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HAGADÁ FAMILIAR
DA PJ LIBRARY
Chag sameach!

Estamos animados e animadas

para comemorar com vocês. Vire
a página para começar.

O

UMA HAGADÁ

PARA FAMÍLIAS
“Em cada geração devemos nos ver como se
tivéssemos saído pessoalmente do egito”.

O

Pessach, ou seja, a celebração e o jantar
tradicionais de pessach, está organizado para ser uma
experiência da qual todo mundo pode participar – adultos
e crianças. O seder tem histórias, perguntas, explicações,
seder de

comidas especiais e até uma brincadeira de
esconder.

A hagadá, livro tradicional para
esta noite especial, inclui um lembrete:
na noite do seder todas as pessoas
devem ser bem-vindas à nossa mesa.
a história da liberdade é feita para ser
compartilhada.

Esta Hagadá foi planejada para ajudar famílias
com crianças pequenas a curtirem juntas o
seder de

Pessach. Todos os principais elementos

do seder estão incluídos e explicados aqui
de forma breve, para facilitar a participação

—mesmo se este for o seu
primeiro seder.
de todo mundo
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O QUE TEM NESTA HAGADÁ?
Seder significa “ordem”. Até a Hagadá mais simples inclui diversas
bênçãos, canções e histórias que seguem a sequência tradicional. Para ajudar
as famílias a não se perderem enquanto avançam, esta hagadá divide
o seder em cinco seções:
Bem-Vindos e Bem-Vindas: prepara o cenário para o início do seder.
Primeiros Passos: começa com uma música sobre os passos do seder.
Inclui as bênçãos do Kidush sobre o primeiro copo de vinho e outros rituais
que nos preparam para contarmos a história da nossa liberdade.
A História da Liberdade: nós chamamos a parte mais longa do seder
de Maguid, que significa “A História”. Nessa parte, contamos, cantamos,
dramatizamos e fazemos perguntas sobre a história de Pessach a partir dos
mais diversos ângulos.
Um Jantar Especial: o jantar do nosso seder começa com bênçãos sobre
o segundo copo de vinho e sobre determinadas comidas especiais; termina com
agradecimentos pelo que comemos e com uma bênção sobre o terceiro copo.
Vamos Comemorar: inclui canções de agradecimento e de alegria.
Encerramos o nosso seder com o quarto e último copo de vinho.
Cada seção inclui as principais bênçãos, canções e passagens do texto tradicional
em hebraico e transliteradas (escritas em letras latinas), com traduções claras em
português. Combine as explicações, os textos em hebraico e em português da forma que
melhor funcionar para o seu seder.

DICAS PARA A SUA HAGADÁ
Procure estes símbolos na Hagadá:

?

MODOS DE ENCENAR A
HISTÓRIA DE PESSACH

PERGUNTAS PARA
FAZER E DEBATER
NA SUA MESA

MÚSICAS PARA
CANTAR EM
VOZ ALTA

Ter alguém para
liderar as atividades
e fazer a noite fluir
tranquilamente ajuda
bastante.
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PERSONALIZE O SEU SEDER
Personalizar o seu seder é parte importante da experiência. Embora a
criatividade e a surpresa nos façam sentir livres – um bom sentimento de
Pessach –, planejar com antecedência alguns dos elementos do seder
tornará a noite mais divertida e significativa.
• Decore. Um copo especial para o vinho,

• Petiscos para todas as idades.
Pense em oferecer karpás (vegetal
mergulhado em água salgada) pouco
depois do início do seder, junto com
outros vegetais e molhos. Evitar a fome

um tecido decorado para embrulhar a
matsá e jogos americanos com desenhos
da história de Pessach podem tornar a
preparação da mesa ainda mais especial e
criar mais expectativa. Essa preparação

faz com que fique mais fácil contar

também pode dar um papel para as

histórias e fazer perguntas até a hora

crianças na organização do seder.

do jantar. Espere para comer matsá só
quando chegar o seu momento especial!

• Crie o ambiente. Traga fantasias ou

• Conecte-se com o presente.
Aprender sobre outros povos que

adereços para a mesa que estimulem
adultos e crianças a entrarem no clima.

alcançaram a liberdade nos dias de hoje

• Conte suas próprias histórias.
Alguma amiga, amigo ou parente tem

ou que ainda não são livres pode ajudar
adultos e crianças a entenderem

uma história de liberdade para contar?

o significado de Pessach.

Traga imagens ou objetos das suas

• Cante alto! As músicas sobre liberdade
que a sua família conhece, em qualquer
idioma, podem enriquecer a seção Vamos
Comemorar do seder.

próprias experiências para ajudar
a mostrar como “em cada geração”
vivenciamos a jornada para a liberdade.

Pense também em convidar outras
pessoas para prepararem algumas
dessas histórias com antecedência.

Visite a pjlibrary.org/pessach para acessar, em inglês, vídeos e músicas
que podem ajudar na preparação do seu seder. Você também pode encontrar
sugestões em outras hagadot para usar junto com esta, caso haja pessoas no seu
grupo com idades ou interesses diferentes.
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CHECKLIST ANTES DO SEDER
Vinho para os adultos e suco de uva para as crianças (p.13)
Keará de pessach com:
Karpás – erva ou vegetal verde, ex.: Salsa (p.17)
Zroá – osso de perna de cordeiro assado (ou osso de pescoço de galinha assado) (p.43)
Maror – rabanete ou um vegetal amargo semelhante (p.51)
Charosset – mistura de frutas picadas, nozes e especiarias (p.52)
Chazeret – vegetal amargo, em geral alface romana (p.51)
Beitsá – ovo cozido com a casca chamuscada (p.53)
Água salgada (p.17)
Matsá – Tipo De Pão Bem Fino E Crocante (Não Fermentado), Alimento Central De Pessach (P. 22)

Prato ou pano para embrulhar três matsot (p.18)
Envelope Para O Afikoman – Para Esconder A Sobremesa Especial De Matsá (P.18)
Recompensas divertidas – para as crianças que encontrarem o afikoman (p.54)
Cos Eliáhu E Cos Miriam – para momentos especiais (p.60)
Almofadas para nos reclinarmos sobre elas como sinal de liberdade (P.15)
Refeição festiva (p.53)
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A KEARÁ
Os alimentos que comemos nesta noite ajudam a contar a história da libertação
da escravidão. Os itens na keará do seder são lembretes de coisas como as
lágrimas das escravas e dos escravos e a argamassa dos tijolos usados na
construção das pirâmides.

Falaremos mais desses símbolos durante o seder.

Chazeret –
vegetal amargo,
em geral alface

Ovo e vegetais,

a
asc
ac

Charosset –

mistura doce que

Água

Beitsá

– ov

oc
ozi
do
com

símbolos da primavera
e da esperança.

romana

cada
mus
cha

parece argamassa,

salgada

feita de frutas

picadas, nozes,

Karpás – erva ou
vegetal verde, p.
Ex.: Salsinha

especiarias

e vinho

Zroá – osso de perna

de cordeiro assado - ou
osso de pescoço de

Maror –
raiz- forte ou um

galinha assado

(Algumas

vegetal amargo
semelhante

famílias
vegetarianas
usam uma

beterraba)
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BEM-VINDAS E BEM-VINDOS

BEM-VINDOS E
BEM-VINDAS
HOJE À NOITE COMEMORAMOS
A FESTA DE PESSACH.

Nas mesas de jantar ao redor do mundo, as famílias se sentam juntas para contar
a história de como o povo judeu ficou livre da escravidão no Antigo Egito.
O seder é um jantar durante o qual as pessoas cantam, fazem perguntas
Algumas histórias são da torá, os cinco primeiros livros
da Bíblia, que contam a formação do povo judeu.

e contam histórias.

No seder nós viajamos no tempo, de volta para o Antigo Egito.
Nosso guia de viagem é esta Hagadá, que significa “história” em hebraico.
Contar a história de Pessach nos ajuda a sentir como se, nesta noite,
nós mesmos estivéssemos nos libertando da escravidão.
Para preparar o clima, acendemos velas e abençoamos as crianças.

7
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BEM-VINDAS E BEM-VINDOS

Acenda as velas
e faça a benção.

O ACENDIMENTO DAS VELAS
Os feriados judaicos começam ao pôr do sol,
com o acendimento das velas.
Ao anoitecer, enquanto a escuridão se espalha pelo céu, as
velas queimando brilham dentro de casa. A luz acolhedora
das velas inspira esperança e liberdade. Na primeira noite
de Pessach se acrescenta uma bênção para lembrar como
é especial celebrar um seder pela primeira vez no ano – ou
mesmo pela primeira vez na vida.

É assim que

se diz a benção em
hebraico:

ֹותיו
ָ ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצ
ֵ ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא
.(ׁש ָּבת וְ ֶׁשל) יֹום טֹוב
ַ וְ ִצּוָ נּו לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר ֶׁשל
Baruch Atá Adonai, Eloheinu Melech haOlam,
asher kideshánu bemitsvotáv vetsivánu lehadlik ner shel

(Shabat veshel) Iom Tov.
Querido Deus, Criador do nosso mundo, nós Lhe agradecemos
por nos dar regras que tornam nossas vidas especiais e por nos
ensinar a acender as velas (de

Shabat e) deste dia festivo.

Na primeira noite de pessach, acrescente esta benção:
.ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם ֶשׁ ֶה ֱחיָ נוּ וְ ִקיְּ ָמנוּ וְ ִהגִּ ָיענוּ לַ זְּ ַמן ַהזֶּ ה
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
Baruch Atá Adonai, Eloheinu Melech haOlam,

shehecheianu vekiemanu vehiguianu lazman hazé.

Querido Deus, Criador do nosso mundo, nós Lhe agradecemos por nos

manter vivos para que possamos comemorar este momento tão importante.
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Depois de acender as velas, pais e mães abençoam as crianças. A Torá conta
como Jacó abençoou seus netos que cresceram no Egito. Enquanto vivia lá,
a família de Jacó aumentou tanto que se tornou uma nação. Assim começa a
história de Pessach. As crianças deste seder também estão crescendo.
Um dia elas serão grandes e poderão dirigir os seus próprios sedarim.

Os adultos colocam as mãos sobre as cabeças das crianças e recitam a seguinte benção:

.וְ יִ ְש ְמ ֶרָך  ָיְ י יְ ָב ֶר ְכָך
. ָוִ ֻיח ֶּנךּ יְ יָ ָפנָ יו ֵאלֶ יָך יָ ֵאר 
.שלֹוםָ לְ ָך וְ יָ ֵשם אלֶ יָךֵ פנָ יוָ  ָיְ י יִ ָשא
Ievarechechá Adonai veishmerêcha.
Iaêr Adonai panav elêcha vichunêka.
Issá Adonai panav elêcha veiassêm lechá shalom.
Que Deus o/a abençoe e o/a mantenha a salvo.
Que a luz de Deus brilhe sobre você e preencha a sua vida de graças.
Que Deus se volte para você e lhe dê um mundo de paz.

.
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PRIMEIROS PASSOS

PRIMEIROS PASSOS
ESTAMOS PRONTOS E PRONTAS PARA COMEÇAR O SEDER.
Juntas e juntos, viveremos a amargura da escravidão e a alegria da
liberdade. Todos estes alimentos, os rituais e as bênçãos que estamos
prestes a dizer nos lembram que o que torna esta noite especial
é a história da nossa liberdade.

