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Hachodesh 3526 1506 sh hachodashim,

choiesh aviv. Bearbãa assar benesach

uzman chorutcinu vehaia haiom lachem

lezichronvacherotem oto Ilcdorotsichem

chbulkat olam techicuno, Ki PDboctzom lziom

26 10000 +2170%010ב₪0020%02מ (11522818

MATO 151

8018 88%8 158 0 ישבמס1עס /08 99808 do ano,

Jos às crimevexç. O no mês da nrimevera o

décimo quarto dia É Pessach - dia de nossa

libertação, E ôste dia scrá pera vôs un dia

de lembrança, 6 000000282018 08%0 618 de go-

ração en geração. Delo Turais ג

porpótuo, - nesto dia VOS TONTASTOS UM POVO Is3|

a

Ci hinei hasiuv avar, haguoshem halaf.

halach lo, hanitzanin nirlú baareiz, ot

bazauir hicuia, vacol nishuer boartzeinu

. 10460126 03המ%ב70001802טסטהתצמו

sucdor nrinÚú 61000

Bo do SAD ya, ו Etica

\ os brotos cobrizam os canpos, chogou o
| N

j E tcapo dos nássaros e ouve-se seu canto

PK pela nossa terras
ns

/  
 



 

 

Hinenu muchanim umezumanim lekaiem mitzva

lesaper PDetziat mitzraim zecher vetikva

legueulã kitavó leam, ki iakum lecheirut

adam .

Estamos preparados vara cumprir nosso dever

de narrar sôbre a saída do Egito e lembrar

com esperança na redenção que levantará o
.

povo, no homom que sc erguerá para a liberdade,

==) אד ZECHOR ET HAIOM HAZÉ ASHER IBTZATEM

“A MIMITZRAIM MIVEIT AVADIM,

LEMBRA-TE DÊSTE DIA EM QUE SAÍSTE DO EGITO

DA CASA DE SERVIDÃO,

Halechná aniá di achalá havataná behará

dimitzraime Kol dichfin ietei veicchol

01 61%22ע10ב 16%01 70128802, 58

hachã , loshaná habã beará do Israel
,

Hashatá avdei, leshaná habã bnei chorins

fiste. 0 18020 pão quo comeram nossos an'

toras: ados na torra do Egito. Quem tom fomo,

 

que venha c coma, Todo o nesessitado, venha

e festeje consoco o Pessach, Ágora aqui, o

próximo ano na terra de Isracl. Este ano escravos,

o próximo homens livres.

 

DO EGITO, DA ESCRAVIDÊO PARA A LIBERDADE, DA ESCRAVIDÃO PARA A REDENÇÃO

40 | %[
p= A, ( % (Sem 13 TO (Ss
= | הר 7PES ₪ ₪ |

L—) Por quo difore esta noito das outras.

LECHAIM ULESHUA

Ma nishtanã halaila hazó micol haleilót. 
2. .    
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Avadim hainu leparó bemitzraim veietzienu

Adonai Eloeinu misham beiad chazaká ubizroa

netuia, Veilu lo hotzi avoteinu mimitzraim harei

anu ubaneinu  ubneinu ubnei mishubadim hainu leparó

bemitzaim lachen mitzvat aleinu lesaper Dbeietziat

Mitzraime Vecol am arbe lesaper beietziat Mitzraim

zé meshuba
.  
Escravos fomos do faraó do Egito e nosso Deus de lã

nos tirou, com braço forte e poderosv. é se o Santo

Deus não tivesse retirado nossos país do Egito, tan-

to nós como nossos filhos continuaríamos escravos do

faraó do Egito. E por isso é nosso dever relatar a

saída a todo aquele que e fizer, louvado seja.   S

“o EPN / e

Ne6ny SK
o Paço a
MAE E E

o לק Vehi sheamda Jeavoteinu ו 8.616 6

figaEE; lvad amad aleínu lechaloteinu. Vehakadoshא

UAAb\₪ hu matzloinu miadam,

À has or ; \(
E

ão EA à ee a promessa que tem sido o bastãé de

“ApsTa os antepassados e também o nosso; pois
\

=as gorações alguém se levanta para

Bechol der vader chaiav adam

lirot ot atzmó kpçilú hu

iatzá mimitzraime

Em cada geração é dever do todo

homem judou considerar como se

saído do6lc próprio tivesse

Egito .

 
 

  



 
 

 
 dadca ,ביש 1

Maher Nato tzavô pvare“ghlach na ot amis 1

| 295é COPO DA REDENÇÃO: REDENÇÃO RE SSMABê 5 DOS POVOS, DADA OFRESSÃO PARA

   

      
    

 

A LIBERDADE, Ea
| 4 | LBGREME O LESEUÍ,

(se 6 4
ו

ו
   

 

tadereoh raw dé vabá hamilchamá. Ray lachem

tanvas lenud basmavávelifnoichem prushá do-

reach gdolá verochevis Eumu, ofonadim, izvú

ot hashmaná. Ki milvad hontdbar, tachat has
maim, od leeolá olam ga'elp rochayindaim. .

