
-

Exodus 12:17

Exodus 13:3

Up

KADESH, SANTIFICAÇÃO DO DIA

Líder

Agora, na presença de seres amados € amigos,

diante de nós os símbolos de júbilo festivo,

reunimo-nos para nossa sagrada comemoração.

Com o povo de Israel, nossos velhos e nossos jovens,

unindo e vinculando o passado ao futuro,

atendemos mais uma vez ao chamado divino

para o serviço.

Vivendo nossa história, contada para todos os povos,

cuja brilhante conclusão ainda está no porvir,

reunimo-nos para observar a Festa de Pessach,

assim como está escrito:

ץֶרֶאְמםֶכיִתואְּבַצ-תֶאיִתאָצוההָוַהםּויָהםָצָעְּביִּכתּוצַמַה-תֶאםֶּתְרַמְשּ
:םלועתֶקָחםֶכיִתרלְלהָּנַהםּויַה-תֶאםֶּתְרַמְשּוםֶיְרְצִמ

Grupo

Guardareis a Festa do Pão Ázimo porque nesse mesmo dia Eu fiz sair do Egito

as vossas multidões. Observareis este dia, de geração em geração, como um

costume para todos os tempos.

Líder

Reunimo-nos em cumprimento à mitzvá:

NURםּויָהתֶארּוכָ Mdאיִצּוהדָיקביִּכםיִדָבַעתיִּבִמםיִרְצִּמִמםֶתאָצְי :הָּזִמםֶכְתֶאהָוהְ

Grupo

Lembrai-vos deste dia em que saistes do Egito, da casa da escravidão e como

o Eterno libertou-vos com mão poderosa.

& Música e letra das canções começam na p. 97.
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רה

תּורָּגַהתקֶלְדַה

O ACENDER DAS VELAS FESTIVAS

(Uma das seguintes meditações poderá ser pronunciada )

Felizes aqueles, fortes em sua fé Queas luzes festivas que agora acendemos

Que ainda abençoam a luz das velas Inspirem-nos a usar nossas forças

Brilhando na escuridão... Para curar e não para ferir,

Regozija-te, é Mundo, com os Para ajudar e não para impedir,

que observam Para abençoar e não para amaldiçoar,

Pois para eles ainda há canções aqui. Para servir a Ti, ó Deus da libertação.

% % +

(Acendem-se as velas, recitando ou cantando a benção.)

. , E : 23

וצוויִתּוצַמְּבונשִּדקרָשֶאםֶלּועָהָךָלָמּוניָהְלֶאָיהָפַא a '
.בּוטםּוי Gu) na) dy רָנקיִלְדַהְל

Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech ha-olam asher kidshanu b'mitzvotav

vtzivanu Phadlik neir shel (shabat v'shel) yom tov.

Louvando a Deus, declaramos que toda vida é sagrada.

Acendendo as velas festivas,

Preservamos a santidade da vida.

Com cada vela sagrada que acendemos,

O mundo se eleva a maior harmonia.

Louvamos-Te, ó Eterno, Soberano majestoso de todos os seres vivos,

Que santifica nossas vidas com mandamentos

e nos ordena acendermos as luzes sagradas da festa.

שורקסוכ

Kos Kidush, o Primeiro Copo — o Copo da Santificação

Líder

Nossa história conta que, de várias maneiras, com diferentes palavras, o Eterno

prometeu a liberdade ao nosso povo. Com copos de vinho relembramos cada

uma delas, assim como agora, a primeira:

Grupo

:םֶיְרְצִמ 0920 Op Dona ong הָהֶייא
Eu sou o Eterno quete libertarei do jugo egípcio Exodus 6:6

22

Flores aparecer: na terra  
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Líder

Levantamos o copo do Kidush e proclamamos a santidade deste

Dia da Libertação!

(No sábado começar com:)

“US DP paANNA
רֶשַאותְכאַלְמיִעיִבְשַהםּויַּבםיִהלֶאלַכְיַו:םֶאְבְצ-לָכְוץֶרָאָהְוםִיְמְשַהּולָכְיו

םוידתֶא DOR ּךְרָבִיו:הָשֶערָשַאותְכאָלְמד am יִעיִבְשַהםּויָּבתבְשיַוהָטֶע

:תושעלםיִהְלֶאאָרָּב-רֶשַאּותְכאַלְמ va תַבָשוביִּכותאשָּדקְיַויִעיִבְשַה

Houve a noite e houve a manhã. Era o sexto dia quando o céu e a terra estavam

terminados, com todas as suas legiões. No sétimo dia Deus terminou a obra que

havia realizado. E absteve-se no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito.

E abençoou o sétimo dia e fê-lo sagrado, pois nele havia terminado toda a obra

de Sua criação.