Primeiro vamos ler, em voz alta, uma lista com todos os
Pessach. Então uma bebida especial e algo
para comer darão início à nossa viagem de volta no tempo,
para quando éramos escravos e escravas no Antigo Egito.

passos do seder de

.
.
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SEDER SIGNIFICA “ORDEM”
Segure a keará ou aponte para ela.
Durante o seder fazemos 15 atividades em uma determinada ordem. Algumas
levam só um minuto para fazer; outras têm muita coisa para ler, comentar
ou cantar. Ler os 15 passos estabelece a ordem do seder, como se fosse
o programa de uma peça de teatro ou o cardápio de uma refeição.

Leia em voz alta cada passo do seder.
ַק ֵדׁש

Kadesh (Primeiro copo de vinho)

ְּור ַחץ

Urchats (Lavar as mãos pela primeira vez)

Karpás (Comer o vegetal verde com água salgada)

ַכ ְר ַפס

Iacháts (Quebrar a matsá de sobremesa, o Afikoman)
MAGUID (Contar a história de Pessach)
Rachtsá (Lavar as mãos pela segunda vez)
Você gosta de ser ator
ou atriz? Prepare-se
para a encenação:
PÁGINA

38

Motsi (Benção antes de comer)

יַ ַחץ

ַמגִ יד

ָר ְח ָצה

מֹוציא
ִ

Matsá (Benção sobre a matsá)

ַמ ָצה

Maror (Comer o vegetal amargo)

68
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discussão!

? 30

PÁGINA

ָצפּון

ַהלֵ ל

Nirtsá (canções de encerramento do seder)
Vamos cantar
em conjunto!

Hora da

עֹורְך
ֵ ֻשלְ ָחן

Barech (benção depois de comer) ָב ֵרְך

PÁGINA

sobre isso.

ּכֹורְך
ֵ

Tsafún (encontrar e comer o Afikoman)

Halel (canções de agradecimento)

conversar

ָמרֹור

Korech (Comer o sanduíche de matsá)
Shulchán Orech (Refeição principal)

Ei, vamos

נִ ְר ָצה

Shulchan Orech?
Quer dizer que já
podemos comer?
PÁGINA

53

PRIMEIROS PASSOS

KADESH ַקדֵּשׁ
primeiro copo de vinho

Durante o seder, levantamos quatro vezes o copo de vinho ou suco de uva e
dizemos uma bênção antes de beber. O vinho e sua bênção marcam comemorações
especiais, quando nos sentimos felizes e agradecemos pelas coisas boas que
aconteceram com a gente. O seder é uma daquelas noites super especiais.
O primeiro copo de vinho se chama
Kadêsh, que em hebraico quer
dizer “que santifica” ou “que
torna especial”. Além da benção
sobre o primeiro copo, acrescentamos
bênçãos que descrevem Pessach como
um presente — a hora de agradecer a
Deus e de comemorar que somos livres.

NESTA NOITE VOCÊ
É LIVRE! Então deixe
que outra pessoa encha o
seu copo. Depois de dizer
as bênçãos, sente-se,

incline-se para trás e

relaxe enquanto bebe!

Segure o seu copo de vinho ou

Ter alguém servindo

suco de uva e diga a bênção

que está na próxima página.

você e poder relaxar
durante uma refeição são
privilégios que pessoas
escravizadas não têm.
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Se o seu seder for na
sexta-feira à noite, quando
começa o Shabat, inicie aqui e
acrescente todas as palavras
entre parênteses que estão

ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם
ֵ ָברּוְך ַא ָתה יְ יָ ֱא
.ּבֹורא ְפ ִרי ַהגָ ֶפן
ֵ

na próxima página.

No sexto dia da Criação,
quando a noite e o dia
terminaram, o céu e a

Baruch Atá Adonai, Eloheinu Melech
haOlam, borê pri hagáfen.

– e tudo o que
– estavam
completos. Então,
no sétimo dia, Deus
terra

vive neles

Querido deus, criador do nosso mundo,

terminou toda essa
obra e descansou.

eu lhe agradeço pela fruta deliciosa
que cresce nas videiras.

Deus

abençoou o sétimo dia e o
tornou especial, porque
foi nesse dia que

Deus

descansou de toda a obra
de criar o mundo.

Querido Deus, Criador do nosso
mundo, Você dá a todos os povos

1

do mundo diferentes maneiras de viver e
de acreditar.

Nós Lhe agradecemos por

Você nos dar o presente de sermos judias
e judeus, e também por nos dar as regras e
as boas ações que fazem com que possamos
nos tornar pessoas melhores.

Você nos dá,
com amor, dias festivos para sermos felizes.
Nesta Festa das Matsot, comemoramos o fato
de sermos livres. Nós nos lembramos de como
Você nos tirou do Egito, onde éramos escravos
e escravas. Querido Deus, nós Lhe agradecemos
por Você dar ao povo judeu este tempo especial
para comemorarmos a nossa liberdade.
14

PRIMEIROS PASSOS

ןמ ָכל לָ ׁשֹוִ רֹומ ָמנ ּו
ְ ְו ע םָ מ ָכ לִ בנ ּוָ ב ַח רָ א ֶש רֲ העֹולָ םָ מלֶ ְךֶ ֹלהינ ּו
ֵ אֱ  ָיְ י א ָת הַ ָברּו ְך
מֹוע ִדים
ֲ (ב ַא ֲה ָב ה )ַשָּׁבתֹות ִלְמנּוָחה ּוְ ֹלהינ ּו
ֵ אֱ  ָיְ י לָ נ ּו וַ ִת ֶת ן .ב ִמ ְצ ָֹותיוְ וְ ִק ְד ָשנ ּו
זְ ַמן ˛הזֶ הַ ת
 ה ַמּצֹוַ ח גַ (יֹום (ַהַשָּּׁבת ַהֶּזה ְוֶאת יֹום ת
 אֶ ˛לְ ָשׂשֹון ּוזְ ַמנִ י ם לְ ִש ְמ ָחה˛ ַחגִ י ם
ת
ָ ק ַד ְשִ אֹותנ ּו
ָ ְו ת
 ָ ב ַח ְרָ בנ ּוָ כ יִ .מ ְצ ָריִ םִ ת
 לִ ִיצ ַיא זֵ ֶכ ר ˛ ק ֶֹדׁש א
 מ ְק ָרִ (רּותנּו )ְּבַאֲהָבה
ֵ ֵח
.הנְ ַחלְ ָתנּוִ ּוב ָשׂשֹו ןְ ב ִש ְמ ָח הְ (ק ְד ְש ָך )ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹוןָ ּומֹוע ֵד י
ֲ (ִמ ָכל ָה ַע ִמים˛) ְוַשָּׁבת
.(ה ַשּׁ ָּבת וְ) יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַהזְ ַמנִ ים
ַ יְ יָ ְמ ַק ֵּדשׁ א ָת הַ ָברּו ְך

Se o seu seder for
no sábado à noite,

quando o shabat estiver
no final, acrescente:

Querido Deus, Criador
do nosso mundo, nós
Lhe agradecemos por
Você tornar cada
momento especial.

Baruch Atá Adonai, Eloheinu Mélech haOlam, asher bachar
banu mikol am, veromemanu mikol lashon, vekideshanu
bemitsvotav. Vatiten lanu, Adonai Eloheinu, beahavá
(Shabatot limenuchá u-) moadim lessimchá, chaguim uzmanim
lessasson, et iom (haShabat hazé veet iom) Chag haMatsot
hazé, zman cheruteinu (beahavá) mikra kodesh, zecher lietsiát
Mitsraim. Ki vanu vacharta veotanu kidashta mikol haamim,
(veShabat) umoadei kodshechá (beahavá uvratsón) bessimchá
uv sasson hinchaltanu. Baruch Atá Adonai, mekadesh
(haShabat ve-) Israel vehazmanim.

Na primeira noite de pessach, acrescente esta benção.
 העוֹלָ םָ מלֶ ְךֶ ֹלהינ וּ
ֵ אֱ  ָיְ י א ָתּ הַ ָבּרוּ ְך
.הזֶּ הַ לַ זְּ ַמ ן וְ ִהגִּ ָיענ וּ וְ ִקיְּ ָמנ וּ ֶשׁ ֶה ֱחיָ נ וּ

Sente-se, recline-se
livremente e beba!

Baruch Atá Adonai, Eloheinu Melech haOlam,

shehecheianu vekiemanu vehiguianu lazman hazé.

nós

Querido Deus, Criador do nosso mundo,
Lhe agradecemos por Você nos manter vivos para
comemorarmos este momento tão importante.
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URCHÁTS
ּורְ חַץ

Lavar as mãos
pela primeira vez

Nós lavamos as mãos a fim de preparálas para fazer uma tarefa especial.
Durante o seder, lavamos as mãos de
uma forma bem diferente; e fazemos isso
duas vezes. A primeira vez – lavar sem
abençoar – se chama Urcháts, que
significa “... então lave!”

Três pessoas podem ajudar cada

Derrame um pouco de

água sobre as suas mãos e
depois enxugue-as

convidado e cada convidada a lavar
as mãos:
• A primeira segura uma
vasilha.

• A segunda segura um
jarro com água para
derramar sobre as mãos de
cada participante, que ficam

levantadas acima da vasilha.

• A terceira

leva uma

toalha para secar as mãos.
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PRIMEIROS PASSOS

KARPÁS כּ ַרְ פַּס
Comer um vegetal verde

mergulhado em água salgada

Pessach celebra o início da
primavera.* Quando os dias frios e
escuros vão chegando ao fim, as folhas
verdes ressurgem nas árvores e as flores
brotam novamente.

As árvores e as plantas
estão livres para crescer. Para marcar a volta
da primavera nós comemos karpás, que significa
“vegetal verde”.
Salsinha ou aipo podem ser bons karpás. Antes de comermos karpás, nós
o mergulhamos na água salgada. O gosto salgado nos lembra as lágrimas
choradas pelas pessoas escravizadas no Egito. Também nos lembra a tristeza
e a dor da escravidão.

-se
Recline e coma
e
ment
o.
livre
algad
pás s
o kar

*Aqui no Brasil estamos no início do outono, quando os dias quentes e mais
longos do verão chegam ao fim. Mas como nesta noite viajamos no tempo para o
Antigo Egito – e lá é primavera –, também vamos comemorar o início da primavera.

Mergulhe o vegetal verde em água salgada e diga:

.ה ֲא ָד ָמהָ פ ִר יְ א
 ּבֹור
ֵ העֹולָ םָ מלֶ ְךֶ ֹלהינ ּו
ֵ אֱ  ָיְ י א ָת הַ ָברּו ְך
Baruch Atá Adonai, Eloheinu Melech haOlam,
borê pri haadamá.
Querido Deus, Criador do nosso mundo, nós Lhe agradecemos
por ter criado frutas e vegetais que crescem da terra.
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IACHATS יַחַץ
Quebrar o Afikoman
Erga a matsá do meio, que estava embrulhada num pano com três matsot,
e quebre-a em duas partes. Coloque a parte menor de volta com as outras;
embrulhe a parte maior em um guardanapo e separe.

A mesa do seder tem um pano com três matsot
embrulhadas. A matsá do meio tem uma função
especial. Metade dela será “escondida” e voltará
mais tarde para ser a última coisa a ser comida
no jantar. Iachats quer dizer “dividir em dois”.

