

A Páscoa em si não apresenta nenhum
significado particular aos Espíritas.

Contudo, o Espiritismo respeita a Páscoa 
comemorada pelos judeus e cristãos, e 

compartilha o valor do 
simbolismo representado, ainda que 

apresente outras interpretações.



Reflexões Espíritas sobre a Páscoa

Os espíritas, procuramos comemorar a Páscoa todos os dias da existência, a se traduzir no esforço 
perene de vivenciar a mensagem de Jesus, estando cientes que, um dia, poderemos também 
testemunhar esta certeza do inesquecível apóstolo dos gentios (Gálatas 2:20)

“Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é 
Cristo vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a no corpo, 
vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si 
mesmo por mim”. 



Jesus na Visão Espírita

Para o homem, Jesus constitui o tipo da 
perfeição moral que a Humanidade pode 
aspirar na Terra.

Deus no-lo oferece como o mais perfeito 
modelo e a doutrina que ensinou é a 
expressão mais pura da lei do Senhor, 
porque, sendo ele o mais puro de quantos 
têm aparecido na terra, o Espírito Divino o 
animava. 

Fonte: KARDEC, A. O livro dos espíritos. 
Questão 625 – Comentário. 



Os Simbolismos da Páscoa e o Espiritismo

Ressurreição vs Reencarnação

Corpo Fluídico (Perispírito)

Imortalidade da Alma

Fenômenos Mediúnicos

Muitas Moradas na Casa do Pai

Consolador Prometido



Descrição do Cargo –Homem de Bem

O Evangelho segundo o Espiritismo > Capítulo XVII – Item 3> O Homem de Bem:

▪ Cumpre a lei de justiça, amor e caridade

▪ Questiona a consciência sobre seus atos

▪ Deposita fé em Deus

▪ Tem Fé no futuro

▪ Resigna-se quanto as vicissitudes da vida

▪ Faz o bem pelo bem

▪ Pensa no próximo

▪ Não alimenta ódio nem rancor

▪ É indulgente para com a fraquezas alheias

▪ Estuda as próprias imperfeições a fim de melhora-las

▪ Não se envaidece

▪ [...]

Niguém disse que seria fácil, mas sim … é 
possível!  Basta seguirmos os exemplos

de JESUS



Os Bons Espíritas

Reconhece-se o verdadeiro espírita pela 

sua transformação moral e pelos 

esforços que emprega para domar suas 

inclinações más. Enquanto um se 

contenta com o seu horizonte 

limitado, outro, que apreende alguma 

coisa de melhor, se esforça por 

desligar-se dele e sempre o consegue, 

se tem firme a vontade.

ESE Cap. XVII, Item 4



Perguntas?

Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 
Ninguém vem ou pai senão por mim. 

Jo 14:6

Tenho falado essas coisas para que tenhais Paz em mim
Jo 16:33

O meu reino não é desse mundo
Jo 18:36

palavras de vida eterna
Jo 6:68

…vós chorareis e entoareis lamentações… mas a vossa Tristeza se tornará alegria
Jo 16:20

Todo aquele que é da Verdade, ouve a minha voz
Jo 18:37

Eu sai do pai e vim para o mundo; agora deixo o mundo e volto para o pai.  
Jo 16:28

O verbo se fez carne 
Jo 1:14

Vou para o pai
Jo 16:17



Thank You!

Obrigado!