(Nos outros dias da semana começa-se com:)

פהיִרָפארובםֶּועָהףֶלִמ VHS TOR Ia
Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech ha-olam borei p'ri hagafen.

Bendito sejas Tu, ó Eterno nosso Deus, Rei do Universo, Criador do fruto da

vinha.

naלָּכְמּונָממורְוםֶָעְלֶּכִמּונָּב-רַחְּברָשַאםֶלּוצָהּךֶלֶמּוניָהְלֶאָיהָּתַא-
6הָחּונְמְ(nifavהָבַהאְּבוניָהְלַאaולדןֶתִּפַו.ויִתּוצִמְּב(nyןושל
moםוי"תאivoםיִנָמְּוםיִּנַחהָחְמְשְלםיִדִעומ nova)םויתֶאְו)amתּוצַמַה

Jor maָּתְרַחָבּונָביִּכ.םיְרְצִמתֶאיִציִלרֶכָזשְדקאָרְקִמ(הָבָהַאְּבּונתּורַח
bm AUT UNIR)הָחְמְשְּב(ןוצְרַבּו19089(ףשדקיִדָעומּו(תֶּבַשְנ)םיִּמַעָה

povoּונָתְלְַַה.Naםיִנמְַהְולאְרְשָי(תָּבָשַה)שָּדְקִמייהָתַא:

Bendito sejas Tu, ó Eterno, Rei do Universo! Tu nos chamaste para o Teu

serviço dentre os povos e consagraste nossas vidas com mandamentos. Em

amor Tu nos deste (os sábados para o descanso,) festas para alegrar-nos, épocas

solenes para celebrarmos, esta Festa dos Pães Ázimos, a época de nossa liber-

tação, a comemoração da saída do Egito. Bendito sejas Tu, ó Eterno nosso

Deus, que nos deste esta herança de júbilo, santificando (o sábado), Israel e

as festas solenes.

(Quando o Seder ocorre no sábado à noite, acrescenta-se a seguinte Havdalá:)

.ָאָהיִראָמארוב 027 7) RPE 17 AD O
Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech ha-olam borei m'orei ha-eish.

Genesis 2:1-3 .

 
 



 

2

ב
כ

0m
a
m
a

ו


+

4

e
pa
A
S
E
a
m
a
m
E
5

3
0
-
0

mal

% 6
Cântico dos

Cânticos

2:10-12

7:13

eeeemer— meem

aְךֶשָחָלרואןיִּבלחְלשדקןיּבליּדְכַּמַהםֶלּועָהּךֶלֶמּוניִהְלֶאייהָתַא
תָּבַשתַשְדְקןיִּב.הָשַעמַהיִמְיתָשְשְליִעיִבְשַהםויןיַּב,םיִּמַעְללאְרְשןיּב
ָתְְּדְבַה:ְתְשְדִקהָשַעַמַהיִמָיתָשְשִמיִעיִבְשַהםויתֶאְו,ָּסְלְּדְבַהבוטםויתַשְדְקְל
.שֶרְקְלשָדְקןיִּבליִּדְבִמַהייהאףּורָּב.ףֶתְשְדְקִּבלאָרְשַיףֶּמַעתֶאְשְּדקְ

Bendito sejas Tu, ó Eterno, Rei do Universo, Criador das luzes do fogo, que

nos ensina a distinguir entre a luz e as trevas, entre o sagrado e o profano. Ao

percebermos o sagrado e santificando o Sábado dentre os dias da semana, nós

mesmos nos consagramos. Aprendemos a atribuir a cada dia sagrado a sua

santidade. Bendito sejas Tu, ó Eterno, que nos deste a conhecer o sagrado.

(Aos sábados e dias úteis continuar aqui)

:הַָהןמָלנָעיִַּהְונמיניַחָהשםֶלּועָה720וניִהְלֶאוהָתַא ma
Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech ha-olam shehecheyanu v'kiymanu

v'higyanu lazman haze.

Bendito sejas Tu, ó Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos conservaste

em vida, nos amparaste e permitiste chegar a esta época festiva.

(Todos tomam o primeiro copo de vinho)

05995

« KARPAS, RENASCIMENTO E RENOVAÇÃO

(Na primavera do ano, a estação do renascimento e da renovação, na Festa

de Pessach, lemos do Cântico dos Cânticos. A poesia da natureza e do amor

evoca também o amor entre Deus e o povo de Israel e a sua Aliança-matrimônio.)