A maior parte dessa matsá se chama Afikoman,
uma antiga palavra em grego que significa “diversão
para depois do jantar”. Em um jogo entre todos,
os adultos esconderão o Afikoman e as crianças
terão que encontrá-lo (em algumas famílias, os
papéis são invertidos).
O pedaço de matsá que está faltando será a
sobremesa desta noite. Fique de olho nele antes
que suma! No final do jantar, você pode receber
um prêmio por encontrar o Afikoman.
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PRIMEIROS PASSOS

Separe o Afikoman;
depois esconda-o
quando nenhuma
criança estiver
olhando.
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A HISTÓRIA

MAGUID ַמגּ ִיד

A HISTÓRIA DA
LIBERDADE
TORNA ESTA NOITE DIFERENTE.
Maguid significa “a História”. Esta
é a parte mais longa da Hagadá, em que
contamos a história de como o povo judeu

Antigo Egito e depois se
tornou um povo livre. Como parte da história,
fazemos perguntas, discutimos e vivenciamos
a história com encenações e música.
foi escravizado no
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O MAGUID COMEÇA COM UM ANÚNCIO IMPORTANTE:

HA LACHMÁ ANIÁ
חמָא ע ַנְי ָא
ְ ַהָא ל
A Matsá, o Pão da Escravidão

Levante-se, segure

o envelope de pano com
as matsot e cantamos:

 ָכּל ִדּ ְכ ִפין יֵ ֵיתי.ָהא לַ ְח ָמא ַענְ יָ א ִדּי ֲא ָֽכלוּ ַא ְב ָה ָֽתנָ א ְבּ ַא ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָֽריִ ם
 ָה ַשּׁ ָתּא ָה ָכא˛ לְ ָשׁנָ ה ַה ָבּ ָאה ְבּ ַא ְר ָעא.וְ יֵ ֻכל˛ ָכּל ִדּ ְצ ִריְך יֵ ֵיתי וְ יִ ְפ ַסח
.חוֹרין
ִ  ָה ַשּׁ ָתּא ַע ְב ֵדי˛ לְ ָשׁנָ ה ַה ָבּ ָאה ְבּנֵ י.ְדיִ ְשׂ ָר ֵאל
Ha lachmá aniá di achalu avataná beará deMitsráim. Kol dichfin ietei veichol.
Kol ditsrich ietei veifsách. Hashatá hachá, leshaná habaá bear’á deisrael.
Hashatá avdei, leshaná habaá benei chorin.
Este é o pão fino e simples que a nossa família comia quando foi escravizada no
Antigo Egito. Como nos lembramos da comida miserável dos tempos da escravidão,
nesta noite recebemos toda pessoa que tem fome para jantar conosco no seder
de Pessach. Hoje estamos aqui; no ano que vem esperamos estar em Israel. Hoje
somos escravos e escravas; no ano que vem, que possamos estar livres!
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EI, ONDE ESTAMOS AGORA?
A Hagadá nos dá uma pista com as palavras: “Hoje somos
escravos e escravas”. Nós estamos “aqui”, no Antigo Egito.
Quando seguramos a matsá, imaginamos voltar no tempo
e nos vemos como pessoas escravizadas. Agora estamos
cansados e cansadas, com fome; e precisamos comer
rapidamente, porque temos que voltar para o trabalho.
Ainda que estejamos só começando a contar
como fomos escravizados e escravizadas,
já estamos nos preparando para,
no final da história, ser livres.

Complete o seu copo com vinho ou suco
de uva e prepare-se para o segundo
copo. Vamos beber mais tarde, assim que
terminar o Maguid.
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AS QUATRO PERGUNTAS
שׁתַּנּ ָה
ְ ִ מַה נּ
MA NISHTANÁ
Os sedarim de Pessach são jantares especiais, com comidas e formas de comer
únicos. Por que temos esses alimentos e esses rituais? Como eles nos ajudam
a contar a história de como fomos escravos e escravas e de como, depois, nos
tornamos livres? Fazer perguntas em voz alta e responder contando as nossas
próprias histórias são sinais de que somos livres.
Tradicionalmente, as pessoas mais jovens na mesa fazem as Quatro Perguntas.
Essas perguntas começam com a seguinte oração em hebraico:
Ma Nishtaná, “O que é diferente?”

?הלֵּ ילוֹתַ מ ָכּ לִ הזֶּ הַ הלַּ יְ לָ הַ נִּ ְשׁ ַתּנָּ ה ַמ ה
Ma nishtaná halaila hazé mikol haleilot?
Por que essa noite é diferente de todas
as outras?
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A HISTÓRIA

1

.וּמצָּ ה
ַ ץ ן ָח ֵמ  אוֹכְ לִ י ָאנוּ ַהלֵּ ילוֹתֶשׁ ְבּכָ ל
.מ ָצּהַ כּלּ וֹֻ ה
 ֶה ַהזּ ַָהלַּ יְ ל
Shebechol haleilot, anu ochlin chamêts umatsá.
Halaila hazé, kuló matsá.
Em todas as outras noites podemos comer chamêts, um pão que cresce

ao ser assado. Por que nesta noite só comemos matsá, um pão bem fino?

2

 .יְ ָרקֹות ש ָא רְ אֹוכלִ י ן
ְ אנ ּוָֽ ת
 הלֵ ילֹוַ ֶש ְב ָכ ל
.מרֹורָ הזֶ הַ ַהלַ יְ לָ ה
Shebechol haleilot, anu ochlin shear ierakot.
Halaila hazé, maror.
Em todas as outras noites podemos comer qualquer
tipo de vegetal. Por que nesta noite só comemos
maror, vegetais amargos?

25

3
.פ ָע ִמיםְ ש ֵת יְ הזֶ הַ  ַהלַ יְ לָ ה.א ָחתֶ פ ַע םַֽ ּלּו
 א ִפיֲ מ ְט ִבילִ יןַ אנ ּוָֽ אי ןֵ ת
 הלֵ ילֹוַ ֶש ְב ָכ ל
Shebechol haleilot, ein anu matbilin afilu paam echat.
Halaila hazé, shetei peamim.
Em todas as outras noites nunca precisamos mergulhar nossa comida em um
molho. Por que nesta noite mergulhamos os alimentos duas vezes?

4

.מ ֻס ִביןְ כ ָֽלנ ּוֻ הזֶ הַ הלַ יְ לָ הַ .מ ֻס ִביןְ ּובי ןֵ יֹוש ִבי ן
ְ בי ןֵ אֹוכלִ י ן
ְ אנּוָֽ ת
 הלֵ ילֹוַ ֶש ְב ָכ ל
Shebechol haleilot, anu ochlin bein ioshvin uvein
messubin. Halaila hazé, kulánu messubin.
Em todas as outras noites comemos sentados com

as costas retas ou reclinadas. Por que nesta noite fazemos
questão de comer reclinados para a esquerda?
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?

AS PERGUNTAS SÃO PARTE
IMPORTANTE DO SEDER.

Se você estiver pensando em

outras boas perguntas sobre
o que estamos fazendo ou
sobre a história que estamos
contando, pode falar!

O seder desta noite é diferente em tudo das refeições
comuns, porque hoje é uma noite especial. Nesta noite estamos
contando a história de Pessach, sobre como o povo judeu foi
escravizado no Antigo Egito e depois se tornou livre.

!חֹורין
ִ בנֵ יְ ע ָת הַ ˛היִ ינ ּוָ ע ָב ִדי ם
ֲ
Avadim haínu, atá benei chorin!
Nós fomos escravizados e escravizadas,
agora somos livres!
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AS QUATRO CRIANÇAS
חכ ָם˛ רָ ׁשָע˛ ּתָם˛ וְאֶחָד
ָ
ׁשאֵינֹו יֹו ֵדע ַ לִׁשְאֹול
ֶ
Chachám, rashá, tám, veechád sheeinô iodêa lishól
Sábia, rebelde, simples, calada
Na Torá, os pais e as mães contam a história de Pessach para suas crianças
de diferentes maneiras. A Hagadá nos diz que isso é assim porque as
próprias crianças são diferentes. As pessoas aprendem histórias das mais
diversas maneiras.
Estas quatro crianças são exemplos de diferentes maneiras de perguntar
e responder às questões de Pessach. Ao ler sobre elas, tente pensar
em outras perguntas que se poderia fazer sobre o seder e a sua história.
Sobre quais partes do seder você tem curiosidade?
Você também pode pensar em diferentes maneiras de contar uma história que
ajudem todo mundo a aprendê-la. Como uma comida pode ajudar a contar
uma história? Como as canções podem ajudar? Que tal usar fotos? De que
jeito você ou outras pessoas gostariam de aprender uma história?

ça
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A HISTÓRIA

A CRIANÇA SÁBIA PERGUNTA: “QUAIS SÃO TODAS
AS LEIS E COSTUMES PARA SE COMEMORAR PESSACH?”

A Criança Sábia quer conhecer em detalhes tudo o que fazemos
e dizemos no seder, pois quer entender por que fazemos e por que
dizemos essas coisas: o que elas nos ensinam?
As mães e os pais podem explicar como cada uma das leis, costumes,
alimentos e canções do seder nos ajudam a contar a história de Pessach.
Em Pessach nós nos lembramos da nossa história.

OS DESAFIOS DA CRIANÇA REBELDE:
“O QUE TUDO ISSO SIGNIFICA PARA VOCÊS?”

A Criança Rebelde se sente como uma estranha no seder.
Os pais e as mães podem explicar que os judeus no Antigo Egito decidiram se libertar
todos juntos, como uma comunidade. Quem escolhesse não participar, continuaria vivendo na
escravidão. Em Pessach, quando pessoas no mundo inteiro se reúnem para contar essa história
de liberdade, nós escolhemos ser parte de uma comunidade.

CRIANÇA SIMPLES PERGUNTA:
“O QUE ESTÁ ACONTECENDO?”

A Criança Simples percebe que esta noite é diferente
das outras, mas não entende o que está acontecendo
nem por que estamos fazendo isso.
As mães e os pais podem explicar de maneira simples a razão de ser do seder:
“Deus retirou os escravos e as escravas judeus do Antigo Egito com milagres incríveis.”
Em Pessach nós agradecemos por sermos livres.

A CRIANÇA CALADA ESCUTA E PENSA

DURANTE O SEDER, MAS NÃO FALA NEM PERGUNTA.

Mesmo que não lhes peçam, os pais e as mães explicam que celebramos Pessach
porque Deus nos libertou da escravidão, e podem incentivar a criança calada
a continuar ouvindo e pensando. Em Pessach, cada um e cada uma de nós aprende
a ser livre do seu próprio jeito.
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QUANTO MAIS

CONTAÇÃO
DE HISTÓRIA,
MELHOR!

Agora é hora de dar mais detalhes sobre a nossa
história de Pessach. Vamos contar como nos tornamos
escravizados e escravizadas no Antigo Egito, como era
para nós lá e, finalmente, como nos tornamos livres.
Os próximos quatro versículos da Torá contam
a história básica. Mas tem muito mais coisas que
podemos descrever, perguntar, encenar e
explicar. Em Pessach incentivamos todo
mundo a falar sobre essa história –
quanto mais, melhor!
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“

NOSSOS ANCESTRAIS QUE SAÍRAM DA
MESOPOTÂMIA E DESCERAM ATÉ O EGITO
PARA VIVER LÁ ERAM APENAS ALGUMAS
PESSOAS. NO EGITO SE TORNARAM UMA
GRANDE NAÇÃO COM MUITA, MUITA GENTE.

