Recristianizar a Páscoa e difundir a Cultura de Pentecostes
Ter, 12 de Abril de 2011 22:00

A RCC é um movimento eclesial marcado pela espiritualidade de Pentecostes e que, a partir
dela, se sente chamado a difundir no mundo uma nova cultura, a Cultura de Pentecostes. Essa
cultura, “que cria uma sociedade que respeita a dignidade humana através do reconhecimento
de que a humanidade é feita à imagem e semelhança de Deus”[1] , se difunde através da
atitude e do testemunho daqueles que são impulsionados pelo Espírito Santo.

Pensando nisso, o Portal RCCBRASIL, tem feito campanhas periódicas sobre a necessidade
de colocarmos Jesus como centro das nossas vidas, recristianizando a cultura através do
autêntico testemunho cristão. Nesse período de preparação para a Páscoa, mais uma vez o
apelo é feito. Cada um de nós pode recristianizar os ambientes por onde passa.

Leia o artigo escrito pelo coordenador nacional do Ministério para Seminaristas, João Paulo
Veloso, e vamos, juntos, recristianizar a Páscoa.

Vamos recristianizar a Páscoa!
No dia 24 de abril, praticamente o mundo inteiro vai celebrar uma data que, a princípio, é
cristã: a Páscoa. Digo a princípio porque, à semelhança do Natal, a Páscoa nem parece mais
uma festa religiosa.
Vamos fazer uma comparação. Leia as duas músicas abaixo e diga qual é a que você mais
escuta na época da Páscoa:
Cristo, nossa Páscoa (autor desconhecido)
Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, aleluia!
Glória a Cristo, Rei, Ressuscitado, aleluia!
Páscoa Sagrada! Ó festa de luz!
Precisas despertar: Cristo vai te iluminar!
Páscoa Sagrada! Ó festa universal!
No mundo renovado, é Jesus glorificado!
Páscoa Sagrada! Vitória sem igual!
A cruz foi exaltada, foi a morte derrotada!
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Páscoa Sagrada! Ó noite batismal!
De tuas águas puras, nascem novas criaturas!
Páscoa Sagrada! Banquete do Senhor!
Feliz a quem é dado, ser às núpcias convidado!
Páscoa Sagrada! Cantemos ao Senhor!
Vivamos a alegria, conquistada em meio à dor!
Coelhinho da Páscoa (Olga Bhering Pohlmann)
Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim?
Um ovo, dois ovos, três ovos assim!
Um ovo, dois ovos, três ovos assim!
Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm?
Azul, amarelo e vermelho também!
Azul, amarelo e vermelho também!
Coelhinho da Páscoa, com quem vais dançar?
Com esta menina que sabe cantar!
Com esta menina que sabe cantar!
Coelhinho maroto, porque vais fugir?
Em todas as casas eu tenho que ir!
Em todas as casas eu tenho que ir!
Então? Essa festa que o mundo inteiro celebra é em homenagem ao Cristo Pascal ou ao
Coelhinho da Páscoa? Parece óbvio que se homenageia o coelho que põe ovos!
Muito mais que o Natal, a Páscoa é a principal e mais importante celebração da Igreja. Isso
porque foi neste evento que Nosso Senhor Jesus Cristo nos alcançou definitivamente a
salvação! Pelo seu mistério pascal (Paixão-Morte-Ressurreição), a humanidade foi resgatada
da escravidão do pecado e reconciliada com Deus. Esse é o sentido de se celebrar a Páscoa:
a vitória da vida sobre a morte! E nós reduzimos essa grandiosidade a algumas guloseimas...
A primeira lembrança que eu tenho da Páscoa é justamente essa música do coelhinho,
cantada na escola. As crianças iam para as aulas fantasiadas de coelhos, e havia gincanas
para encontrar ovos de chocolate escondidos. Qual criança não gosta de chocolate e de um
animal tão gracioso quanto um coelho? Essa festa, então, só podia fazer sucesso! Da mesma
forma que eu esperava ansiosamente pelo Natal (para ganhar presentes), esperava pela festa
da Páscoa (para ganhar ovos de chocolate). E a relação de Jesus com estas celebrações?
Jesus? Quem é Jesus mesmo?
Até aí é compreensível. As escolas não têm a obrigação de ensinar preceitos religiosos. Mas e
a catequese? Eu cheguei a participar de uma formação para catequistas em que nos
ensinaram a cantar a música do coelhinho (olha ela de novo!) para mostrar às crianças da 1ª
Eucaristia o valor da Páscoa (!).
Essa questão do coelho e dos ovos está tão absorvida pela sociedade que o mistério de Cristo
está, há muito tempo, completamente eclipsado. Um exemplo claríssimo do que estou dizendo
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é a própria Semana Santa. A Missa de Ramos, as diversas procissões (do Encontro, do Senhor
Morto...) e a Sexta-Feira da Paixão lotam as nossas igrejas e capelas... Mas quantas pessoas
participam da Vigília Pascal e da Missa da Páscoa da Ressurreição? Os católicos morrem com
Cristo na sexta-feira, mas se esquecem de ressuscitar com Ele no domingo! E tudo isso
porquê? Por causa do bendito coelho...
Mas de onde vem esse personagem? De onde vêm os ovos? E por que são de chocolate?
Muitos tentam forçar a barra e dar uma roupagem cristã a esses elementos: o coelho
representa a fertilidade da Igreja, os ovos representam a vida que renasce e o chocolate a
candura de Cristo... Ah, faça-me o favor!
Todos esses elementos são “importados” de culturas não-cristãs. O coelho é símbolo de
fertilidade, mas não da Igreja, e sim dos cultos pagãos à natureza. Os ovos têm suas raízes
nos cultos egípcios e celtas e o chocolate... Bem, o chocolate é uma jogada da indústria
alimentícia, já no século XIX.
Sim, a Páscoa do Nosso Senhor converteu-se em mais uma festa consumista. Não bastasse a
enxurrada de deliciosos ovos de chocolate, há inúmeros pacotes turísticos para “aproveitar”
bem a Semana Santa: roteiros para Ilhéus, Porto de Galinhas, Salvador, Costa do Sauípe...
São lugares maravilhosos, sem dúvida, mas essa é a época certa para um católico “pegar
praia”?
Irmãos, vamos recristianizar a Páscoa! Temos que mostrar ao mundo o real significado desta
data, que tem raízes na mais importante das festas judaicas. Cristo celebrou a Páscoa dos
Judeus, e cumpriu toda a promessa contida nela. Ele é verdadeiro Cordeiro sacrifical, com Ele
Deus sela conosco a nova e eterna Aliança!
Façamos ações concretas para esse fim, principalmente com relação às crianças. Vamos
ensiná-las a cantar “Cristo, nossa Páscoa”, vamos levá-las a todas as celebrações da Semana
Santa, vamos mostrar a elas que quem nos salva é Jesus, e não o coelho!
Rogo a Deus para que, no dia 24 de abril, possamos entoar alegremente com toda a Igreja o
verdadeiro canto pascal:
Páscoa Sagrada! Ó festa universal!
No mundo renovado, é Jesus glorificado!
Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, aleluia!
Glória a Cristo, Rei, Ressuscitado, aleluia!

João Paulo Veloso
Seminarista da Arquidiocese de Palmas
Coordenador Nacional do Ministério para Seminaristas
contato@renasem.com.br
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____________

[1] Moran, Michelle. A Cultura de Pentecostes. Disponível em: http://www.rccbrasil.org.br/artig
o.php?artigo=901
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