
NA PÁSCOA
A TURMA DO BENE

O Programa BENE:) de Formação Ética e Socioemocional, 
juntamente com sua turma quer incentivar você e sua família a 

comemorarem a páscoa de uma forma muito especial! 



A páscoa é uma data celebrada por muitos 
povos no mundo. Uma festa cheia de significado. 
Na tradição cristã é marcada pela mensagem de 
recomeço. 

 
O nome Páscoa tem origem da palavra Pessach, 

do hebraico, que significa “passagem”. Na cultura 
dos hebreus representava a liberdade de um povo 
que era oprimido pela escravidão e acontecia 
sempre entre o inverno e a primavera.  

 
Para os cristãos, a Páscoa simboliza a morte e a 

ressurreição de Cristo e por isso é considerada um 
fundamento da sua fé. 

 

Povos antigos costumavam colorir ovos com 
as cores da primavera para presentear os amigos 
com o significado de celebrar o nascimento. 
Os cristãos do oriente davam ovos coloridos na 
páscoa, simbolizando, também, a ressurreição de 
Cristo e o nascimento de uma nova vida. Não eram 
como os de chocolate que temos hoje, mas eram 
carregados de simbolismo e bondade. 

 
A colônia Alemã trouxe para a América a 

tradição do coelho, que entregava ovos para 
as crianças, escondendo-os em sua casa para 
que procurassem. O coelho simboliza a vida, a 
fertilidade e o nascimento.

O que é a Páscoa?

É TEMPO DE 
RECOMEÇAR!



Rubinho estava em casa, assistindo às aulas online e fazendo os exercícios 
propostos. Foi então que sua mãe entrou no quarto com um copo de vitamina, do 
jeito que ele gosta! Ela sorriu para ele e um sentimento brotou em seu coração. Ele 
se sentiu tão grato por sua mãe e tudo o que ela já havia feito por ele! Levantou-se, 
agradecendo sua gentileza e lhe deu um grande abraço!

 
A definição para gratidão é “reconhecimento, agradecimento e qualidade 

de quem é grato”. Quando analisamos nossa vida, nos reconhecemos gratos? 
Através de ações podemos demonstrar nosso reconhecimento pelo próximo e 
por tudo o que nos cerca. A páscoa é um tempo para demonstrarmos gratidão de 
forma prática. De enxergarmos a vida recebida como um presente recebido.

 
Atitudes da Páscoa: Escolha um momento antes de alguma refeição nesse 

período de páscoa e, leve sua família a expressar gratidão entre seus membros. 
Essa dinâmica pode ser feita também através da entrega de uma carta ou um 
bilhete. Sua gratidão pode começar assim: “ Quero recomeçar nesta páscoa, 
sendo grato a você porque...” ou “quero recomeçar nessa páscoa sendo grato por 
receber...” ou ainda “quero recomeçar nesta páscoa sendo grato por saber que...”. 
Ensine as crianças a serem gratas desde pequenas e elas levarão este exercício 
por toda a vida.  

Raquel estava sentindo muita falta de sair de casa, ver as pessoas, olhar a 
natureza e das tardes no parque ecológico. Ela gosta de tocar a terra e sentir o vento 
no rosto. Mas não era possível fazer isso dentro do apartamento na quarentena. 
Vendo a irritação da filha, o pai de Raquel teve uma ideia! Mostrou-a uma série de 
vídeos sobre a natureza, ecossistemas e vida marinha. De uma forma diferente da 
que está habituada, Raquel se aventurou em conhecer o mundo, se adaptando a 
nova realidade tecnológica! Só faltou o vento, mas isso não mais importava, diante 
do mundo que se abriu na tela do computador. 

 
A flexibilidade é a virtude que nos mostra a necessidade de sermos maleáveis, 

de se adaptar com agilidade às circunstâncias ou situações. Ser flexível é permitir 
moldar-se, diante dos desafios, não se deixando levar, mas aprendendo a dizer 
sim e não no momento certo.

 
A páscoa é a oportunidade de pensarmos como podemos ser melhores e 

espalharmos sempre o bem com nossas atitudes. É a oportunidade de recomeçar, 
quando percebemos que há algo errado em nós mesmos. Faça deste momento de 
reflexão em casa, um tempo para pensar se você tem sido flexível ou duro demais 
com as pessoas e as situações? Sem flexibilidade não é possível recomeçar, pois 
todo recomeço precisa de mudança de atitude!

 
Atitudes da Páscoa: Esta dinâmica vai ajudar a família a sempre ter um 

ambiente propício para mudanças e amadurecimento. Pensem juntos, quais as 
situações onde cada um pode ser mais flexível, para que a família desfrute de 
um bom relacionamento. Uma outra virtude que pode ajudar neste momento é o 
perdão! É hora de abrir o coração e deixar a mudança acontecer!

Como as virtudes podem nos ajudar a celebrar a páscoa?

Páscoa é tempo de ser grato! Virtude: Gratidão

Páscoa é tempo de reavaliação! Virtude: Flexibilidade

A Páscoa e as Virtudes



Ana estava muito triste, pois nos últimos dias, antes da pausa nas aulas, não 
havia conseguido ver suas amigas e ajudar no Clube dos Amigos dos Animais que 
faz parte, pois se dedicava a estudar para as provas. Ela sentia muitas saudades de 
todos! E pensava: assim que nossa rotina voltar, quero estudar, estar com minhas 
amigas e ajudar a cuidar dos animais sem família. Com muito entusiasmo fazer o 
que gosto e ter minhas responsabilidades em dia!

