Símbolo da vida
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Você sabia que o ovo é o mais antigo símbolo da vida? O costume
de decorar os ovos para dar de presente na Páscoa surgiu na Inglaterra,
durante a Idade Média, no reinado de Eduardo I. O monarca tinha o
hábito de banhar ovos em ouro e dá-los de presente a amigos e aliados.
A tradição de presentear a família e os amigos com ovos coloridos foi
sendo transmitida às demais culturas do mundo todo. No século XVIII,
confeiteiros franceses introduziram o hábito de fazer ovos de chocolate,
criando a forma atraente que ainda hoje adotamos de presentear chocolate pela Páscoa.
Mas, o hábito de dar ovos de verdade vem da tradição pagã. Na Ucrânia, por exemplo, centenas de anos antes da era cristã, já se trocavam
ovos pintados com motivos de natureza, em celebração à chegada da primavera. Os chineses e os povos do Mediterrâneo também tinham como
hábito dar ovos uns aos outros para comemorar a estação do ano. Para
deixá-los coloridos, cozinhavam-nos com beterrabas ou outros vegetais.
A tradição de homenagear essa estação do ano continuou durante a
Idade Média, entre os povos pagãos da Europa. Eles celebravam Ostera,
a deusa da primavera, simbolizada por uma mulher que segurava um ovo
em sua mão e observava um coelho, representante da fertilidade, pulando
alegremente ao redor de seus pés.

Os cristãos se apropriaram da
imagem do ovo para festejar a
Páscoa, que celebra a ressurreição
de Jesus. O Concílio de Nicéia,
realizado em 325, estabeleceu
esta a festa. Na época, pintavamse os ovos com imagens de Jesus
e Maria.
Os ovos de Páscoa mais famosos do mundo não são,
porém, de comer: um joalheiro
russo, Carl Fabergé, fazia seus
ovos de ouro, prata e pedras
preciosas. Abertos, revelavam
pequenas imagens de pessoas,
animais, plantas ou edifícios, e
eram dados de presente, pelo imperador russo, aos amigos.
A civilização cristã, assim, enchia vários aspectos da vida com o
simbolo da ressurreição de Cristo.
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