Haiom atem iotkim leeretz chadashã.

Levantai-vos crrantos do deserto, pois diante

|, Re vês a senda é vastas Só por quarenta anos o

erramos pelos montes o já sessenta mil cadáveres 0

  sepultamos na areia. Msa não nog retenham .0s cor-

              

  

pes ânquelgs vis fue em sua escravidão morreram,

Passemos sôbre ôles, apodreçam em sus vergonha,

estendidos sôbre 400108 102008 ףטפ840עו%6

caprogaram sôtre-es- ombros. Hoje mesuby Wi amimp

nh£; o vento de leste e oabutrodisputarão o o

%1מס 0802870. Surgi 6 errantes do deserto,avandos 0

nt esta solidão) qua cada um do vós sinta é deedo|

" 409 pessos, Não , não e pãoda angústia, 98 ב

1 7e o manáque. doves comer, mas & pão +

| &o tidalho do vossas mãos. Não, nãouma.tendaSónia

e “braçõesו doves alcançar aos côus, mas outras

sasas deves“odastruir, outras tandas deves erguer.

Pois fo dêsto dosorto, sob o cêu existo cubmo nulo

do, tambêm do Deus. Poís fova do grita ₪ ₪000 da

490618080 )\₪ deserto, conhoverass uma tamo mamsvjlhesa,

  

 

Wone % ושהaל--   | 



 

 

Bochol dor vador kam ם101מוגת1 8%:

lchashnidcinu.Shfoch damatcha al Fajvin

asher ló icacha veal mamlach asher be

simcha 16 karhu., Ki ahal el Iaakov v'et יו ₪

naveú hcisham shfach aleíçhom sameicha Y%

va acharon afcha icsigheme Tirdoch be

af vcttrshmidom mitachat shmai Adonais

Em cada goração, levrhterameso contra

w
e

nós cqueles quo quiseram nos exterminar F
1

En nossa geração, o Satamas espalhol ,

mais ainda sua ira| sois milhgos ho /

irmãos foram impicdísamento 3% יו

pela fome o pela tortura, pela sedo e

polo cerco,pvela ospada o pelo fogo,

Foram levaios a morto por uma indes

critivcl barbário, Verte tua ira sobre - :os povos que não te conheceram, pois

doyoraram a Jacó c devastaram sua mor

to.

5,/ל

2|7 אאאג 2 HESTERBOK MATAUSEN TREBLINKA

7 | | “USHVITZ BUCHENWALD DACAL
!SN 1 BERGEN BELSEN BESK TERESIENSTADT
₪VIRA, SUBIBOR BRANCY MAJDANEK CHEIMO

: Ca Eir | aÃ Neta
vetio EEN, MALINES RAVENSBRUCK

IZKOR B7SHIVTEINU MESUVIM BELEILOT

HACHAG NAALE ZACHREM HANOER SHEL

CHAVEREINU HAIZKARIM SHBHAALU CHA

IECHEM HARONENIN KORBAN AL TEKUMAPA

SHEL ISRAEL HACHOPSHIT VE!ATZMAIT,

NIZKOR BEGAON UBEIGUN ET HANOFLIM

UBNEIHEM C'IEVREI TNUATEINU.

 

à () 4 3 00 0 LEMBREMO-NOS NESTA NOITE DE FESPA DAQUELES
₪ וש A | ב QUE DERAM SUAS VIDAS À REDENÇÃO DE ISRAEL

\\ \\ | 4// j QUE LUTARAM POR SUAS LIBERDADES, LEMBEEMO=NOS

\ ב AváE COM ORGULHO E TRISTEZA DAQUELES QUE CAIR4M
e נ E ENTRE ÊLES NOSSOS COMPANHEIROS DE TNUA,   

 



IN Vingamos vosga morto amarga c solitaria com

| o nosso vunho posado o firmo. 1

ו \ “o Gueto em chamas crguemos aqui um monumento

E \ Um monumento vivh quo jamais forão calar

IN Hojo Isracl dizsNada nos movera daqui ,.nenhum

| inimizo nenhum fogoencto 0206 0008 à

| \\
Raג|

mos & ultima gore | סיטה

| o» pílmeisa da roânção, só nossa

| não forte quebbou os grilhões quo |

| a nrendoram.Bobenos das fontes,com

es aguins do 0604

|
| LEVÂNTE-NOS ESTE PERCEMO COPO, PR /

/ Pole Paz om Isgacl o no mundo |: àAR ; |

| Pela vordadeirn liberdado |
| |
| 2018 olevação ao homem |

Pela harmonia nos corações ו|

| Lechaimn u leshalom

\

|
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ishrai hagafrur cshonisraf yehitzit lchavot

ABho si hale3hava shobaara bosaa nei levavot

àishreci halnanaot shoiadu JaEe bekavod

Ashrei hagafrur shenisraf vohitait lohovit

Bonâita a chispa que ardou o ergueu labarodas

Bonditas as labarodas quo so infla marcam no
  

reocondito dos corncãas

802061408 08 corações que souberam cessar cheios

do honra

BofiditiNa chispa quo srdca o ergueu labarodas

on!