?
?
?

NOSSOS
ANCESTRAIS
SAÍRAM
Levante-se e vá!
Escolha uma música para
cantar enquanto as pessoas
andam ao redor da mesa ou

”

pela sala. Então volte para
o seu lugar, onde você se
sente “em casa”.

PARA VIVER LÁ No início, o povo judeu migrava de um lugar para o outro, mas
deixou de migrar quando chegou ao Egito. Por que se estabeleceram lá? O que faz
as pessoas se sentirem em casa num lugar novo?
Você já foi um estranho/uma estranha em um lugar novo ou entre pessoas novas?
Como se sentiu? Algumas pessoas novas fizeram com que você se sentisse bem-vindo/
bem-vinda? Alguém ficou nervoso ou agiu de modo maldoso? Como você reagiu?
UMA GRANDE NAÇÃO No início, os judeus e judias eram uma família, mas no
Antigo Egito se tornaram uma nação. O que uma nação e uma família tem em comum?
Em que são diferentes? O que torna uma nação “grande”, além de muita gente?
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“

NOS FIZERAM SOFRER A Torá conta
que os egípcios tiravam as crianças de

OS EGÍPCIOS FORAM CRUÉIS
CONOSCO; ELES NOS FIZERAM
SOFRER E NOS FORÇARAM A
TRABALHAR MUITO DURO.

seus pais e mães.

Moisés, que conduziu os

judeus à liberdade, foi salvo quando era
bebê porque sua mãe o escondeu em um
cesto que flutuou rio abaixo.

”

Imagine que Moisés é o
seu bebê. Você tem tanto
medo de que ele esteja
em perigo que o embrulha e esconde
em um cesto. Mostre como você

colocaria Moisés em um cesto no

rio. É difícil deixá-lo ir? Será que

ele ficará bem? Quem irá encontrálo? Como você se sente enquanto o
cesto flutua para longe?
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TRABALHAR MUITO DURO
O Faraó, que era o governante do
Antigo Egito, forçava as pessoas
escravizadas a construírem cidades e

– e até mesmo a produzir os
tijolos para as construções!

pirâmides

?

Será que é cruel fazer alguém
trabalhar duro? Que tipos de
trabalho duro são bons e que tipos
são cruéis para nós?

Finja que você é uma escrava/
um escravo que levanta tijolos
pesados debaixo de um sol
muito forte. Todo o seu corpo dói, mas
você não pode parar. Mostre como é

ser forçado/forçada a trabalhar tão
pesado. Em que você pensa enquanto
trabalha?
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“

NÓS APELAMOS A DEUS, PARA QUEM
NOSSOS ANCESTRAIS HAVIAM REZADO.
DEUS ESCUTOU A NOSSA VOZ, VIU A
NOSSA DOR, A NOSSA LUTA E O NOSSO
SOFRIMENTO.

?

”

CHAMAMOS O que você acha que os judeus e judias diziam

Deus? As pessoas se sentiam tristes ou
bravas? Assustadas ou esperançosas?
quando apelavam a

“Ei, Deus, escute!” Imagine que você é um escravo ou uma
escrava falando com Deus. Como você descreve o que está
sentindo? O que você gostaria de dizer para Deus?

?
?

DEUS ESCUTOU Primeiro Deus escutou as vozes das
pessoas que

Lhe pediram ajuda; depois viu como elas se

sentiam.

Qual é a diferença entre escutar o que alguém nos
diz e ver como está a vida dela?
NOSSO SOFRIMENTO Quem está sofrendo e precisando
de ajuda no mundo de hoje?

Você conhece alguém que ajuda
outras pessoas? Como elas fazem isso? Existem maneiras
pelas quais nós também podemos ajudar outras pessoas?
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“

DEUS NOS TIROU DO EGITO
COM MÃO FORTE E BRAÇO ESTENDIDO – COM
GRANDE PODER, COM SINAIS E MARAVILHAS.

?
?
?

COM MÃO FORTE O que significa dizer que Deus fez algo

“com mão forte”?
BRAÇO ESTENDIDO Alguém já lhe “deu a mão”, com os braços
ou com palavras, para ajudar quando você precisava?
se sentia antes de lhe ajudarem?

Como você
Como se sentiu depois?

SINAIS E MARAVILHAS você já viu algo que o/a deixou
admirado/admirada?

?

Será que alguém no seu seder tem uma HISTÓRIA DE LIBERDADE
para contar? Agora é uma boa hora para fazer isso.
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”

AS DEZ PRAGAS
Quais foram aqueles poderosos sinais e maravilhas? Nós
imploramos ao Faraó, o governante do Antigo Egito, para nos
libertar; mas o coração dele era duro como pedra. Para mudar
o coração do Faraó, Deus enviou dez mensagens. Cada mensagem
era uma praga – algo assustador ou ruim, a fim de fazer o Faraó
entender que o que ele estava fazendo era errado.
As Dez Pragas assustaram os egípcios. Algumas delas arruinaram
as divindades para as quais os egípcios rezavam, como o rio Nilo
e o Sol. Outras, como as feridas, os deixaram doentes; ou
estragaram seus alimentos, como os gafanhotos que devoraram
as plantas nos campos. Depois de cada praga, o Faraó pensava em
libertar os judeus, mas sempre mudava de ideia.
No final, Deus enviou a décima praga – e a pior: o filho mais velho
de cada família egípcia ficou doente e morreu. Finalmente o Faraó
disse: “Chega! Deixem o povo judeu ir embora.”
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Em Pessach nós agradecemos por terem acontecido fatos extraordinários
que ajudaram a nossa libertação. Mas também ficamos tristes, porque outras
pessoas sofreram enquanto nós éramos salvos. Ao nos lembrarmos das
Dez Pragas, mergulhamos o dedo mindinho no copo de vinho ou suco de uva
e retiramos uma gota para cada praga. Ainda estamos felizes, mas o nosso
copo de alegria não está completamente cheio.

Diga os nomes das Dez Pragas. Ao falar cada uma, use o dedo para tirar uma
gota de vinho ou suco de uva do seu copo e jogá-la no prato.

ָדּם
Sapos (tsefardêa) ְצ ַפ ְר ֵדּ ַע
Piolhos (kinim) ִכּנִּ ים
Animais selvagens (aróv) ָערוֹב
Doenças no gado (déver) ֶדּ ֶבר
Feridas (shechin)  ְש ִחין 
Granizo (barad) ָבּ ָרד
Gafanhotos (arbê) ַא ְר ֶבּה
Escuridão (chóshech) חשׁך
ֶ
Morte dos primogênitos (makat bechorot) ַמ ַכת ְבכֹורֹות
Sangue (dam)
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RÁPIDO!

O Faraó sempre muda de ideia

quando o assunto é nos deixar partir em liberdade.

Temos que nos apressar! O pão da manhã que estamos
assando não irá mais fermentar. Joguem a massa num
saco, nas costas. O sol vai assá-lo em forma de matsá.
Temos que correr!
ENCENE AS CENAS DESTA PÁGINA E
DA PRÓXIMA. Enquanto lê esta história
em voz alta, como você caminharia no meio do mar?
Tente pensar em formas criativas de reencenar
a travessia para a liberdade.
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Estamos nos afastando rapidamente do egito em direção ao deserto
do Sinai. Chegamos ao Mar de Juncos (Mar Vermelho). Do outro
lado está a liberdade.
Vejam! O Faraó mudou de ideia de novo! Seus soldados vieram atrás
de nós e estão chegando para nos levar de volta à escravidão. Como
podemos chegar até o outro lado do mar antes que eles nos peguem?
Então acontece um milagre. Deus envia um vento forte que empurra
o mar e ele se abre. Nós passamos rapidamente entre os muros de
água. Chegamos ao outro lado – bem na hora! Os muros de água caem,
o mar se fecha e atinge os egípcios.
Por um momento tudo fica quieto. E então caímos na cantoria:
finalmente livres!
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DAIÊNU דַּיּ ֵנוּ
Já seria o suficiente!

Esses poderosos sinais e maravilhas comunicaram aos
egípcios que eles deveriam nos deixar sair em liberdade.

Também mostraram para nós que Deus nos escutou e que
agiu de maneira muito especial para nos tirar da escravidão.

Daiênu significa “Já seria o suficiente!” Deus já deu
tantos presentes para o povo judeu! — E ainda que tivesse
dado só um deles já teria sido suficiente para nos fazer
sentir alegria e gratidão.
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É hora de cantar!

! ַדּיֵּ נוּ:הוֹצ ָֽיאנוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
ִ ִאלּוּ
! ַדּיֵּ נוּ:ִאלּוּ ָק ַרע ָֽלנוּ ֶאת ַהיָּ ם
! ַדּיֵּ נוּ:ִאלּוּ נָ ַתן ָֽלנוּ ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת
! ַדּיֵּ נוּ:תּוֹרה
ָ ִאלּוּ נָ ַתן ָֽלנוּ ֶאת ַה
! ַדּיֵּ נוּ:ִאלּוּ ִה ְכנִ ָֽיסנוּ לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
Ilu hotsianu miMitsraim: Daiênu!
Ilu kará lanu et haiám: Daiênu!
Ilu natán lanu et haShabat: Daiênu!
Ilu natán lanu et haTorá: Daiênu!
Ilu hichnissanu leÉrets Israel: Daiênu!
Se Deus só tivesse nos tirado do Egito, já seria o suficiente!
Se Deus só tivesse aberto o mar, já seria o suficiente!
Se Deus só tivesse nos dado o Shabat, já seria o suficiente!
Se Deus só tivesse nos dado a Torá, já seria o suficiente!
Se Deus só tivesse nos trazido para Israel, já o seria suficiente!
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CONTANDO A HISTÓRIA COM ALIMENTOS:

PESSACH, MATSÁ
E MAROR
מצּ ָה˛ וּמָרוֹר
ַ ˛פֶּסַח

Raban Gamliel foi um professor que viveu em Israel há dois mil
anos e ajudou a escrever a Hagadá. Ele queria que nós entendêssemos
bem que os alimentos do seder não são só para comer. Eles estão na nossa
mesa para nos lembrar do que os judeus sentiram na primeira celebração de

Pessach, durante a última noite de escravidão.

RABAN GAMLIEL DISSE: todo seder de Pessach deve incluir
a explicação destes três itens

– pessach, matsá e maror.

.

(ve

Maror
l
a
get amargo
)

Osso (pessach)
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Matsá

A HISTÓRIA

PESSACH

Aponte para o osso de cordeiro (ou de galinha, ou uma beterraba) na keará.
Este osso assado é chamado de pessach, o nome em hebraico da nossa
Por que ele faz parte do nosso seder?

festa.

Na última noite dos judeus como escravas e escravos no Antigo Egito, cada
família compartilhou um banquete de cordeiro assado. Quando Deus enviou a
assustadora Décima Praga para todas as casas do Egito, Deus “passou por cima”,
ou seja, pulou as casas dos hebreus, que se preparavam para ser livres. Para
Deus, o cordeiro era um sinal de que os judeus estavam escolhendo ser livres.
O osso de cordeiro nos conecta àquela primeira celebração de Pessach e nos
lembra que também hoje a nossa escolha é comemorar Pessach.

MATSÁ

Levante uma matsá, ainda embrulhada no pano.

