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הטבט,888820820868עסס268880ב uzman cheruteinu

vehaia haiom lachem zichron vachagotem oto ledo-

roteichem, Chucai olam techugehu, ki beetzem

haiom haz” jotzu tzivoteichem meeretz Mitzraim
P

HAICM ATEM LEBAM.

Seja esto o primeiro mes dos meses do ano; Mes da ל

4
קא0 À

dia será para vôs um dia do lembrança, e comemora-

Primavera. E no primeiro mes , no 660100 quarto

dia é Pessach -- dia de nossa libertação. E este

reis esto dia do geração em geração» Dele fareis A

uma tradição Perpétua - neste dia vos vos tornas-

teis um povos
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Ki hinei hastav avar, hageshem chalaí, ha-

   

   

Es amet 2=ach lo, hanitzanim nirhú baareiz, et ha- Ja”

אפ zamir higuia, vacol nishmar boartzeine ₪

ה : 5 1 1e teciná crantá pageiach vehbagfanim smadar

77reiach.

₪
1 Eis que o outono passou, achuva se foi, טול

os brotos cobriram os campos, chegou o tem- o:

po dos pássaros e ouve-se seu canto pela

nossa terra.

MAKEHILÁ  —- INE NASTAV AVAR



RIKUDIM 0

Hineinu muchanim umezumanim lekaiem mitzvá

lessaper betziat Mitzraim zecher vetikvá 1e,

gueulá ki tavó leam, ki iakum lecherui adam.

    

 

Estamos preparados para cumprir nosso dever

de narrar sobre a saída do Egito e lembrar A

com esperança na redenção que levantaxé o po-

vo, no homem que se erguerá para a|

Halachmáaniá di acahlú avataná beara 8112 +228-(

ime Kol dichfin ietei veichol, col ditzrich

ietei veifsach. Hashtã haol:r, leshaná habaá

beará do Israel. Hashatá avdei, leshana habaá

bnei chorin.

. -

Este 6 0 mísero pao que comeram nosgos ante-

que venha e coma. Todc necessitado, venha e

passados na terra do Egito. Quem tem fome, Ye

festeje conosco o Pessach. Agora aqui, o pré-

ximo axo na terra de Israel. Este ano escra-

 

vos, o próximo homens livres.

909
1º Copo - LEVANTEMOS ESTE PRIMEIRO COPO PELA SAIDA DE NOSSO POVO DA TERRA DO Ra

.EGITOצל DA ESCRAVIDÃO PARA A LIBERDADE, DA ESCRAVIDÃO PARA A REDENÇÃO,

LECHAIM ULESHUA

Mani shtaná halai a hazé micol haleilot? + NUM

Porque difere esta noite de todas as outras?

 

Avadim hainu 1008216 beMitzzaim veiotzieinu

   

  

Adonai cloeinu,misham beiad chazaxá ubizroa netuia.

Veilu lo hotzi avoteinu mimitaraim harei anu, (h

ubaneinu, ubnei baneinu mishubadim hainu le parhoW

teMitzraim lachen mitzvat aleinu lessaper bietziat

Mitzraim. Vecol am arbe lessaper beietziat mitzraim

zê meshubáeh.



Escravo fomos do faraó no Egito e nosso Deus de

lá nos tirou, com braço forte e poderoso; doo o Santo 6

Deus não tivesso tirado nossos pais do Egito, tanto nós

como nossos filhos continuaríamos escravos do Faraó no Egito.

E por isso é nosso dever relatar a saída, e todo aquele que o fizer,

louvado sejas

SHIRÁ

Vohi sheamda leavoteinu velanu. ( 0

82616 echad bilvad amad aleinu lechaloteinus

|Vehakadosh taruch hu matzicinu miadam.

do

[8 esta a promessa que tem sido o bastão de

- : / AAA
“—ncssgos antepassados e tambem o nossos pois RO

em todas as gerações alguém se levanta para

aniquilar-nos, mas o Santíssimo, Bendito Seja,

salva-nos de suas Mãos.

 

Quadro Plástico

Bechol do: vador chaiav adm lirot

et atzmó kehilá hú iatza mimitzraime

Em cada geração é dever de todo 4%

homem judeu considerar como se ele

 

! próprio tiver-e saído do Egito.
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Eae
2º copos COPO DA REDENÇÃO. REDENÇÃO DE ISRAEL E DOS POVOS. DA OPRESSÃO )מ(ול

PARA A LIBERDADE.

LECHAIM ULESHUA,  



Kumu toei midbar, tzeú mitoch haghnaná.

Od haderech rav, od rabá hamilchamã. |

rav lachem lanua, lanud baaravá velifneichem Cpelos

prushá derech gdolá verechavá,

Kumu, efonadim, izvá et hashmaná.

Ki milvad hamidbar, tachat hashamaim, od leolá

olam gadol, rechav iadaim.