 

 

4 is sue nesta noite,moste scdor,se comomogam

27 anos do heróico levanto do Guoto de Var

sovia,cm que um punhado de bravos, poucos

contra muitos;lutou para manter o alto nomo

o Isareã.

Comnbatontes calados,combatontos quo habitam
+,

os tunulos,ouvi nossa voz ד-

  

 

 
is
v
e
e

em
e
p
r

 

te
ni

s
r
a
r
o
e

 

 

 



 

 

me
r
ra
i
m


ה

ה
כ
ש
הש

a
r
m
a
r

  

“as colinas. |

Eli po = קטש 0\

Eis aqui os dias em que se acerca o arador |

da colheita,o o colhedor de uvas do vinhedo

e desdo os monter correm ee sulcos e dançam

.. |

E devolvi me: . ' thos a Israel 6 construbram

cidades onde * -.. .cgvam o oriavan vinhas,on

de beberam seus vinhos e comeram suas frutas

e se arraigaram na sua terra,da qual não

voltaram a separar-sos

E acontecera no fim dos dias convorterão

suas espadas o suas lanças em foiceseNão .

alçara esgada nação contra nação ,nem aproá

dorão mais a guerrear.

Entocmos um louvor por termos vívido até

este tempo e por ternos visto com nossos

proprios olhos a colonização e o resurgi

mento de Modinat Israel. 
4º CDDO:“ABENÇOADO SEJAS SENHOR “ELO

VINHO E PELO FRUTO DA WAINHA, FELA FENTI

LIDADE DOS CAMPOS E PELO PAIS BELO E

BOM QUE DESTE DE HERANÇA A NOSSOS ANTE

PASSADOS,PARA COMEREK SEUS FRUTOS E
GOZAREM DE SUAS DELICIASABENÇOADO SE

JAS, SENHOR, PELA NOSSA REDENÇÃO E POR

AQUI ESTARMOS HOJE REUNIDOS COMEMORAN

DO ESTA EPOCA FESTIVA:

BARUCH ATA ADONAI ELOHEINU MELECH HAO

LAM SHE EHIANU VEIGUIANU VE'KIEMANU
BAZMAN HAZÉ.

Nós a juventude chalutzcana brasileira

nascidos na pobreza espiritual de um

galut brasileiro inospressivo,recebemos

o legado do nossos antopassados com res

ponsabilidado o desproendimento

Dispuscmo-nos a procurar as raizes mais

profundas ec as fontos mais longinquas

c inspirados núna historia cujos valo

ros revivenos,unino-nos a toda uma gera

ção de pionoiros,A GERAÇÃO QUE CONCRITI

Z20U O RENASCIMENTO JUDAICO EM EREIZ 
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MADARTISAND!זס

+Alma tomar hinoi dariki haschaisa
Et or haiom histiru shnoi haanana

Zc ior: niohsafnu lo od ijaal veirvo

unitzadeinu od jarinianachnu vó

lioieretz hotamar ad dariotoi kforin,

Anachnu vo benachovot vc issurim

Uvaasher tipat dameinu sham nigra

Halo ianuv od oz gufeinu bigvura,

Amud hashachar al iomeinu 'or isheil

Im hatzereir iachlef tmoleinu kmo tzeil

Ach im chalila ieacheir lavo haor

Kmo sisma ihié hashir midor lcdore

Bichtaf hadam vehaoferet hu nichtaf

hu lo shirat tsipor hadror ve ha merchav

Ki bein kirot noflim shruhu kol haam

inohdaw chaxalu ve naganim hbejadan. |

Al ken ana tomarsDarki Haachrona

Et or haiom histiru shmej haanana

Ze iom nichsafnu lo od 1881 veiavo

umitzadeinu od iarim: Anachnu põe

ERETZ  ZAVAT HALAV U'DVASH

ERETZ ZAVET HALAV

CHALAV U!DVASH,.

UMA IMPRESÃO DO ICHUD HABONIM 1970

CANÇÃO DOS PARTISANS

Nunca diga que empreendesto teu ultimo)”

ocultam diו
azuis,ainda chegara o nosso dis ansiado

e q nosso passo marcarataqui estamos

Do pais da palmeira ate o afastado peib

da neve,aqui estamos com nossas dores e |

sofrimentos,e no lugar onde haja caido

uma gota de nosso sangue,ainda brotara

nossa iniciativa com heroismo,

Nosso passado passara como uma sôúmbra

mas se por acaso a luz demorar a vir

osta canção sera um lema de cada geraçãb

Esat canção foi escrit” con sangue

não é uma canção de um passaro livre

foi cantada pelo povo entre paredes que :

rudamçecontapam sem eomas ma nãos |

Por isso nunca digassMcu ultimo cani.

nho , as nuvons encobriram a luz do

diasCherara o dia esperado e diremos:

" AQUI ESTAMOS "

TERRA DO LEITE E MEL

TERRA DO LEITE

DO LEITE E DO MEL  
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