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-=550 "SEU SIGNIFICADO
Comemora-se a festa pelo milagre da, libertação da esersvatuza

| no Eaito, quando D'us castigou os primogenitos eg

 

s*os e pulando

assim as casas dos judeus.
“

Por este motivo, um dos nomes da festa é CHAG HA CHERUT ( festa

da Libertação). Se conhece tambem com CHAG HAMATZOT ( festa dos pães
| sem fermento). A matzá é o vão do sofrirento que comerain nossos paes

no Egito.
|

Pessach coincide com o começo da primavera em Eretz Israel, é a

festa tem um sigaificado agricola.

 

A saida do Egito foi um acontecir

 

nto central na história judai
ca, que se manifesta repetidamente em numerosas passagens biblicas e  posteriormente na literatura talmudica.

Os 10 mandamentos começa com " Hu gou teu D'us que te tirei da
terra do Egito".las orações diarias especiais se repete a expressão!

Em comemoração da saida do Egito.

O passo de escrevidão à liberdade foi wma etapa importantissima,

na eriação da nação

e

civilização judaica, até o recebimento da TORÁ |

 

no lionte Sinai e posteriormente na conquista de Eretz Israel. Logo

despertando num profundo sentimento de liberdade e de busca e ideais

superiores

6866 6 importante zessaltar o significado de liberdade,

o sofrimento de um escravo, ontem povo judeu, hoje minorias oprimidas

e exploradas e amanhã?... É bastante facil discutir a relação de es -
cravidão e liberdade, tomando como exemplo na nossa história: os movi |
mentos de luta de libertação naciogal, a luta do povo sob domínio de

31006 grupo de minoria (negro).

 

outros, ex: Cuba, Nicaragua,A:

E coremorar não só a libertação do povo judeu, mas de outros e dege-

janão para que taxibem possam comemorar a sua própria liberdade.
O coviuento «ibutzicno israeli comemora o seder de pessach de uma

maneira muito especial.lNas hagadot tradicionais são acrescentados tex
tos sobre os ultimos acontecimentos, Iratando-se de ums comemoração a-

grícola,os kibutzim e móshavim acentusm o ressurgimento da natureza
que se inicia em Pessach;começo da primuvera, -/

Os colégios e movimentos juvenis aproveitam estes dias de ferias

para realizar excursões dedicadas a conhecer a geografia,a fauna 6 8
flora do país. CHAG SANBACH |
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O Seder de Pessach, que é um jantar fessivo que se celebra à 1º

noite ( na diáspora, nas 1ºs noites). Se realiza em wa atmosféra de
|   
grande festa com a participação de toda famili A casa brilha. por

 | sua limpeza e toda a Tamilia se senta junto a mesa coberta com uma

| סמ branca e na cabeceira se encontra o pai da famidia sentado nu

jma cadeira bem cômoda. Prepara-se uma mesa festiva para o banquete.

“Wa mega está a Keará ( bandeja de Seder) e três pães ázimos (matzá)

cobertos com ui guardanapos. Na bandeja contém alguma planta cones - |

| ( Karpas), tal como o rabanete e coloca-se uma, taça cor água e

| aa ou vinagre que simbolizam a primavera e o milagre do renascimento!

 

[da natureza.0 Espirito do homem se reanima e renovamos nossa

pundo em que prevalecem a liberdade e a justiça, A água salgada em

[ame se molha as karpas interpreta-se como alusão às laprimas vortidas

 

elos israelitas oprimidos; À planta amarga ( maror), lembre-nos que

 

1 vida de nossos antepassados foi mmargada pelos egipsios. Encontra- 

mos ainda uma pasta de nome charoset, um pedaço de carne frita junto

com seu osso (Zroa) é um ovo cosido, O Charosset( mistura de nozes €

 

mnçaa ralada), significa o trabalho dos escravos israelitas: a carne 

   simbolizam os aacrificios ds e de peregriסקס608160

 

ação »  

 

0

É necessário colocar na mega vinho suficiente para que cada um dos

| de 

presentes possa beber os tradicionais quatro copos da promess

 

D'us " Os tirarei do Egito...os 11002%הע01... 08 200101201... 08

[tomarei por meu povo.« «Outro copo especial de vinho deixa-se cheio

para o proféta Tlias,

As teês matzot: como já mencionado acima, são colocadas sobre

  o da da

 

a kenrá do Seder. A matzá do meio é quebrada na primeira pa

leitura da Hagadá, deixando uma metade sobre a mesa + e a outra dei-

|xa-se dd lado como "Aficoman" ( matzá que será escondida para ser en |

iceberam nomes descritivos tais como Cohen, Levi e Isracl, representa

Indo as três seitas da Casa de Israel » ou simplesmente Alef, Bet e|

contrada posteriormente). Em diferentes épocas estas três matzot ree |

. A no 5 |
Guimel. O uso de Brês matzot, bascou-se no principio de que o pão |

simbolico da aflição foi agragado como mais um dos usados comumente

para Shabat ou festas. Atualmente colocamos uma quarta nata para re 
(cordar-mos dos judeus russos que não podem emigrar. |
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+SSACH PARA CRIANCAS

