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E, como sempre, tudo começou 
no HEMISFÉRIO NORTE 



Caçadores e coletores e os primeiros povos 
agrícolas se guiavam pelas estações do ano e 

não por relógios. 

Não havia horas e minutos, mas dias e 
estações. 

O ritmo da Natureza controlava o trabalho e 
os dias dos povos antigos. 









Já vimos porque o NATAL ou YULETIDE era e é 

tão mais celebrado nos países nórdicos que no 

restantes da Europa: é o SOLSTÍCIO DE 

INVERNO, SOL INVICTUS, quando o sol ganha 

forças e os dias passam a ser mais longos e as 

noites mais curtas. 



Do latim aequinoctĭum,ĭi
'igualdade dos dias e das 

noites'







Para os povos nórdicos a 

PRIMAVERA simbolizava o 

RENASCIMENTO DA VIDA 

APÓS OS LONGOS INVERNOS. 





NOTAR QUE NÃO ERAM DEUSES – ASSOCIAÇÃO COM O 

MASCULINO – AS DIVINDADES DA PRIMAVERA. 

PRIMAVERA É FERTILIDADE, GESTAÇÃO, 

NASCIMENTO E, PORTANTO, TODAS AS 

DIVINDADES QUE MARCAVAM OS RITOS DA 

PRIMAVERA ERAM ASSOCIADAS COM O 

FEMININO. 





Feliz 
Páscoa!Joyeuses 

Pâques!

Frohe
Ostern!

Buona Pasqua!

¡Felices
Pascuas!

Happy
Easter! 



EOSTRE, A DEUSA-MÃE

Eostreera a divindade que as tribos saxônicas 
cultuavam como responsável pela primavera e 

pela vida na Terra. 

Do seu nome originou-se a palavra EASTER
(Páscoa) e EAST (leste, onde o sol nasce). 

Ela era quase sempre associada com algum animal 
de representasse a fertilidade, como A LEBRE. 

Os deuses nórdicos – de povos caçadores – eram 
em geral associados com animais. 





A maioria dos povos do Mediterrâneo,
AGRICULTORES, tinham uma grande
celebração religiosa no equinócio vernal
(primavera) ou logo após dele.

O tema comum de todas essas celebrações
no Mediterrâneo era o de um deus cuja
própria morte e ressurreição simbolizavam
a morte e a regeneração da vida durante o
ciclo do ano.























THANDAI

Essa bebidaa base de leiteé parte integrantedo HOLI. 

Ela é docee cremosa. O leiteé aromatizadocom nozesdiversas
e umamisturade especiariascomocardamom, anis, pétalasde 
rosa e sementede papoula. 

Essetipo de bebidaé consumidaduranteo anotodomas 
duranteHoli algo especial é agregado: BHAANG, um derivado

da maconha. 







Nowruz tem suas origens no ZOROASTRISMO, uma faz primeiras religiões monoteístas. 

O zoroastrismo é uma religião e filosofia fundada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra, a quem os gregos 
chamavam de Zoroastro. É uma fé multifacetada centrada em uma cosmologia dualista do bem e mal

Tem seus fundamentos fixados no Avestáe admite a existência de duas divindades (dualismo), as quais 
representam o Bem (Aúra-Masda) e o Mal (Arimã). Da luta entre essas divindades, sairia vencedora a divindade 
que representa o bem, a Aúra-Masda

Os zoroastristas acreditam que o mundo foi criado na seguinte ordem:
1. O céu foi criado primeiro, era um céu de pedra curvado como um domo; 
2. Água encheu a base do domo;
3. A Terra emergiu da água;
4. No centro da Terra cresceu a primeira planta;
5. Perto da primeira planta apareceu o primeiro animal, um touro;
6. Depois do touro veio o primeiro humano;
7. O Sol e o fogo foram as criações finais. 

Zoroastristas acreditam no céu e no inferno, na eterna luta entre o bem e o mal e na vinda de um messias que 
salvará a humanidade.  O fogo é  o elemento mais importante da criação e por isso é um elemento central nas 
celebrações de Nowruz. 





Nowruz é celebrado no dia 21 de 

março no Hemisfério Norte e é 

tradicionalmente um momento 

em que as pessoas limpam 

completamente suas casas. 