Esta matsá que vamos comer daqui a pouco,
por que ela faz parte do nosso seder?
A matsá é feita da mesma massa que o pão, mas nós misturamos
e assamos sua massa muito mais rápido; é por isso que ela
fica fina e seca como uma bolacha. A matsá nos lembra que,
quando o Faraó finalmente concordou em nos deixar partir,
tivemos que sair rápido do Antigo Egito. Não houve tempo
para nos prepararmos nem para esperar!
Comer matsá no seder nos lembra da escravidão

e também da liberdade, porque quando não podíamos mais

permanecer nem mais uma hora como escravos e escravas,
levamos matsá conosco para comer.
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MAROR

Levante o maror da keará.
Este vegetal é chamado de maror, que significa “amargo”.
Por que ele faz parte do nosso seder?
O maror tem um gosto forte e ardido. Comer maror é um
Seu gosto forte

pouquinho como sentir umas picadas na boca.

nos lembra como era difícil e doloroso ser escravo e escrava
no

Antigo Egito. Isso nos ajuda a imaginar a dor nas costas

por levantar tijolos pesados e a dor no coração de quando
achávamos que jamais seríamos livres.

Para se entender como a liberdade é importante, não basta
falar sobre a escravidão. Quando sentirmos o gosto do maror,
com certeza também sentimos um pouquinho da dor amarga

dos escravos. Isso nos ajuda a lembrar que, quando temos
escolha, escolhemos ser livres!

Esses três alimentos simbólicos – osso (pessach), matsá
e maror – trazem os sentimentos da primeira noite de
Pessach para o nosso seder. Em todas as gerações,
não importa quanto tempo passou desde a primeira
noite de

Pessach, buscamos sentir como se nós mesmos

estivéssemos alcançando a liberdade agora.
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AGRADECER E ELOGIAR
Ao ler este parágrafo, levante o seu
copo e faça um brinde à liberdade!
Graças a tudo isso, nós agradecemos e
elogiamos a Deus por todos os milagres

que fez pelos nossos ancestrais e por nós.

Deus nos levou da escravidão para a
liberdade, do desespero para a felicidade,
da tristeza para uma festa cheia de alegria
e da escuridão para uma grande luz.

.הלְ לוּיָ הַּ .ח ָד ָשׁהֲ שׁ ָיר ה
ִ לְ ָפנָ יוֹאמ ר
ַ וְ נ
Venomár lefanáv shirá chadashá. Haleluiá!
Vamos cantar uma nova canção para Deus. Haleluiá!

Só estamos começando a cantar e a comemorar!
Depois da refeição principal, teremos várias outras canções
para demonstrar a nossa gratidão.
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Quando o povo judeu saiu do Antigo Egito, deixou a

escravidão para trás e sentiu suas forças renovadas.

Quando saímos do Egito como pessoas livres, tudo mudou.
Até o mar recuou e o rio Jordão inverteu seu rumo.
As montanhas dançavam aos pulos como carneiros e
as colinas saltavam como cordeiros.
Ah, Mar, como foi que você recuou assim?
Rio Jordão, como foi que você correu para trás?
A terra tremeu e as rochas se tornaram
um lago de água fresca e cristalina,
Uma fonte borbulhante de alegria.
.לוֹתיו
ָ הוּדה לְ ָק ְדשׁוֹ˛ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְמ ְשׁ
ָ ְ ָהיְ ָתה י.ֹלעז
ֵ ְבּ ֵצאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ָֽריִ ם˛ ֵבּית יַ ֲעקֹב ֵמ ַעם
 ַמה לְּ ָך ַהיָּ ם. ֶה ָה ִרים ָר ְקדוּ ְכ ֵאילִ ים˛ גְּ ָבעוֹת ִכּ ְבנֵ י צֹאן.ַהיָּ ם ָר ָאה וַ יָּ נֹס˛ ַהיַּ ְר ֵדּן יִ סֹּב לְ ָאחוֹר
 ִמלִּ ְפנֵ י ָאדוֹן חוּלִ י. ֶה ָה ִרים ִתּ ְר ְקדּו ְכ ֵאילִ ים˛ גְּ ָבעוֹת ִכּ ְבנֵ י צֹאן.ִכּי ָתנוּס˛ ַהיַּ ְר ֵדּן ִתּסֹּב לְ ָאחוֹר
. ַהה ְֹפ ִכי ַהצּוּר ֲאגַ ם ָֽמיִ ם˛ ַחלָּ ִמישׁ לְ ַמ ְעיְ נוֹ ָֽמיִ ם.לוֹהּ יַ ֲעקֹב
ַ ָא ֶר ץ˛ ִמלִּ ְפנֵ י ֱא
Betsêt Israel miMitsraim, Beit Iaakov meam loêz. Haitá Iehudá lekodshô,
Israel mamshelotáv. Haiam raá vaianós, haiarden issov leachor.
Heharim rakdu cheeilim, guevaot kivnei tson.
Ma lechá haiám ki tanus,

haiarden tissov leachor.

Heharim tirkedu cheeilim,

guevaot kivnei tson.

Milifnei Adon chuli árets,

milifnei Elohei Iaakov.

Hahofchi hatsur agam maim,

chalamish lemaienô maim.
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ESPECIAL
JÁ CONTAMOS A HISTÓRIA!

Agora estamos prontos e prontas
para experimentar alguns destes
alimentos simbólicos antes do
nosso jantar festivo.
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SEGUNDO COPO DE VINHO
O segundo copo de vinho ou suco de uva encerra a parte de contação
de histórias do nosso seder e inicia a hora de jantar.
Ao dizer estas bênçãos, levante o seu copo de vinho ou suco como um brinde à
liberdade. Quando terminar de dizê-las, incline-se para trás – e pode beber.

2
בוֹתינוּ
ֵ ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם ֲא ֶשׁר גְּ ָא ָֽלנוּ וְ גָ ַאל ֶאת ֲא
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
.וּמרוֹר
ָ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם וְ ִהגִּ ָֽיענוּ לַ לַּ יְ לָ ה ַהזֶּ ה לֶ ֱא ָכל בּוֹ ַמ ָצּה
.ָברוְּך ַא ָתּה יְ יָ גָּ ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל
.בּוֹרא ְפּ ִרי ַה ָֽגּ ֶפן
ֵ ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
Baruch Atá Adonai, Eloheinu Melech haOlam, asher guealánu

vegaál et avoteinu veimoteinu miMitsráim, vehiguiánu laláila hazé,
leechol bo matsá umaror. Baruch Atá Adonai, gaal israel.

Baruch Atá Adonai, Eloheinu Melech haOlam, borê pri hagáfen.
Querido Deus, Criador do nosso mundo, nós Lhe agradecemos por fazer
com que nós e nossas famílias sejamos livres e por nos trazer até esta
noite em segurança para comermos matsá e maror neste seder. Querido

Deus, nós Lhe agradecemos por nos tornar livres.

Querido Deus, Criador do nosso mundo, eu Lhe agradeço pela fruta
deliciosa que cresce nas videiras.

Recline-se livremente para trás – e pode beber!
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RACHTSÁ, MOTSÍ, MATSÁ
מצּ ָה
ַ ˛חצ ָה˛ מוֹצ ִיא
ְ ָר

Lavar as mãos pela segunda vez e fazer as bênçãos pela matsá
Chegou a hora de comer matsá pela primeira vez esta noite! Antes,
lavamos as mãos (rachtsá), preparando-nos agora para a refeição
principal. A tradição é dizer a bênção para lavar as mãos antes do
hamotsí, a benção para comer pão – e logo em seguida dizemos a
bênção especial antes de comer matsá pela primeira vez no seder.

Verifique se todo mundo recebeu um pedaço
Repita o modo de
lavar as mãos do início do seder, que está na
página 16, com três voluntários ou voluntárias
andando ao redor da mesa com um recipiente,
da matsá que está em cima.

um jarro de água e uma toalha para lavar e
secar as mãos das pessoas presentes.
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BÊNÇÃOS PARA LAVAR AS MÃOS,
O JANTAR E A MATSÁ
Segure um pedaço de matsá quando for dizer a segunda e terceira bênçãos.

.ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָֽשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָוֹתיו וְ ִצוָּ נוּ ַעל נְ ִטילַ ת יָ ָֽדיִ ם
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
.מּוֹציא לֶ ֶחם ִמן ָה ָֽא ֶרץ
ִ ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם ַה
ֵ ְָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
.ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָֽשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ַָוֹתיו וְ ִצ ָֽוּנוּ ַעל ֲא ִכילַ ת ַמ ָצּה
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
Baruch Atá Adonai, Eloheinu Melech haOlam, asher kideshánu
bemitsvotáv vetsivánu al netilat iadáim.
Baruch Atá Adonai, Eloheinu Melech haOlam, hamotsí léchem min haárets.
Baruch Atá Adonai, Eloheinu Melech haOlam, asher kideshánu
bemitsvotáv vetsivánu al achilát matsá.
Querido Deus, Criador do nosso mundo, nós Lhe agradecemos
por nos dar regras que tornam nossas vidas especiais e por nos ensinar
a lavar as mãos antes de comer.

Querido Deus, Criador do nosso mundo, nós Lhe agradecemos
por nos dar o pão da terra.
Querido Deus, Criador do nosso mundo, nós Lhe agradecemos por nos dar regras
que tornam nossas vidas especiais e por nos ensinar a comer matsá no seder.

Quando você terminar de dizer as
bênçãos, recline-se para trás e dê a
sua primeira mordida na matsá!
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MAROR מָרוֹר

Comer o Vegetal Amargo
O maror, o vegetal amargo, tem um gostinho de escravidão.
Nós dizemos uma bênção sobre o maror, mas quando o comemos
não nos inclinamos para o lado. Nesta hora somos novamente
pessoas escravizadas.
Antes de comer maror, nós o mergulhamos no charósset.
(Veja na página seguinte o que é charósset). Este é o “segundo
mergulho” mencionado nas Quatro Perguntas, juntamente com
o mergulho do karpás (salsa) em água salgada. O maror pode
ser comido com um pedaço de matsá ou de alface romana.

PREPARE O MAROR E ENTÃO DIGA:

ק ְדּ ָֽשׁנוִּ א ֶשׁ ר
ֲ העוֹלָ םָ מלֶ ְךֶ ֹלהינ וּ
ֵ אֱ יְ ַָ י א ָתּ הַ ָבּרוּ ְך
.מרוֹרָ ת
 ַא ִכילֲ ע לַ וְ ִצ ָֽוּנ וּ בּ ִמ ְצ ָוֹתי וְ 
Baruch Atá Adonai, Eloheinu Melech
haOlam, asher kideshánu bemitsvotáv
vetsivánu al achilat maror.
Querido Deus, Criador do nosso mundo, nós Lhe
agradecemos por nos dar regras que tornam nossas vidas
especiais e por nos ensinar a comer maror no seder.
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KORÊCH כּוֹרֵ ְך
Comer o sanduíche de matsá

Korêch significa
“fazer um sanduíche”.
O korêch reúne todos os três
alimentos simbólicos da história da
liberdade na mesma mordida picante. Como hoje

em dia não comemos mais o cordeiro de Pessach,

algumas pessoas colocam charósset no seu korêch.

Charósset significa “argila” e se parece com a argila

usada por escravas e escravos a fim de produzir tijolos
para as construções do Faraó.