Líder

Levanta-te amada minha, formosa minha / רַמָאְו“717הָנָע

יש | PP DRI naTeO
Pois eis que já passou o inverno. :ול Tom non םָשַגַהרַבָעוָתָּסַההָגָהדיִּכ

Flores desabrocham na terra. ' ד 0quo

É chegado o tempo das canções. ַעיִּגַהריִמָּנַה NY ץֶרָאָב NY םיִנִָּנַה

Já se ouve o canto da rola SRI VA) VIDA לוקו
Em nossa qi םיִמָרְּכלהָמיִָּשַנ

Desçamos aos vinhedos 239 הָחְרֶּפדםִא INB

Ver se as vinhas estão em flor. DNA ּוצנה 7209 npp

Lá eu te darei o meu amor. 77 TICDR JOR םֶש

25

 



 

(Cada pessoa pega algumas ervas verdes e molha-as em água salgada.)

Grupo

; Mp ִרָפארוםֶלועָה 720 WADEns3
Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech ha-olam borei p'ri ha-adamá.

Bendito sejas Tu, ó Eterno nosso Deus, Rei do Universo, Criador dos frutos da

terra.

(Comem-se as ervas)

ו,

TO

YACHATZ, A UNIÃO CRIADA PELO REPARTIR

Líder

Quebro agora a matzá do meio e escondo uma das metades para o afikoman.

Mais tarde, repartí-lo-emos, assim como era repartida antigamente a oferenda

de Pessach no serviço religioso em Jerusalém. Por amor à nossa redenção, pro-

nunciamos em conjunto as palavras que desde a antiguidade nos unem com

nosso próprio povo e com todos os necessitados, com os presos em injusto cati-

veiro e com o mendigo nas ruas. Pois nossa redenção é vinculada à libertação

do cativeiro de gente em todos os recantos da terra.

Grupo

.לכיויחלןיִפְכּד-לָּכ.םֶיְרְצִמְּדאָעְרַאְּבאָנֶתֶהָבִא1228יִּדאָיְנע Non? Rj
TT TT וז 1 5

RODהָאּבַההָצְְל.אָכָהאָפַשָה.חַסְפְניתייףיִרְצּדלכ ONT NPR E -

MY aןירוחיבהֶאְבַה:

Eis o pão da miséria

Que nossos antepassados comeram

na terra do Egito.

Que venham todos os famintos

e comam.

Que venham os necessitados

compartilhar a esperança de Pessach.

Ao celebrarmos aqui,

unimo-nos ao nosso povo

em todos os lugares.

Este ano, festejamos aqui,

no ano vindouro, na terra de Israel.

Agora, ainda somos escravos,

No ano vindouro, seremos livres.

26

Que todos os necessitados
e ompartilhem da esperança de Pessach

a
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רּורָמMEDאיִצומ

MOTZI, MATZÁ, MAROR

(Querendo observar-se um antigo costume, esta parte e “Kore” poderão ser

adiadas até a página 60, logo em seguida ao segundo copo de vinho e imedia-

tamente antes da refeição.)

(Quebra-se a primeira das três matzót e distribui-se entre o grupo. Em seguida,

todos léem em conjunto:)

:ץֶרָאָהןמםֶחָלאיִצמַהםֶלְּהּךֶלִמוניהלןהָפאור
Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech ha-olam hamotzi lechem min ha-aretz.

Bendito sejas Tu, ó Eterno nosso Deus, Rei do Universo, Criador do pão da terra.

תַליִכַאלעּוצְוייִמְצִמְּבונעּדקרֶָשַאםֶלָּה 20 PPA q mp qa
:הצַמ

Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech ha-olam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzi-

vanu al achilat matizá.

Bendito sejas Tu, ó Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que santifica nossas

vidas com mandamentos e nos ordenou acerca do comer da matzá.

(Come-se a matzá.)

(Coloca-se um pouco de raiz-forte num pedaço de matzá e pronuncia-se a seguinte

benção: )

WON q TOR Naתַליִכָאלַעּוצָוויִתוצִמְּבּוָשדקרֶשֶאםֶלּצָה120 :רּורָמ

Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech ha-olam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzi-

vanu al achilat maror.

Bendito sejas Tu, ó Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que santifica nossas

vidas com mandamentos e nos ordenou acerca do comer do maror.

(Come-se o maror.)

ףרוכ

KORE, CONTINUIDADE COM TRADIÇÃO DO PASSADO

Líder

qiD mp DP M7 ÚIpoo Day joia 2a ngy ןּכ:ללהְּכשדַקִמְלרב
ּוהָלְבאיםיִרּורְמּותּוצַמדלַע:רַמָאְגָשהמ Dep .דַחיְּב 29) MÍNMio NOR

Preservando um elo com a prática ancestral, seguimos o costume de Hillel que

combinava matzá e maror e comia-os juntos, observando o preceito legado a

28  
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ele, exatamente como aos seus antepassados: “Comerão do cordeiro pascal com

matzá e com maror.”