Mesa 
haftseen

7 itens 
começan
do com a 
letra S 

em 
persa



1.Seeb (maçã), representando a beleza

2.Seer (alho), representando boa saúde e contra mau-olhado

3.Serkeh (vinagre), representando paciência e maturidade

4.Sonbol (jacinto, flor), representando a primavera

5.Samanu (pudim, doce), representando a fertilidade e amor

6.Sabzeh (brotos de trigo), representando o renascimento

7.Sekeh (moedas), representando prosperidade

MESA HAFTSEEN 
7 itens começando com a letra S em persa







Os judeus usam um CALENDÁRIO LUNAR desde 3,761 BCE. Nele o 

ano é dividido em 12 meses, cada mês com 29 ou 30 dias, resultando 
em um ano de 354 dias. Para manter as festas religiosas de primavera e 
outono de acordo com as reais estações do ano, a cada 19 anos um 
mês é agregado ao ano.

Contrariamente à nossa maneira de contar os dias, para os judeus o dia 
começa no por-do-sol e dura até o próximo por-do-sol. 

O Pesachou Páscoa Judia é uma festa móvel: ele começa na noite do 
15º dia do mês de Nisanno calendário judeu, em geral entre Março e 
meados de Abril e às vezes coincide com a Páscoa Cristã. 



No Pesach os judeus comemoram o ÊXODO (ou a fuga) do Egito : há
cerca de 3,000 anos os judeus. que eram mantidos como escravos pelo
Faraó , foram liderados por Moisés em busca da Terra Prometida,
CANAAN.

Como os judeus fugiram rapidamente durante a noite, não tiveramtempo
de preparar o pão levedado. Em comemoração a esse fato, os judeus
praticantesnãoconsomemabsolutamentenadaque possatersido levedado
– CHAMETZ.

Os judeus praticantes não consomem nada feito com farinha durante o
Pesach. Eles consomem um tipo de biscoito chamado MATZO ou PÃO

ÁZIMO. Omatzotransformadoemfarinha(comofarinhaderosca) éusado
nopreparadospratosquenecessitariamnormalmente farinha.



















O PRATO DO SEDER (“ordem, ritual”) 

1. Zeroah(fêmur do cordeiro)

2. Beitzah (ovo assado nas cinzas)

3. Maror/Chazeret(raiz forte)

4. Karpas(cebola, batata ou alface 

romana)

5. Charoset(pasta de frutas secas)

6. Maror/Chazeret(salsinha).



1. Zeroah(fêmur do cordeiro)  o cordeiro sacrificado na noite da fuga do Egito, cujo sangue marcava as 

casas dos judeus

2. Beitzah(ovo duro, assado nas cinzas ou brasas) simboliza a tenacidade do povo judeu, que como o 

ovo, quanto mais você o coloca no fogo, mais duro ele fica 

3. Maror/Chazeret(raiz forte)  simboliza as amarguras que os judeus sofreram 

4. Karpas(batata ou folhas de alface romana) molhadas em água salgada, representam as lágrimas 

derramadas pelos judeus

5. Charoset(pasta de frutas secas)  representa a argamassa que os judeus usavam nas construções no 

Egito

6. Maror/Chazeret(salsinha)  representa a primavera, a renovação

Mais 4 taças (mínimo) de vinho por pessoa + 2 taças de vinho extra (uma para o profeta Elias e outra para a 

irmã de Moisés, Miriam) + pedaços de matzo







A Páscoa é, como o Pesach, uma 
festa móvel.

Os Cristãos celebram a Páscoa no 
PRIMEIRO DOMINGO DEPOIS DA 

PRIMEIRA LUA CHEIA DA 
PRIMAVERA. Isso foi fixado no 
Concílio de Nicéia no ano 325. 





















Venerável São Bede (c.673–735) 

“Eosturmonath, qui nunc paschalis mensis interpretatur, quondam a dea
ilorum quae EOSTRE vocabulatur, et cui in illo festa celebrabant, nomen 
habuit, a cuiús nomine nunc paschale tempus cognominant, consueto antiquae
observationis vocábulo gaudia novae solemnitatis vocantes.”

Eosturmonath tem um nome o qual hoje  é traduzido como “Mês Pasqual” e 
que foi no passado denominado a partir de uma de suas deusas, denominada 
EOSTRE, em honra da qual festas eram celebradas naquele mês. Agora eles 
designam a temporada Pasqual pelo nome dela, denominando as alegrias do 
novo rito pelo nome  consagrado pelo tempo usado nos ritos antigos. 