A SAIDA DOS JUDEUS DO EGITO
Já vimos que judeus moraram em muitos paises do mundo.
Há 3.200 anos atrás, os judeus viviam e trabalhavam tranquilamente

| בס Egito, quando um dia, o Paraó decidiu escraviza-los. Tinham que
trabalhar penosamente fabricando tijolos e construindo cidades, Eles
não podiam descansar nunca! Trabalhavam de manhã À noite todos os di
as da semana, se Era qquela vida dur:

 

  
/

   

 

 

dia, o Faraó, não satisfeito, ordenou que matasfem todos osומ
imeninos judeus que nascessem,Uma mão judia, Iochevod, consemuiu
salvar seu filhinho recem-nascido, colocando-a numa cestinha no

o Nilo, 4 criança chamava-se Moisés. Quando cresceu, foram tão

iboas as qualidades que D'us o escolheu para salvar os judeus da

tescravidão do Egito,
Moisés pediu ao Faraó diversas veses que deixasse sair seu
imas como o Paraó se recusasse sempre, D'us mandou sobre os

isios dez pragas!

 

   

1) Sangue 6) Feridas
|2) Sapos 7) Granizo

3) Piolhos 8) Gafanhotos
4) Feras 9) Escuridão
P Peste 10) Morte dos primosenitos.

| guie 5
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 festa jd: ati |
Binasoga. Quando chegamos a 0888, 600908 à por

través de muitos simbolo:0

ados do Egito.
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são para os judeus
isturaram farinha

cresc

seca e
em Pesgach com:

     

 

        

   

   

a que contenha fermento, Mte
fio feitas gem fermento, com farinhe dd

daquela saida
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a colocamos um nrato especial com
O4S0: Um osco queimado que Lonhra o carneirinho que eles concram an
es de sair dc Jeito ( 2ת0)] 0880( .

OVO: O ovo arrendondado, podendo girar. Do mesmo modo a,
pele midar: quem esta bem de vida, não se deve vangloriar, pois, maã
is tardi sorte pode mudar. ( BETTSÁ; ovo).
RATZ PONTE :

acRaתג

תק₪וכ

   
  

  

    
a que Lembram vida sem gosto e a comida miserável

los escravos no Egito. Tstas -vyas 380 molhadas em ácua com sal sim=
0 lárrimas dos judeus por sofrerem tanto na época, da 88 -

Bo ( KARPAS: ervas).
MISTURA: de çã ralada com nozes, vinho é mel que lembra a cor dos

jolos que, dura tanto tenpo, os judeus, escravos fabricaram
( CHAROSUET: MISTURA).
| Colocaros ainda na messa, três matsot que comemos durante o jratar.
Elas nos lembram as três partes em que esta dividido o nosso povos
COHEN,LEVI, ISRAEL, reunidos nesta noite.
Tovamos quatro copos de vinho 6 deixamos um copo muito bonito reser
vado para o profeta Dliahm, para quem tambem abrimos 2 porta ihiranta
0 ו sa
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PEROUNTAS E RESPOSTAS

MÍ NISHTANÁ

ספה ao it

comemos er
,

oa na agua salgada e porque nos

   
nestand Cy porque

 

f elinasdos

   

  

 

  
   

  

avô dep 8( tas de Hagadá, 930110900 53. =

3 para nos lemprarnos a 1

deus no Baito r

  

o Sedor O pai toma a metade da matzá do meiu é

muito esspertas então, “roubam” essa matzã e vão
que ele lhes dê um presente em troca do valioso pod

à. Por quo ge for isso? Porque sem comer o pedacinho do
odenos encerrar o der. Assim, O pai é opri, des um

Ipregen' nho para cada eriança para terminar o Seder e tod
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Recatas PARA O CG]

  

 

de baunília

   

 

   

  

  

  

    

    

| 10 4 los ovos, tc 2 deva, sa) e farinha o ustza. bm

Iê ו [street rtada, darrame um pouco da mist? > 3 2]

\ ד aara 5 גרוב mistura por toda superficie eixe Coutar |

lão גג 6 vire pobro uma toalha. Repita o process É sor usado

toda = הגניבב dbstare a ricois com o creme azedo, 0 866 ול

| lo, QN gas Ç limão paúião a paunilha. Coloque e

[me toa ₪ punqueca, dobre a e mais uma vez para ד sm יה 90 |

=6 te em manteig: ponco 86 servir. Qubra » creme ja 16 |

Aqueus - Da 0 a 10 parquecas, |

|

“cone azedo para salada |

|
chá de sal |

e chá de mostarda em pó |

30, de 4 ja 00 08180 66 10 |

86 36 6. 86 סבא de paprica |

p pac de creme azcão espesso |

frio turo jncreáiartno na ordem indicada, mexendo até 2º ur. Tampe |

6 erados para usar em coladas gelad a: eijos Po- |

He ser u da também em saladas de frutas frescas «q de 1 5, sa gas |

nserve Dem por uma ou duas semanasem f> +ampuão no |
|
|
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REPOLHOROXO COM MAÇAS