Há muitas receitas de charósset, mas sempre se faz
com frutas picadas, especiarias, vinho ou suco de uva e,
geralmente, nozes. Maçã, canela, nozes e vinho são
ingredientes comuns.

Dê dois pedacinhos da matsá que está

embaixo para cada pessoa. Coloque um
pouco de maror e charósset entre eles
para fazer um pequeno sanduíche.
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Leia o parágrafo abaixo em voz alta. Em seguida, pode
comer o seu sanduíche.
Há dois mil anos, um professor em Israel chamado Hilel criou um
dos primeiros sanduíches do mundo. O korêch é um sanduíche de
matsá com o amargo maror e o doce charósset.

SHULCHÁN ORÊCH
עוֹרֵ ְך חן
ָ ְשֻׁ ל
O Jantar
Shulchán Orêch significa “o jantar está
Desfrutar da bela refeição da festa

servido”.

é outra maneira de demonstrar que somos livres.

Depois do jantar, o seder continua.
Coloque a Hagadá de lado
e curta o jantar festivo!
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TSAFÚN צ ָפוּן
Encontrar e comer o Afikoman
Tsafún significa “escondido.” No início deste seder, os
adultos esconderam o Afikoman. O jantar não pode terminar sem
essa sobremesa tão incomum – o último gostinho de matsá do seder.
As crianças têm que encontrar o Afikoman desaparecido e fazer
um acordo com os adultos para o entregarem. Lembre-se, quem
encontrar o Afikoman merece um prêmio!
Trazer o Afikoman que estava

Depois que o Afikoman for devolvido,
quebre-o em pedacinhos para que todo
mundo possa comer um pouco.

escondido significa que já
está na hora de terminar
o nosso jantar.

No início

do seder, a matsá era o

pão miserável das pessoas
escravizadas.

Agora somos
livres, com muita comida;
e a matsá é o pão da liberdade
que faz a gente recordar
a nossa história.

Com este

último gostinho de liberdade
na boca, estamos prontos e

prontas para agradecer pelo
jantar e continuar o

Seder.
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Sirva o terceiro copo de vinho ou suco de
uva. Vamos dizer a bênção sobre ele,
e só vamos beber depois de dizer estas
bênçãos de agradecimento.

BARÊCH בָּרֵ ְך
Agradecer pela refeição

Agradecemos às pessoas que cozinharam e prepararam o nosso
delicioso jantar. Também agradecemos a Deus por ter criado
os alimentos que acabamos de comer. Barêch significa
“abençoe”, porque a oração de agradecimento que dizemos
depois de comer inclui várias bênçãos. Ela começa com uma série
de proclamações, quando quem está dirigindo o seder e as demais
pessoas que participaram dele convocam umas às outras. No final
diremos a bênção antes de beber o terceiro copo de vinho.

. ָאז ָיִמּלֵ א ְשׂחוֹק ִפּינוּ וּלְ שׁוֹנֵ נוּ ִרנָּ ה. ְבּשׁוּב יְ יָ ֶאת ִשׁ ַיבת ִציּוֹן ָהיִ ינוּ ְכּחֹלְ ִמים:ִשׁיר ַה ַמּ ֲעלוֹת
ְ ָאז י
שׁוּבה
ָ . ִהגְ ִדּיל יְ יָ לַ ֲעשׂוֹת ִע ָֽמּנוּ ָהיִ ינוּ ְשׂ ֵמ ִחים.ֹאמרוּ ַבגּוֹיִם ִהגְ ִדּיל יְ יָ לַ ֲעשׂוֹת ִעם ֵאלֶּ ה
 ָהלוְֹך יֵלֵ ְך ָוּבכֹה נ ֵֹשׂא ֶמ ֶשְׁך. ַהזּ ְֹר ִעים ְבּ ִד ְמ ָעה ְבּ ִרנָּ ה ְיִקצֹרוּ.יְ יָ ֶאת ְשׁ ִב ֵיתנוּ ַכּ ֲא ִפ ִיקים ַבּנֶּ גֶ ב
.ַה ָֽזּ ַרע בֹּא יָ בֹא ְב ִרנָּ ה נ ֵֹשׂא ֲאלֻ מּ ָֹתיו
Shir hamaalot: Beshuv Adonai et shivat tsion hainu kecholmim. Az imale sechok
pinu ulshonenu rina. Az iomru vagoim, higdil Adonai laassot im êle. Higdil
Adonai laassot imanu, hainu semechim. Shuva Adonai et shevitenu, kaafikim
baNeguev. Hazorim bedima, berina iktsoru. Haloch ielech uvacho, nosse
méshech hazará, bo iavo verina, nosse alumotav.
Esta é a canção de uma viagem para Israel. Tantas vezes na nossa
história o povo judeu foi mandado para longe da Terra de Israel,
e agora estamos voltando para casa, como se fosse um sonho.

Nossas bocas se enchem de risos e nossas línguas cantam de alegria.
Deus cuidou do povo de Israel. Venha, vamos cantar, juntos e juntas,
canções alegres.
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! ֲח ֵב ַרי נְ ָב ֵרְך:המזמן
. יְ ִהי ֵשׁם יְ יָ ְמב ָֹרְך ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד עוֹלָ ם:המסובין
. יְ ִהי ֵשׁם יְ יָ ְמב ָֹרְך ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד עוֹלָ ם:המזמן
.ֹלהינוּ] ֶשׁ ָא ַֽכלְ נוּ ִמ ֶשּׁלּוֹ
ֵ [א
ֱ ִבּ ְרשׁוּת ֲח ֵב ַרי˛ נְ ָב ֵרְך
.ֹלהינוּ] ֶשׁ ָא ַֽכלְ נוּ ִמ ֶשּׁלּוֹ ְוּבטוּבוֹ ָחיִ ינוּ
ֵ [א
ֱ  ָבּרוְּך:המסובין
.ֹלהינוּ] ֶשׁ ָא ַֽכלְ נוּ ִמ ֶשּׁלּוֹ ְוּבטוּבוֹ ָחיִ ינוּ
ֵ [א
ֱ  ָבּרוְּך:המזמן
.ָבּרוְּך הוּא ָוּברוְּך ְשׁמוֹ

Líder: Chaverai, nevarech!
Grupo: Iehi shem Adonai mevorach meatá veád olam.
Líder: Iehi shem Adonai mevorach meatá veád olam.
Birshut chaverai, nevarech (Eloheinu) sheachálnu mishelo.
Grupo: Baruch (Eloheinu) sheachálnu mishelo uvetuvo chaínu.
Líder: Baruch (Eloheinu) sheachálnu mishelo uvetuvo chaínu.
Baruch Hu uVaruch Shemo.
Líder: Minhas amigas e meus amigos, agora vamos
agradecer a Deus por esta refeição.
Grupo: Que o nome de Deus seja abençoado, agora e sempre.
Líder: Vamos agradecer ao nosso Deus, que criou o mundo
do qual obtemos o nosso alimento.
Grupo: Deus, nós Lhe agradecemos por esta refeição que comemos.
Líder: Você nos abençoa e nós Lhe agradecemos.
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UM JANTAR ESPECIAL

ֹלהינוּ ֶמלֶ ך ָהעוֹלָ ם ַהזָּ ן ֶאת ָהעוֹלָ ם ֻכּלּוֹ ְבּטוּבוֹ ְבּ ֵחן ְבּ ֶח ֶסד
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
 ְוּבטוּבוֹ ַהגָּ דוֹל.נוֹתן לֶ ֶחם לְ ָכל ָב ָשׂר ִכּי לְ עוֹלָ ם ַח ְסדּוֹ
ֵ  הוּא.ְוּב ַר ֲח ִמים
 ַבּ ֲעבוּר.ָתּ ִמיד לֹא ָֽח ַסר ָֽלנוּ וְ ַאל יֶ ְח ַסר ָֽלנוּ ָמזוֹן לְ עוֹלָ ם וָ ֶעד
וּמ ִכין ָמזוֹן לְ ָכל
ֵ וּמ ִטיב לַ כֹּל
ֵ וּמ ַפ ְרנֵ ס לַ כֹּל
ְ ְשׁמוֹ ַהגָּ דוֹל ִכּי הוּא ֵאל זָ ן
. ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ַהזָּ ן ֶאת ַהכֹּל.יּוֹתיו ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא
ָ ְבּ ִר
Baruch ata Adonai, Eloheinu Mélech haOlam, hazán et haOlam kulo betuvo
bechên, bechéssed uvrachamim. Hu noten lechem lechol bassar ki leolam
chasdô. Uvtuvô hagadol, tamid lo chassar lanu veal iechssar lanu mazon
leolam vaêd. Baavur shemo hagadol, ki Hu El zan umfarnês lakol, umetiv lakol
umechin mazon lechol briotáv asher bará.
Baruch Atá Adonai, hazán et hakol.
Querido Deus, Criador do nosso mundo, nós Lhe agradecemos por Você nos dar
alimentos que revigoram os nossos corpos e por alimentar todas as pessoas com
bondade. Nós agradecemos por nos dar a bela Terra de Israel, por ter nos tirado
do Egito e nos libertado da escravidão. Nós agradecemos pela Sua Torá, com a
qual Você nos ensina. Agradecemos por tudo que Você nos dá.

רוֹמיו הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָעלֵ יֽנּו וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָ ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ
 ָא ֵמן:  וְ ִא ְמרּו.)יֹוש ֵבי ֵת ֵבל
ְ (וְ ַעל ָכּל
Ossê shalom bimromáv, Hu iaassê shalom aleinu veal kol Israel
(veal kol ioshvei Tevel). Veimru: amen.
Deus, que estabelece a paz lá no alto do Céu, trará paz para nós, para todo o
povo judeu (e para o mundo inteiro). E dizemos: amén.
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TERCEIRO COPO DE VINHO
Levante o terceiro copo de vinho ou suco.
Diga a bênção e, em seguida, pode beber enquanto se inclina.

.הגָּ ֶפןַ פּ ִריְ בּוֹרא
ֵ העוֹלָ םָ מלֶ ְךֶ ֹלהינוּ
ֵ אֱ  ָיְ י א ָתּ הַ ָבּרוּ ְך
Baruch Atá Adonai, Eloheinu Mélech haOlam, borê pri hagáfen.
Querido Deus, Criador do nosso mundo, eu Lhe agradeço
pela fruta deliciosa que cresce nas videiras.

3
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COMEMORE!

ESTAMOS LIVRES. VAMOS

COMEMORAR!
Nós escapamos do Faraó, contamos a nossa
história e saboreamos o nosso jantar de Pessach.
Agora é hora de comemorar a nossa liberdade!
Primeiro, uma pausa para a esperança de que,
no futuro, o mundo inteiro seja livre. Em seguida,
cantaremos canções de gratidão e de celebração.
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Por que algumas pessoas obrigam outras a serem escravas? Por que algumas
pessoas têm vidas difíceis enquanto outras podem ser livres? Por que os
egípcios tiveram que sofrer enquanto os judeus estavam sendo salvos?
Em muitas histórias judaicas, um homem especial chamado Eliáhu haNaví,
o Profeta Elias, nos ajuda a sonhar com um mundo mais feliz e mais justo.
Em Pessach, Eliáhu tem uma função especial: ele viaja pelo mundo para visitar
todos os sedarim e nos faz lembrar que devemos ter esperança e continuar
trabalhando pela igualdade e pela justiça.