 
O entusiasmo é interessar-se por algo com grande dedicação e afinco, reunindo 

forças para que se realize. A oportunidade de recomeçar deve nos levar a 
sonhar e a nos entusiasmar com o que virá. A páscoa traz este movimento 
para nossa vida, pois nos desperta para o novo com alegria. 

 
Que tal usar este momento onde estamos em marcha mais lenta, em 

nossas casas, para pensar, traçar metas e pensar sobre o futuro? É sempre 
tempo de recomeçar!

 
Atitudes da Páscoa: Pense em família: quais planos podem ser realizados 

quando nossa rotina voltar à normalidade? O que pode ser deixado para trás, para 
que um recomeço aconteça? Ver menos televisão, para termos momentos juntos 
significativos, ou comermos à mesa para conversarmos mais. A oportunidade de 
novas possibilidades nos trazem esperança e podem trazer grandes mudanças 
para nossa família! É hora de colocar tudo isso no papel! Deixe as crianças e os 
adolescentes falarem. É tempo de toda família contribuir.

Suzana queria de alguma forma, neste momento tão complicado, ajudar as 
pessoas que estavam passando por algum problema ou falta de algum item. Viu 
no jornal na TV que um asilo perto de sua casa estava precisando de álcool gel e 
sabonete líquido e teve uma ideia! Com permissão dos pais, colocou no grupo de 
contato da rede social do prédio, a necessidade e pediu doações aos moradores. 
Quem pudesse, deveria deixar sua doação na porta do apartamento de Suzana. 
Ela conseguiu levantar uma quantidade grande de itens. Ligou para o asilo e pediu 
que buscassem. Com a ajuda dos pais, deixou tudo bem limpo. Seu coração se 
encheu de alegria.

 
Ter compaixão é ter empatia e cuidado pelos outros, quando estes estão 

passando por momentos de dor ou tristeza. É o desejo de ajudar a superar dores 
e problemas, consolando e estendendo a mão para apoio.

 
Deus, ao ver o povo hebreu sofrer no Egito, como escravos, não permitiu que sua 

dor permanecesse, mas ouviu o chamado de socorro e os libertou. Recomeço para 
os que estavam sofrendo. No Cristianismo, Deus também, ao ver a necessidade 
do homem pecador e sem esperança, nos providenciou um salvador, que é Jesus. 
Deu-nos a oportunidade de recomeçar. Isso é amor. É compaixão. A páscoa é a 
esperança que algo melhor pode acontecer. 

 
Atitudes da Páscoa: Vamos espalhar a compaixão e o amor? Em um 

momento muito especial, sentem-se em família e enviem vídeos e mensagens 
de esperança para outras pessoas. Pode ser cantando uma música ou votos de 
esperança e cuidado para o vovô e a vovó, ou para amigos idosos ou pessoas 
próximas à família. O importante é fazer um movimento de compaixão para todos, 
incentivando cada coração a ter esperança por dias melhores, a oportunidade que 
temos de recomeçar!

Páscoa é tempo celebrar novas oportunidades! Virtude: Entusiasmo

A Páscoa é tempo de amar! Virtude: Compaixão (Ética Plena)



A Páscoa é um tempo de gratidão, flexibilidade, entusiasmo e 
compaixão. É ter a oportunidade de recomeçar ao ser grato pelo que 
temos, nos moldando a sermos melhores no presente, a olharmos 
para o futuro com esperança e alegria, dando e recebendo amor! 

 
Pense nisso! Espalhe o bem. Viva as virtudes e sempre perceba as 

oportunidades de recomeçar!

ABAIXO, DEIXAMOS ALGUMAS DICAS PARA QUE POSSA, EM FAMÍLIA, VIVENCIAR A PÁSCOA!

Dicas para a Páscoa em Família

Animação da DreamWorks  conta a saga de Moisés e a fuga do povo Hebreu do Egito. O foco é na amizade dele 
com Ramsés, que mais tarde se tornaria faraó, sua revolta com a escravidão do povo hebreu e o esforço para libertá-lo 
do domínio dos egípcios.

Filme “O Príncipe do Egito”

Através um militar romano muito poderoso se revelam as últimas horas da vida de Jesus Cristo e a busca 
pelo seu corpo nos dias e nas semanas seguintes à crucificação. O soldado romano não acredita que Cristo pos-
sa mesmo ser um Messias ressuscitado e quer de qualquer maneira provar isso, para impedir uma revolta em 
Jerusalém. (CLASSIFICAÇÃO: 12 ANOS)

Filme “Ressurreição”

A Verdadeira História da Páscoa Contada Por Crianças

3 Palavrinhas - História da Páscoa

Música “Porque Me Amou Tanto Assim”

Superbook - Deixe Meu Povo Ir (A História do Êxodo)

Superbook -  Ele Está Vivo ( A história da Ressurreição)

Pintando Ovos Com As Crianças

Vídeo 1

Vídeo 2

Para conhecer mais sobre o Programa BENE:) 
Socioemocional, acesse nosso site! 

WWW.PROGRAMABENE.COM.BR

Poste suas ações em família e marque o BENE:)! 
Queremos ver como o bem está se espalhando 
por tantos lares!

Use a hashtag: #beneemcasa

https://www.youtube.com/watch?v=Ut7vm1zKGtQ
https://www.youtube.com/watch?v=gZXManvOUL8
https://www.youtube.com/watch?v=S2rdni8X14o
https://www.youtube.com/watch?v=fMWEvkXXnfc
https://www.youtube.com/watch?v=NeK8dYqdBno
https://www.youtube.com/watch?v=hiDWmZiQ8J8
https://www.youtube.com/watch?v=99hhl7xp1N0
http://programabene.com.br