3/4 86 96 00 repolho roxo

4 colheres de sopa de óleo
5 maças ácidas, descascadas e cortadas em cubos

. |Sal e pimenta

* |3 colheres de sopa de açuear

3 colheres de sopa de vinazre de vinho

Modo de fazer:

Corte o repolho em tiras bem finas e ponha de molho em agua fria por

1/2 hora, Escorra, Frite, levemente, no óleo. Junte as mçãs, sal e pá
menta, açucar e o vinagre, Tam a panela, Se for necessário acre

scente em pouco de água, para evitar que O repolho queime, Cosinhe em

fogo bem fraco por 15 a 20 minutos, Serve 4 a 5 pessoas. |

 

Escalopes de haddock

1 cebola |

3 colheres de sopa de manteiga ou éleo |

3 patatas de tamanho médio raspadas e cortadas em fatias finas |

1/2 ks de haddock defumado
1 xicara de leite

2 colheres de sopa de salsa picada

Corte as cebolas em rodelas e forre com elas um pirex. Junte 2 colhe

res de sopa de gordura e 1/3 das fatias de batata, colocando sobre e

elas um pedaço de hadãdock. For cima vai outra camada de fatias de 08-|

tata. Se tiver sobrado algo do peixe, corte em tiras finas e forme um

desenho alternando con as batatas. Acrescente, lentamente, o beite por

גג 1880 do pirex, até chegar a metade do mesmo. Cubra com farinha de

matza grossa e salpique com o resto da gordura, Tampe a asse em forno

Wuente por 45 a 50 minutos, ou até as batatas amolecerem, Retire a
tampa e deixe tostar, Polvilhe com salsa picada e sirva quer

para 4 pessoas.

 

  

siaatri ל

Kasche com cozumelos

fasche, isto é, grãos de trigo sarraceno, DN ה |

ovo, sal e pimenta= 0 5 3 = 4 |

xicara detrigosarraceno (' Casche),
xicaras de árua, mais ou menos,

à cebolas grandes picadas,
1/2 kz de cogumelos cortados
1/2 xicara de gordura
Bata levemente o ovo, junte o sal e pimenta e misture com o cashes |

Coloque em forno quente para tostar por cerca de vinte minutos. Derr
me dentro 3 xicaras de água ou quanto o casche absolver. Prite as ce
olas e os cogumelos na gordura. Junte ao kasche e continue assando a+

té estar cosido (cerca de 20 minutos), Serve 6 pessoas.
ראבקה osso

Sobremesas de Baunilha,

pete de sorvete de creme de baunilhaב

1/5 de xicara de nozes vicadas

  

de xicara de amendoas picadasי1/5
de xicaras de passas1/3\

claras e 2 gemas4.

3 colheres de sopa de açucar, 1/4 de xicara de rum,   



==

9 |

 |

| CONTINUAÇÃO:

|3 tabletes de chocolate relado

1 3380015088 E
«

|

Coloque o chg do em um pirex, derrame sobrê ele 1/4 de xá-|
*

|

cara de água 8010 dissolver. Inclua o rum. Bata as claras
, em neve com oduza o chocolate derretido as gemas, Colo+
ique as porg sorvete em pratinhos, cubra com a mistura lo chocol
late e enfe "as passas e as nozes. Por último, coloque em cada

to. Sirva como sobremesa com refrigerantes,

   

  
  

   

   

  

    

| FLUDEN DE MATZA:

|1 6000 68 açueaa
,1 copo de aze

3 ovos

    

 

  

Farinha de ma; nto.
| Recheio e
5 maças ácidas e 25) 8. 668 1 ₪0
1 6000 8 açuear e uma pitada de canele
Cozinhar como compota e deixar esfri
Juntar todos os ingredéentes da massa,
das colocar o recheio e outra camada d
do. As nozes migturer com o recheios

- ב\ Rara 6
Docinhos aquearano א o
E Eaigemas
2 colheres de Óleo
Parinha de matza o quanto der

uma assadeira untas

sar em forno moderad  CALDA: |
3 copos de açueár e 1/2 copo de agua |
Misturar os ingredi cima e fazer bolinhas. Co 4 63188 6
jogar os bolinh, lda.

 

PÃO DE LÓ DE PESSACH:
6 ovos 4%-
6 colheres ₪777 0

1/2 copo de fécula de batata |
1/2 copo de matze mel. |
Suco de 1 laranja |
Sumo de b limão,
1 colher = כ de: Óleo aim
Bater como pão de 16, assar ₪ moderado.

 

   

xהחחחחה---
KNEIDELACH DE 8 ou BOLINHOS DE BATATAS RECHEADAS).

quilo deנ/2

ovos2

colhe1/2
Pimentas

de xicara de farinha de matza1/4
. 1 cebola ada

4 colheres de sopa de oleo

1 xicara de carne moidarcozida.
Amasse as Batatas, junte bs ovos e ו 8 6a car

E i i ue e1 fornomode.

 se
s  

 

 
 