Ou seja, o Venerável São Bede está dizendo que Páscoa nos países nórdicos foi 
chamada de “Easter” de não de Páscoa como nos demais países de influência 
latina e mediterrânea (como os atuais Portugal, França, Itália, Espanha ... e 
outros países que sofreram influência direta de Roma) por causa da deusa 
EOSTRE ou DEUSA DA PRIMAVERA dos povos germânicos. Jacob Grimm, o dos 
contos de fada, foi o primeiro a identificar claramente esse fato. 





Na verdade 
os ovos 
simbolizam 
a Páscoa ... 
antes 
mesmo da 
Páscoa 
Cristã 
existir ... 

















De acordo com um mito Teutônico, uma garotinha encontrou um pássaro ferido e  

que estava morendo e rezou pedindo ajuda a Eostra para salvá-lo. Eostra apareceu, 

cruzando uma ponte de arco-íris – a neve derretendo antes de cada passo da deusa. 

Vendo que o pássaro estava gravemente ferido ela o transformou numa lebre e disse

para a garotinha que daquele momento em Diante a lebre voltaria uma vez por ano

trazendo consigo um arco-íris de ovos coloridos. 

Na verdade, lebres e mais tarde coelhos, sempre foram símbolos de fecundidade, algo 

que é intimamente associado com a primavera e com a deusa Eostra. Os coelhos só

foram introduzidos bem mais tarde na Inglaterra. O animal predominante em toda a 

Europa eram as lebres. 

Certos pássaros fazem seus ninhos no solo, na grama, e alguns tem ninhos

semelhantes aos dos coelhos e lebres, o que pode ter também causado a “confusão”. 



Von Franckenautaught anatomy, chemistry and botany in Jena 
and became a professor of medicine at the University of 
Heidelberg. In his "On Easter Eggs" essay, which he published 
around 1682, he considers ancient pagan symbols of life and 
fertility connected with religious traditions. On the Easter bunny, 
he says this (in English translation):

“In Alsace, and neighboring regions, these eggs are called 
rabbit eggs because of the myth told to fool simple 
people and children that the Easter Bunny is going around 
laying eggs and hiding them in the herb gardens. So the 
children look for them, even more enthusiastically, to the 
delight of smiling adults.”







































































AGNELLO
PASQUALE  

ITÁLIA



PASKA: DOCE DE 
RICOTA, RÚSSIA 



AGNELLO 
PASQUALE 

Cordeiro de 
marzipã, 

Sul da 
Itália



• AGNELLO 
PASQUALE 
SICILIANO: 
FEITO DE 
MARZIPÃ E 
PASTA DE 
PISTACHES, 
SICÍLIA, ITÁLIA 



BIENMESABE 
DE COCO

Venezuela 



FOLAR DE 
PÁSCOA, pão 
doce ou salgado
Portugal



BAKKA, pão 
doce com 

frutas
Polônia



ENYUCADO: 
bolo de 

mandioca, 
coco, queijo e 
anis estrelado

Colômbia, 
Panamá



HOT CROSS 
BUNS:

Pãezinhos 
doces com 

passas, 
Reino Unido



PASTIERA DI 
GRANO,  

torta doce 
de ricota 

com trigo 
em grão, 

Sul da Itália



KULITCH,  
pão doce 

Rússia,
Ucrânia



CHEOREG
Pão 
ligeiramente 
doce, 
Armênia



COLOMBA DI 
PASQUA

Pão doce, 
Itália



YEMAS DE SANTA TEREZA, 
Doce de ovos moles 

Espanha



MAZUREK 
Bolo com dois tipos de massa
Polônia



SOPA DOURADA e OVOS MOLES
(Páscoa e Natal)
Portugal



CASSATA SICILIANA
Bolo com recheio de ricota
Itália



EM RESUMO

✓Os festivais da primavera celebram a RENOVAÇÃO.

✓Os SÍMBOLOS usados são os de PUREZA ou VITALIDADE (ovos, cores 
fortes e fogo).

✓Os ALIMENTOS, tanto seu preparo quanto seu consumo, têm papel 
FUNDAMENTAL nas celebrações.

✓A LIMPEZA das casas durantes essas celebrações é LIMPEZA RITUAL E 
SIMBÓLICA. Remover todos os CHAMETZ é limpar de si tudo o que 
“aumenta” o orgulho, a soberba, o egoísmo. 

✓Eles representam o TRIUNFO DO BEM CONTRA O MAL




