
Re-colher-se

Passa uma borboleta por diante de mim
E pela primeira vez no universo eu reparo
Que as borboletas não têm cor nem movimento,
Assim como as flores não tem perfume nem cor.
A cor é que tem cor nas asas da borboleta,
No movimento da borboleta,
o movimento é que se move,
O perfume é que tem perfume no perfume da flor.
A borboleta é apenas borboleta e a flor
É apenas flor.

(Fernando Pessoa – Alberto Caeiro)



ÉPOCA DA PÁSCOA

A natureza se manifesta na 
florescência das Quaresmeiras, 
árvores de porte médio que 
desabrocham em flores que 
vão do roxo intenso até o 
branco, bem como no lindo 
desabrochar das numerosas 
flores róseas, roxas, púrpuras 
das enormes Paineiras; ou 
ainda nas flores vermelhas e 
laranjas das maravilhosas 
Buganvílias. Temos a época das 
uvas, goiabas, caquis, 
maracujás. No céu pode-se 
observar o afastamento da 
constelação de Peixes e a 
aproximação da constelação 
de Áries; aproximamo-nos do 
equinócio – época que o sol 
passa sobre a linha do 
Equador, o que faz com que os 
dias tenham a mesma duração 
das noites. É a passagem das 
estações.
Aqui no hemisfério Sul, 
passamos do verão para o 
outono. Deixamos o alegre 
colorido das flores e dos frutos 
para entrar nos tons de 
amarelo que vão do vermelho 
ao marrom, passando pelo 
violeta e pelas inúmeras folhas 
que se espalham pelo chão. A 
terra se escurece e o céu se 
ilumina num azul intenso 
maravilhoso.

PÁSCOA – SENTIDO 
ESPIRITUAL

A 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 21 de março, no 
primeiro domingo após a 
primeira lua cheia dessa nova 
época do ano: outono aqui no 
hemisfério Sul e primavera no 
hemisfério Norte.
Por causa disso muitas pessoas 
acreditam ser a lua a regente 
da Páscoa, mas esse é um dos 
grandes mistérios dessa época 
que inaugura um novo tempo, 
onde não são mais forças 
lunares que regem os 
acontecimentos da vida 
humana e sim forças solares. O 
domingo, o dia do Sol, o dia do 
Senhor, vem a ser o primeiro 
dia santo, inaugurando a 
semana de trabalho e 
realizações.
Sai-se agora do espaço, ao 
passar da fixação espacial pelo 
posicionamento da lua, ao 
curso puramente temporal dos 
domingos dentro do ciclo 
anual. 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 de Páscoa, temos a 
Ascensão e mais outros 10 dias 
após, o Pentecostes.



O período de uma semana 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 auto 
desenvolvimento do Eu 
humano. Desde o Domingo de 
Ramos, numa imagem de 
humildade, somos levados 
pelas demais imagens dos dias 
seguintes da via sacra, a nos 
orientarmos àquilo que se faz 
necessário transformar em 
nossas vidas para encontrarmos 
o impulso Crístico e com ele 
trilharmos o caminho do meio, 
sem cairmos nas polaridades.
COSTUMES E BRINCADEIRAS
Um dos enfeites usados na 
Páscoa são os ovos. Porque o 
ovo? O ovo é a imagem 
arquetípica da vida, é proteína 
primordial e é vida nova. 
Quantas vezes não temos que 
“morrer” para poder nascer 
uma nova qualidade? Como na 
imagem da borboleta, que 
precisou da morte da lagarta 
que se recolhe no mundo do 
casulo. Constantemente nosso 
desenvolvimento força-nos a 
deixar certas coisas, para que 
outras novas possam surgir.

Outra imagem que acompanha 
a Páscoa, além do ovo, é a do 
coelho: símbolo da fertilidade e 
da primavera; conforme Rudolf 
Steiner, símbolo da compaixão 
de Budha. Essas são as forças 
presentes na Páscoa e 
vivenciadas pelas crianças.
O costume de se colher macela 
na sexta-feira santa, antes do 
nascer do sol, preserva seu 
princípio ativo, que atua no 
fígado, ajudando no processo 
de renovação das células do 
sangue e da vontade no atuar 
humano.
A brincadeira de procurar os 
ovos escondidos pelo coelhinho 
alegra as crianças pequenas e 
até as maiores! Não pense que 
pelo fato de uma criança de 8, 
9, 10 anos ou mais, que sabe 
que não é o coelho que traz os 
ovos, não terá prazer em 
procura-los! Procurar e achar os 
ovos não são só uma alegria, 
mas sim uma experiência 
importante do impulso da 
Páscoa: “procure e acharás”.