Haiom atem iotzim lceretz chadashã.

 

Levantai-vos errantes do deserto, pois diante de vós: a senda é vasta,»

Só por quarenta anos erramos pelos montes

e já sessenta mil cadáveres sepultamos na Hengy

arcia. Mas não nos retenham os corpos daque-

les vis que em sua escravidão morrerame

Passemos sobre eles, apodreçam em sua vergonha

estendidos sobre aqueles fardos que do Egito ga

carregaram sobre os ombros. Hoje mesmo, ou

amanhã, o vento do leste o o abutre disputarão 2

o último escravo. Surgi ó errantes do deserto, e [.

abandonai esta solidão, que cada um de vós --

sinta o eco de seus próprios passos. Não, |

não o pão dã angústia, os codornises 6 0 maná +

que deves concr, mas o pão fruto do trabalho de vossas / E

mãos. Não, nço uma tenda vazia e pesadas orações /

deves alcançar aos céus, mas outras casas deves Fa

construir, outras tendas deves erguer. Pad EA

Pois fora dosto deserto, sob o céu existe outro  
mundo, também de Deus. Pois fora do grito da solidao,

da desolação, do deserto, conhecereis uma terra maravilhosa.

 



 

MAKENILÁ  -  UMOSHB WIKÁ AL TZUR

Bechol dor vador kam aleinu misheomar

lehashmideinu. Shfoch damatcha el hagoim

asher lo idacha veal mamlach asher besimchá ל dy

lo karhu. Ki ahal el Iaakov v!'ot naveú heisham יש

shfach alcihom sameicha vaacharon afchá 1882120100, 000707
-<

Tirdoch beaf vetashmidem mitachat shmai Adonai . dá 4º

1  

 

Em cada goração, levantaram-se contra nós aqueles +

que quiseram nos exterminar. Em nossa geração o aimsa Ni [

espalhou mais ainda sua ira. Ô Deus! verte tua ira | ' 6 des

sobre os povos que não te conheceram, pois devoraram 7 ;

SRב
a Jaco e devastaram sua morada.

Ashrei halchava shebaara besitrei levavot co

Ashrei halnanaot sheiadu lachador bekavod

Ashrei hasafrur shenisraf vehitzit lehavot   a chispa que ardeu e ergueu labaredas  Bendita

Benditas as labaredas que se inflamaram no recondito

dow corações to

Benditos os corações que souberam cessar cheios de

honra

Bendita a chispa que ardeu e ergueu labaredas.

IINGESITEM ונסה(—/
ho É

Somos:0Eכ a Última geraçt >» devescravos Don) 2 5

e a primeira da redenção, só nossa mão | 2

  

forte quebrou os grilhões que a prenderam.,
. .

Bebemos das fontes como as águias dos céus.

3º copos LEVANTEMOS ESTE TERCEIRO COPO PELA PAZ EM ISRAEL E NO MUNDO;

PELA VERDADEIRA LIBERDADE; PELA ELEVAÇÃO AO HOMEM; PELA תנסו

NOS CORAÇÕES «
LECHAIM ULESHUÁA  



Foram-se as chuvas, há muito tempo passou

o inverno, e o'sol voltou a brilhar nos
vales e campose À cevada e o trigo brotaram

” na terra úmida, as espigas do grão8 Veged
-— ado formarão os seus primeiros frutos,

os campos cobertos de verde farfalham ao

 

x / NOS

e 2 sabor do vento. É chegada a hora da colheita,  2 A

em RTKUDIM

4º Copos Abençoada seja o Senhor pelo vinho e pelo fruto da vinha, pela
fortilidade dos campos e pelo país belo e bom que deste de heran-
ça a nossos antepassados. Abençoado sejas Senhor pela nossa
redenção e por que estamos hoje reunidos comemorando esta época 0
festiva.
Baruch ata adonai eloheinu, melech haolam she echianu veiguianu
ve kiemanu bazman hazéó.

ECHAD MI IODEA

<L 4 Abençoado seja o homem, que constrói
שורש? lant Sedo fort-- (4 e cria, planta o semeia, Sede fortes para Toeism

enfrentar a dura vida. Sede judeus- e realizai
2 , דיבב os valores de nosso povo. Não estamos sós. Ouvem-se |+

- 2 +" .* . . ”Ee 78 08 passos que nos seguem. No fim dos nossos dias
2 A transformar-se-ão as espadas em paz. Um povo não levan-

tará a espada contra o outro, e não aprenderá a GUBTTA + a
De Tzior sairí a Torá e a palavra divina de Jerusalém,

  

MAKEILTLÁ

ENTOEMOS UM LOUVOR POR TERMOS VIVIDO AT ESTE TEMPO É né
E POR TERMOS VISTO COM NOSSOS 20570108 01808 4 0010- Is
NIZAÇÃO E O RESSURGIMENTO DE MEDINAT ISRAEL.  
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