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JUNTA-TE A NÓS E ESCREVA AS TUAS IDEIAS
Escreve-nos para: Infância Missionária - Rua Ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa missio.omp@netcabo.pt 
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www.infancia.opf.pt

DONATIVO
SE QUISERES AJUDAR OUTRAS CRIANÇAS ENVIA O TEU DONATIVO PARA:
Infância Missionária \ Rua Ilha do Príncipe, 19 \ 1170-182 Lisboa
OU PARA A CONTA: 0033 0000 0002 3521 43405

 Páscoa é a grande festa cristã. São Paulo Apóstolo bem declarou que, “se Cristo não ressuscitou, 
vã é a nossa fé“. A celebração central dos cristãos tornou-se parte da cultura de todo o mundo, que a 
comemoraram, além da liturgia, também com várias tradições locais muito ricas em significado.
A Polónia, em particular, tem um dos mais belos conjuntos de tradições que giram à volta ao Domingo de 
Páscoa.

 O Sábado de Aleluia é um dia muito esperado, pois levamos a nossa cesta de alimentos (święcon-
ka) para benzer nas igrejas. Essa tradição tem origem pagã, mas foi acolhida pela igreja católica. O 
conteúdo das cestinhas pode ser variado e mudar de região para região, mas não podem ficar de fora: os 
ovos, pão, embutidos, sal, pimenta, um cordeiro (muito comum ser feito de manteiga ou açúcar), raiz forte 
e bolo. Os alimentos benzidos serão consumidos de manhã no Domingo de Páscoa e cada alimento na cesta 
tem o seu significado:

Pão: representa o Corpo de Cristo, garante prosperidade.

Embutidos: o mais usado é a linguiça símbolo de saúde e fertilidade.

Sal: simboliza a verdade e purificação, na cesta vai afastar o mal.

Pimenta: é uma referência às ervas amargas.

Cordeiro: simboliza o Cristo ressuscitado. O Cordeiro com uma bandeira vermelha e uma cruz simboliza o 
Cristo triunfante, a vitória da vida sobre a morte.

Bolo: simboliza habilidade e perfeição.

Ovo: simboliza a vida. Está relacionado com a fertilidade, nascimento, renascimento e a ressurreição.

 

CESTO DE PÁSCOA ESPECIAL
 

RECORTA, PINTA OS ALIMENTOS E COMPÕE A TUA CESTA!

SÍMBOLOS DA PÁSCOA



Pensa na Páscoa que vem...
 

ºé o tempo de partilhar, tempo de fraternidade 
e comunhão, é tempo de servir, tempo de amar, 

e ao próximo estender a mão.
 

Jesus nos ensinou que onde há amor, há doação.
Entregou a sua vida demonstrando seu imenso 

amor e na glória ressuscitou.
 

Abramos o coração, o momento é propício à 
reflexão. Para e pensa, o que podemos juntos 

fazer para a solidariedade acontecer?

Para este ano 2020 o nosso objetivo é ajudar as crianças a entender o sentido 
missionário da PARTILHA: partilha da vida entregue a Jesus e serviço pelos irmãos. 
Procuramos que elas entendam que a vida cristã exige um compromisso de levar a 

Boa Nova a todos, em todos os momentos e a todos os lugares.

Exercendo o carisma próprio da I.M. (SOLIDARIEDADE) especialmente queremos apoiar 
alguns grupos da Infância de países como Venezuela, Peru e Brasil, do continente da 

América.

PARTILHAR
SOLIDARIEDADE 

COM AS CRIANÇAS DE AMÉRICA
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