Temos pelo mundo afora, muitas 
outras curiosidades e tradições que 
simbolizam a Páscoa e nos ajudam 
a celebrá-la, que valem a pena 
reavivá-los para esses nossos 
tempos. Como o costume da 
Europa Oriental de decorar os ovos 
para presentear as pessoas 
queridas, num exercício de 
ordenação do caos, através dos 
desenhos de formas geométricas, 
transformando o pequeno mundo 
do ovo da Páscoa num exemplo de 
uma grandiosa harmonia que 
poderá haver no mundo

Contribuição: Marisa Clausen Vieira, 
psicóloga que se dedica ao trabalho 
clínico de Psicoterapia Antroposófica e 
Aconselhamento Biográfico.

Preparando o espaço físico:
A criança pequena está 
intimamente ligada ao ambiente e 
por isto começamos a preparação 
da festa por ele. Preparar o espaço 
físico significa aquecer a vida 
anímica.
Podemos sinalizar essa mudança 
de várias formas para que as 
crianças percebam que algo 
mudou. 
É importante que a criança 
vivencie os processos de 
transformação na natureza e nas 
atividades domésticas. Por 
exemplo, o brinquedo quebrado ou 
rasgado poderá ser recuperado 
(transformado) através das mãos 
habilidosas dos pais.

Com atividades artísticas 
ou a decoração dos 
ambientes com temas da 
época, despertamos o 
olhar para o cuidado, 
criamos um senso estético, 
ensinamos a fazer as coisas 
com capricho e 
vivenciamos processos 
(início-meio-fim).

Trabalhar com as próprias 
mãos fortalece a força de 
vontade, estimula a 
criatividade e a 

perseverança.



Podemos fazer um cantinho com elementos 
naturais e símbolos da páscoa (no caso, 
coelho e ovos), que traga beleza e 
harmonia. Todo dia de manhã, um ovo é 
pendurado no galho, visto que a
Ressurreição é um evento do amanhecer! 
Poderá ser acompanhado de uma vela 
acesa e a oração falada em casa.

Podemos enfeitar a porta de entrada da casa com 
uma guirlanda ou galhinho com ovos (como um 
móbile).

Podemos também fazer ninhos e já deixar 
alguns ovos ou mesmo deixar o ninho vazio 
para que no dia da Páscoa o Coelho coloque 
os ovos que trará. Este ninho pode ser feito 
com um pouquinho de lã ou com palha, 
folhas, ...

Sugestão de Atividades



Como esvaziar os ovos:
Os ovos devem ser bem preparados antes de enfeitar, para isso lave-
os bem, fure com a ponta de uma agulha os dois polos do ovo e com 
cuidado faça um pequeno buraco redondo, enfie um palito de dente 
e gire para misturar a gema e a clara (isso facilita o esvaziamento). 
Pelo buraco de cima assopre todo conteúdo dentro de um recipiente 
(dá pra fazer omelete, bolo...). O ovo vazio deve ser muito bem 
lavado por dentro para evitar mau cheiro. Para isso misture água, 
detergente e vinagre e mergulhe o ovo neste líquido. Repita o 
processo até a água sair limpa.

Tingimento do ovos com tinta natural: É um processo mágico que 

eles vivenciam a transformação como uma surpresa!

Este processo é preciso que 
aconteça um de cada vez. 
Ferva a água em uma 
panela com o alimento 
escolhido. Deixe ferver e 
coloque uma pitada 
generosa de sal para fixar a 
cor. Mergulhe o ovo e deixe 
descansar por algumas 
horas (de um dia para o 
outro) na geladeira. 
Já testamos: o repolho roxo, 
açafrão, cebola, espinafre.



Selecione flores e folhas pequenas e as coloque 
para prensar por alguns dias até que elas 
possam secar. Depois umedeça na água e 
aplique na superfície do ovo decorando-o a 
gosto. Envolva o ovo com uma meia fina, 
amarre dos dois lados e mergulhe na panela 

com a cor escolhida. Deixe por algumas horas.

A simples colagem com 
folhas e flores também 
ficam lindos!



Trabalhos manuais para as crianças a partir de 5 anos – um alimento 
anímico para o momento do brincar concentrado.

Esses trabalhos precisam ser bem fáceis e para as crianças que já 
manifestam interesse por isso. É muito bom quando elas gostam de 
criar os seus próprios objetos. Isso pode ser:

-Trançar fios
-Dobradura de papel
-Trabalhos com argila ou massa de modelar

Estas atividades trazem para as crianças os princípios básicos de 
ordenação cósmica, de transformação e formação.

O que pode ser realizado como gostosas brincadeiras de preparação dos 
“ninhos” e cestinhas, confecção de enfeites para as janelas ou móbiles, 
enfeitando a casa para a Páscoa.

É a atividade pascoal levada até as mãos!