Grupo

Juntos devem ficar: a matzá da liberdade e o maror da escravidão. Pois em tem-

pos de liberdade há conhecimento da servidão e em épocas de escravidão há

esperança de redenção.

(De acordo com um antigo costume, come-se maror e charosset entre dois

prede0

Quatro Perguntas

Líder

02 MNA *2 72) 09220 UINSA ּונַתונְבְבּו Ja 723 ּוניִנְקְזְבּוניִרָעְנְּב

“Havemos de ir com nossos jovens e com nossos velhos, com nossos filhos €

com nossas filhas... porque temos de celebrar a festa de nosso Deus.”

Assim foi dito antes da celebração do primeiro Pessach.

Até este dia, nossos filhos continuam a acompanhar-nos na observância do

nosso preceito.

Uma Criança ou Várias Crianças

.תּוליִלַהלָּכִמMaהֶלְיִלַההָּנְִשַּגהַמ
.הָצַמולָּכהֶזַההָלָיִלַה,הָצַמּוYomןיִלְכואURתּוליִלַהלָכְּבָש
ipmoהָלִיִלַה,תּוקְרַירָאָשןיִלְכּואּונָאתּוליִלַהלָכְּבָש

voy12ּונָאןיִאתּוליִלַהDR ratoתחֶאםַעָּפ,nomםיִמָעפיִּתְשהֶּנַה.
Tavaהָליִלַה,ןיִּבֶסְמןיִבּוןיִבְשּויןיּבןילְכּואURתּוליִלַהלָכּבָש vo mo

O que destaca esta noite de todas as noites?

Em todas as demais noites comemos pão fermentado ou matzá,

esta noite, somente matzá.

Em todas as demais noites comemos qualquer espécie de ervas;

esta noite, especialmente ervas amargas.

Em todas as demais noites não costumamos ensopar a erva

nenhuma vez; esta noite, duas vezes.

Em todas as demais noites jantamos da maneira habitual;

esta noite jantamos com cerimônia especial.

29
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םיִנָּבַה-תַעַּבְרַא

As Quatro Crianças

5 Líder

TD :אּוה Na RT ּומַעְל na ny 7a .אּוהּךּורָּבםוקָמַהּךּורָּב

וגיאדָחֶאְו.םֶפדָחֶאְו DÃO .םֶכָחדָחֶא.הָרותהָרּבִּדםיִָהָטְּכְַ
:לּואָשְל PTP

Quatro vezes a Torá manda-nos contar aos nossos filhos acerca do Êxodo do
Egito. Quatro vezes a Torá repete: “E contarás ao teu filho naquele dia...”
Baseada nisso, nossa tradição infere que há quatro espécies de pessoas. A cada
uma delas respondemos de modo diferente, de acordo com sua pergunta, sua
situação e sua necessidade.

Um Participante

:םֶכְתאּויהלֶאייהֶנצרֶשָאיִטָפְטּמַהְםיִקָחַהְתַעָההָמ,רַמואאוההָמֶכָ
קיפחסהראןיריִטְפִמןיאחַסַּפַהתוכְלַהְּכולרֶמָאהָפַאףַאְו

Uma pessoa sábia pergunta: “Quais são os testemunhos, leis e preceitos que o Deuteronomio
Eterno nosso Deus nos ordenou?” A ele devemos explicar detalhadamente todos 6:20
os preceitos de Pessach até o último que diz: Depois do Seder de Pessach não nos

dedicamos a nenhuma outra espécie de entretenimento.

Grupo

São sábios os que querem saber o serviço que lhes compete realizar.

Um Participante

תֶאאיִצּוהָשיִפְלּו.ולאלְוםֶכָל.םֶכָלתאַּההָדבָעֶההָמ.רָמּואאּוההָמעָשְר
הֶזרּובָעַּב.ולרּומָאָוויָּנְש-תֶאהָהקַההָּתַאףַאְו.רֶקֶעְּברַפָּכלֶלְּכַהןִמּומְצַע
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A pessoa malvada diz: “O que significa este preceito para vós?” Ao dizer “para Exodus 12:26

vós” e não “para nós”, ele rejeita a essência de nossa fé: a unidade de Deus

e a comunidade de Israel. Para ele, nós respondemos com severidade: “É por

causa daquilo que o Eterno fez para mim quando eu sai do Egito — “para mim',
isto é, não 'para ff... pois se tu lá tivesses estado, não terias sido libertado.”

Grupo

O malvado afasta-se de tudo que não lhe diz respeito; assim também se afasta

de sua própria redenção.
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Contarás ao teu filho naquele dia.  
 



 