Damos as boas-vindas a Eliáhu com uma taça especial de vinho só para ele.
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COMEMORE!

Todo mundo coloca um pouco de vinho ou suco de uva no cos eliáhu, a taça do profeta elias.
Em seguida, podem se levantar da mesa e abrir a porta de entrada para receber o profeta.
Sintam os aromas e ouçam os sons da noite. Onde está Eliáhu?
Será que ele vem visitar o nosso seder e beber um pouco de
vinho com a gente? Ele já bebeu da sua taça?
No início da noite nós perguntamos:
Ma Nishtaná?
O que é diferente?
Agora podemos perguntar:
Como podemos ajudar
a fazer a diferença?
Será que podemos fazer do nosso
mundo um lugar onde Eliáhu
gostaria de ficar?
Cantamos, juntas e juntos, uma
canção para Eliáhu que fala da
esperança de que, um dia, todas
as pessoas serão livres.

הגִ לְ ָע ִדיַ אלִ יָ ה ּוֵ ˛ ה ִּת ְׁש ִּביַ הנָ ִביא˛  ֵאלִ יָ ה ּוַ אלִ יָ ה ּוֵ
 ַ מ ִׁשָ ע םִ אלֵ ינּוֵ יָבֹו א ּב ְמ ֵה ָר ה ְּב ָיֵמינּוִ 
.דוִ דָ ּב ןֶ יח
Eliáhu haNaví, Eliáhu haTishbí, Eliáhu haGuiladí
Bimherá beameinu iavo eleinu im mashiach ben David.
Profeta Eliáhu, Eliáhu de Tishbi, Eliáhu de Gilad
Venha logo para nós, trazendo um tempo de paz para o mundo.
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COS MIRIAM
O povo judeu não teria se libertado do Antigo Egito se não
fossem as ações de muitas mulheres corajosas. Iochéved, mãe de
Moisés, e Miriam, sua irmã mais velha, esconderam o bebê Moisés
em um cesto no Rio Nilo. A princesa egípcia que encontrou o
pequeno Moisés o manteve a salvo no palácio. Shifrá e Puá foram
as parteiras que também salvaram bebês judeus.
Depois que o povo judeu escapou pelo Mar de Juncos,
Miriam os liderou com canções. Conta a tradição que, por
onde quer que Miriam viajasse no deserto, aparecia um
refrescante poço de água. A música de Miriam e os poços
de água mantiveram o povo judeu forte em sua longa jornada
pelo deserto até Israel.

ENQUANTO ENCHEMOS
A TAÇA DE MIRIAM

Todo mundo coloca um
pouco de água no Cos
Miriam, a Taça da
Profetisa Miriam, e depois

e tomamos um gole dos nossos

próprios copos de água, nós nos
lembramos de

bebe um gole do seu
próprio copo.

Miriam e das

muitas mulheres que ajudaram
a manter o povo judeu forte
e seguro.
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COMEMORE!

Complete o quarto copo de vinho ou suco de uva e
deixe-o pronto para beber depois do halel.

HALEL

הלֵּל
ַ

Canções de Louvor e de Liberdade
HALEL SIGNIFICA “LOUVOR”. A palavra em português

“Aleluia” é derivada de “halel” e significa “Louvado seja Deus!”
Antes do nosso jantar, nós cantamos canções de gratidão a
deus por ter nos salvado da escravidão no Antigo Egito. Agora
cantamos sobre a esperança para o futuro.
VOCÊ CONHECE MAIS CANÇÕES de louvor e gratidão (talvez com a

palavra

‘Aleluia”) ou canções sobre liberdade? Pode ser em qualquer
idioma. Agora é a hora de cantá-las!
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.ח ְסדּוַֹ לְ עוֹלָ ם ִכּ י

הוֹדוּ לַ יְ יָ ִכּי טוֹב

.ח ְסדּוַֹ לְ עוֹלָ ם ִכּ י

יִ ְשׂ ָר ֵאל א
 ָנ ֹאמ ר
ַ י

.ח ְסדּוַֹ לְ עוֹלָ ם ִכּ י

א ֲהרֹןַ ת
 ביֵ א
 ָנ ֹאמר וּ
ְ י

.ח ְסדּוַֹ לְ עוֹלָ ם ִכּ י

ָיְ י יִ ְר ֵא י א
 ָנ ֹאמר וּ
ְ י

Hodu lAdonai ki tov, ki leolam chasdô.
Iomar na Israel, ki leolam chasdô.
Iomru na Veit Aharon, ki leolam chasdô.
Iomru na irei Adonai, ki leolam chasdô.
Vamos agradecer a Deus, que é bom.
Sua bondade dura para sempre.
Que a família de Israel diga:

a bondade de Deus dura para sempre.

Que a família de Aarão diga:

a bondade de Deus dura para sempre.

Que quem busca a Deus diga:
a bondade de Deus dura para sempre.
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QUARTO COPO DE VINHO

4
Levante o quarto copo de vinho ou suco. Diga a bênção e,
em seguida, pode beber enquanto se inclina.

ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
.בּוֹרא ְפּ ִרי ַהגָּ ֶפן
ֵ
Baruch Atá Adonai, Eloheinu Mélech haOlam,
borê pri hagáfen.
Querido Deus, Criador do nosso mundo, eu Lhe agradeço
pela fruta deliciosa que cresce nas videiras.
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COMEMORE!

NIRTSÁ

נ ִרְ צ ָה

Encerramento
Esta última parte do nosso seder se chama
Nirtsá, um jeito rápido de dizer: “O nosso
seder está terminando. Esperamos que Deus
receba a nossa gratidão”. Comemoramos
o final do seder com algumas canções
clássicas de

Conseguimos!
Vamos cantar!
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Pessach.

ADIR HU
אַדִּיר הוּא
Deus é Forte
Adir Hu quer dizer “Deus é Forte”. Em hebraico, cada linha da canção começa
com uma letra diferente do alfabeto. Cada letra inicia uma palavra que
descreve uma das qualidades de Deus como: Força, Sabedoria, Cuidado. Nós
também esperamos agir de acordo com estas qualidades.

 ֵאל ְבּנֵ ה˛ ְבּנֵ ה ֵב ְיתָך ְבּ ָקרוֹב.ַא ִדּיר הוּא יִ ְבנֶ ה ֵביתוֹ ְבּ ָקרוֹב˛ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּיָ ֵמינוּ ְבּ ָקרוֹב
...ָבּחוּר הוּא˛ גָּ דוֹל הוּא˛ ָדּגוּל הוּא˛ יִ ְבנֶ ה ֵביתוֹ ְבּ ָקרוֹב
...ָהדוּר הוּא˛ וָ ִתיק הוּא˛ זַ ַכּאי הוּא˛ ָח ִסיד הוּא˛ יִ ְבנֶ ה ֵביתוֹ ְבּ ָקרוֹב
˛נוֹרא הוּא
ָ ˛ָטהוֹר הוּא˛ יָ ִחיד הוּא˛ ַכּ ִבּיר הוּא˛ לָ מוּד הוּא˛ ֶמלֶ ְך הוּא
...פּוֹדה הוּא˛ ַצ ִדּיק הוּא˛ יִ ְבנֶ ה ֵביתוֹ ְבּ ָקרוֹב
ֶ ˛ַסגִּ יב הוּא˛ ִעזּוּז הוּא
...ָקדוֹשׁ הוּא˛ ַרחוּם הוּא˛ ַשׁ ַדּי הוּא˛ ַת ִקּיף הוּא˛ יִ ְבנֶ ה ֵביתוֹ ְבּ ָקרוֹב
Deus é Forte!
Em breve Deus construirá
o Seu Templo.
Construa, construa – Construa
em breve o Seu Templo!
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Adir Hu, ivnê Veitô bekarov, bimhera beiameinu bekarov.
El benê, benê Veitchá bekarov.
Bachur Hu, Gadol Hu, Dagul Hu, ivnê Veitô bekarov,
bimhera beiameinu bekarov.
El benê, benê Veitchá bekarov.
Hadur Hu, Vatik Hu, Zakai Hu, Chassid Hu, ivnê Veitô bekarov,
bimhera beiameinu bekarov.
El benê, benê Veitchá bekarov.
Tahor Hu, Iachid Hu, Kabir Hu, Lamud Hu, Mélech Hu, Norá Hu,
Saguiv Hu, Izuz Hu, Podê Hu, Tsadik Hu, ivnê Veitô bekarov, bimhera
beiameinu bekarov.
El benê, benê Veitchá bekarov.
Kadosh Hu, Rachum Hu, Shadai Hu, Takif Hu, ivnê Veitô bekarov,
bimhera beiameinu bekarov.
El benê, benê Veitchá bekarov.
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ECHAD MI IODÊA
אֶחָד מִי יוֹ ֵדע ַ?

?Quem Sabe o Que é Um

Assim como “Adir Hu” segue a sequência do alfabeto, “Echad Mi Iodêa” segue a
sequência numérica. A cada número a canção faz uma pergunta: “Quem sabe o que este
!número significa?” A cada vez, a resposta é algo judaico. Cante junto e divirta-se
A transliteração está na página 72.

ֹלהינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָוּב ָא ֶרץ.
יוֹד ַעֶ :א ָחד ֱא ֵ
יוֹד ַע? ֶא ָחד ֲאנִ י ֵ
ֶא ָחד ִמי ֵ
ֹלהינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָוּב ָא ֶרץ.
יוֹדעְ :שׁנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִרית˛ ֶא ָחד ֱא ֵ
יוֹד ַע? ְשׁנַ יִ ם ֲאנִ י ֵ
ְשׁנַ יִ ם ִמי ֵ
ֹלהינוּ
לשׁה ָאבוֹת˛ ְשׁנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִרית˛ ֶא ָחד ֱא ֵ
יוֹד ַעְ :שׁ ָ
ֹלשה ֲאנִ י ֵ
יוֹד ַע? ְשׁ ָ
ֹלשה ִמי ֵ
ְשׁ ָ
ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָוּב ָא ֶר ץ.
לשׁה...
יוֹד ַעַ :א ְר ַבּע ִא ָמּהוֹת˛ ְשׁ ָ
יוֹד ַע? ַא ְר ַבּע ֲאנִ י ֵ
ַא ְר ַבּע ִמי ֵ
ּתוֹרה˛ ַא ְר ַבּע...
חוּמ ֵשׁי ָ
יוֹד ַעֲ :ח ִמ ָשּׁה ְ
יוֹד ַע? ֲח ִמ ָשּׁה ֲאנִ י ֵ
ֲח ִמ ָשּׁה ִמי ֵ
יוֹד ַעִ :שׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ ה˛ ֲח ִמ ָשּׁה...
יוֹד ַע? ִשׁ ָשּׁה ֲאנִ י ֵ
ִשׁ ָשּׁה ִמי ֵ
יוֹד ַע? ִשׁ ְב ָעה ֲאנִ י ֵ
ִשׁ ְב ָעה ִמי ֵ
יוֹד ַעִ :שׁ ְב ָעה יְ ֵמי ַשׁ ְבּ ָתּא˛ ִשׁ ָשּׁה...
יוֹדעְ :שׁמוֹנָ ה יְ ֵמי ִמילָ ה˛ ִשׁ ְב ָעה...
יוֹד ַע? ְשׁמוֹנָ ה ֲאנִ י ֵ
ְשׁמוֹנָ ה ִמי ֵ
יוֹד ַע? ִתּ ְשׁ ָעה ֲאנִ י ֵ
ִתּ ְשׁ ָעה ִמי ֵ
יוֹד ַעִ :תּ ְשׁ ָעה יַ ְר ֵחי לֵ ָדה˛ ְשׁמוֹנָ ה...
יוֹד ַע? ֲע ָשׂ ָרה ֲאנִ י ֵ
ֲע ָשׂ ָרה ִמי ֵ
יוֹד ַעֲ :ע ָשׂ ָרה ִד ְבּ ַריָ א˛ ִתּ ְשׁ ָעה...
כּוֹכ ַביָּ א˛ ֲע ָשׂ ָרה...
יוֹד ַעַ :א ַחד ָע ָשׂר ְ
יוֹד ַע? ַא ַחד ָע ָשׂר ֲאנִ י ֵ
ַא ַחד ָע ָשׂר ִמי ֵ
יוֹד ַעְ :שׁנֵ ים ָע ָשׂר ִשׁ ְב ַטיָּ א˛ ַא ַחד ָע ָשׂר...
יוֹד ַע? ְשׁנֵ ים ָע ָשׂר ֲאנִ י ֵ
ְשׁנֵ ים ָע ָשׂר ִמי ֵ
יוֹד ַעְ :שׁ ָ
לשׁה ָע ָשׂר ֲאנִ י ֵ
יוֹד ַע? ְשׁ ָ
ֹלשה ָע ָשׂר ִמי ֵ
ְשׁ ָ
לשׁה ָע ָשׂר ִמ ַדּיָּ א˛ ְשׁנֵ ים ָע ָשׂר
כּוֹכ ַביָּ א˛ ֲע ָשׂ ָרה ִד ְבּ ַריָ א˛ ִתּ ְשׁ ָעה ְיַר ֵחי לֵ ָדה˛ ְשׁמוֹנָ ה יְ ֵמי ִמילָ ה˛
ִשׁ ְב ַטיָּ א˛ ַא ַחד ָע ָשׂר ְ
ּתוֹרה˛ ַא ְר ַבּע ִא ָמּהוֹת˛
חוּמ ֵשׁי ָ
ִשׁ ְב ָעה יְ ֵמי ַשׁ ְבּ ָתּא˛ ִשׁ ָשּׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ ה˛ ֲח ִמ ָשּׁה ְ
ֹלהינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָוּב ָא ֶרץ.
לשׁה ָאבוֹת˛ ְשׁנֵ י לֻ חוֹת ַה ְבּ ִרית˛ ֶא ָחד ֱא ֵ
ְשׁ ָ
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Quem sabe o que é Um? Eu sei o que é Um!
Um é o nosso Deus – no Céu e na Terra!
Quem sabe o que é Dois? Eu sei o que é Dois! Duas são as Tábuas do Monte Sinai.
Um é o nosso Deus – no Céu e na Terra!
Quem sabe o que é Três? Eu sei o que é Três! Três são os Patriarcas [do povo

judeu]. Duas são as Tábuas do Monte Sinai. Um é o nosso Deus – no Céu e na Terra!

Quem sabe o que é Quatro? Eu sei o que é quatro!
Quatro são as matriarcas [do povo judeu]. Três são...
Quem sabe o que é Cinco? Eu sei o que é Cinco!
Cinco são os livros da Torá. Quatro são...
Quem sabe o que é Seis? Eu sei o que é seis!
Seis são os livros do mishná. Cinco são...
Quem sabe o que é Sete? Eu sei o que é Sete!
Sete são os dias da semana. Seis são...
Quem sabe o que é Oito? Eu sei o que é oito!
Oito são os dias até o Brit Milá (circuncisão). Sete são...
Quem sabe o que é Nove? Eu sei o que é Nove!
Nove são os meses de gravidez. Oito são...
Quem sabe o que é Dez? Eu sei o que é Dez!
Dez são os Dez Mandamentos. Nove são...
Quem sabe o que é Onze? Eu sei o que é Onze!
Onze são as estrelas do sonho de José.
Quem sabe o que é Doze? Eu sei o que é Doze! Doze são as tribos de Israel.
Quem sabe o que é Treze? Eu sei o que é Treze! Treze são qualidades

especiais de Deus. Doze são as tribos de Israel. Onze são as estrelas do sonho
de José. Dez são os Mandamentos. Nove são os meses de gravidez. Oito são os

dias até o Brit Milá. Sete são os dias da semana. Seis são os livros da Mishná.
Cinco são os livros da Torá. Quatro são as Matriarcas. Três são os Patriarcas.
Duas são as tábuas do Monte Sinai. Um é o nosso Deus – no Céu e na Terra!
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Eu sei o que é Um!

Echad mi iodêa? Echad ani iodêa: Echad
Eloheinu, shebashamáim uvaárets.
Shnaim mi iodêa? Shnaim ani iodêa:

shnei Luchot haBrit, Echad Eloheinu,
shebashamáim uvaárets.

Shloshá mi iodêa? Shloshá ani iodêa:
shloshá Avot, shnei luchot haBrit, Echad
Eloheinu, shebashamáim uvaárets.

Arbá mi iodêa? Arbá ani iodêa: arbá Imahot,
shloshá Avot, shnei Luchot haBrit, Echad
Eloheinu, shebashamáim uvaárets.
Chamishá mi iodêa? Chamishá ani iodêa:

chamishá Chumshei Torá, arbá Imahot, shloshá

Avot, shnei Luchot haBrit, Echad Eloheinu,
shebashamáim uvaárets.

Shishá mi iodêa? Shishá ani iodêa: shishá
Sidrei Mishná, chamishá Chumshei Torá, arbá
Imahot, shloshá Avot, shnei Luchot haBrit,
Echad Eloheinu, shebashamáim uvaárets.
Shivá mi iodêa? Shivá ani iodêa: shivá
iemêi Shabatá, shishá Sidrei Mishná,
chamishá Chumshei Torá, arbá Imahot,
shloshá Avot, shnei Luchot haBrit,
Echad Eloheinu, shebashamáim uvaárets.
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CELEBRATE

Shmoná mi iodêa? Shmoná ani iodêa: shmoná iemêi Milá,
shivá iemêi Shabatá, shishá Sidrei Mishná, chamishá
Chumshei Torá, arbá Imahot, shloshá Avot, shnei Luchot
haBrit, Echad Eloheinu, shebashamáim uvaárets.
Tishá mi iodêa? Tishá ani iodêa: tishá iarchêi leidá, shmoná
iemêi Milá, shivá iemêi Shabatá, shishá Sidrei Mishná,
chamishá Chumshei Torá, arbá Imahot, shloshá Avot, shnei
Luchot haBrit, Echad Eloheinu, shebashamáim uvaárets.
Assará mi iodêa? Assará ani iodêa: assará Dibraiá, tishá
iarchêi leidá, shmoná iemêi Milá, shivá iemêi Shabatá, shishá
Sidrei Mishná, chamishá Chumshei Torá, arbá Imahot,
shloshá Avot, shnei Luchot haBrit, Echad Eloheinu,
shebashamáim uvaárets.
Achad assar mi iodêa? Achad assar ani iodêa: achad
assar kochvaiá, assará Dibraiá, tishá iarchêi leidá, shmoná
iemêi Milá, shivá iemêi Shabatá, shishá Sidrei Mishná,
chamishá Chumshei Torá, arbá Imahot, shloshá Avot, shnei
Luchot haBrit, Echad Eloheinu, shebashamáim uvaárets.
Shneim assar mi iodêa? Shneim assar ani iodêa: shneim

assar shivtaiá, achad assar kochvaiá, assará Dibraiá, tishá

iarchêi leidá, shmoná iemêi Milá, shivá iemêi Shabatá, shishá

Sidrei mishná, chamishá Chumshei Torá, arbá Imahot,
shloshá Avot, shnei Luchot haBrit, Echad Eloheinu,
shebashamáim uvaárets.
Shloshá assar mi iodêa? Shloshá assar ani iodêa:

shloshá assar midaiá, shneim assar shivtaiá, achad assar

kochvaiá, assará Dibraiá, tishá iarchêi leidá, shmoná iemêi

Milá, shivá iemêi Shabatá, shishá Sidrei Mishná, chamishá
Chumshei Torá, arbá Imahot, shloshá Avot, shnei Luchot
haBrit, Echad Eloheinu, shebashamáim uvaárets.
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CHAD GADIÁ
חַד גַּדְי ָא
Só uma Cabrita
Esta Hagadá tem uma última música. Ela também é um
jogo: uma longa corrente, com um verso atrás do outro
descrevendo alguém perseguido por outro mais forte,
até que no final só resta o poder de Deus. Tradução e
transliteração nas páginas 76 e 77.
Deixe que cada pessoa na mesa escolha um
personagem ou objeto da história e faça o seu som
cantam.

toda vez que seu nome aparecer enquanto todos

A mesa ficará mais barulhenta e dramática à medida
que os versos ficarem mais longos!

74
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ְדזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י˛ ַחד גַּ ְדיָ א˛ ַחד גַּ ְדיָ א.
וַ ֲא ָתא שׁוּנְ ָרא וְ ָא ְכלָ ה לְ גַ ְדיָ א˛ ְדזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י˛ ַחד גַּ ְדיָ א˛ ַחד גַּ ְדיָ א.
וַ ֲא ָתא ַכלְ ָבּא וְ נָ ַשְׁך לְ שׁוּנְ ָרא˛ ְדּ ָא ְכלָ ה לְ גַ ְדיָ א˛ ְדזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י˛ ַחד גַּ ְדיָ א˛
ַחד גַּ ְדיָ א.
וַ ֲא ָתא ְ
חוּט ָרא וְ ִה ָכּה לְ ַכלְ ָבּא˛ ְדּנָ ַשְׁך לְ שׁוּנְ ָרא˛ ְדּ ָא ְכלָ ה לְ גַ ְדיָ א˛ ְדזַ ִבּין ַא ָבּא
ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י˛ ַחד גַּ ְדיָ א˛ ַחד גַּ ְדיָ א.
נוּרא וְ ָשׂ ַרף לְ ְ
וַ ֲא ָתא ָ
חוּט ָרא˛ ְד ִה ָכּה לְ ַכלְ ָבּא˛ ְדּנָ ַשְׁך לְ שׁוּנְ ָרא˛ ְדּ ָא ְכלָ ה לְ גַ ְדיָ א˛
ְדזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י˛ ַחד גַּ ְדיָ א˛ ַחד גַּ ְדיָ א.
נוּרא˛ ְדּ ָשׂ ַרף לְ ְ
וַ ֲא ָתא ַמיָּ א וְ ָכ ָבה לְ ָ
חוּט ָרא˛ ְד ִה ָכּה לְ ַכלְ ָבּא˛ ְדּנָ ַשְׁך לְ שׁוּנְ ָרא˛
ְדּ ָא ְכלָ ה לְ גַ ְדיָ א˛ ְדזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י˛ ַחד גַּ ְדיָ א˛ ַחד גַּ ְדיָ א.
חוּט ָרא˛ ְד ִה ָכּה לְ ַכלְ ָבּא˛
נוּרא˛ ְדּ ָשׂ ַרף לְ ְ
תוֹרא וְ ָשׁ ָתא לְ ַמיָּ א˛ ְדּ ָכ ָבה לְ ָ
וַ ֲא ָתא ָ
ְדּנָ ַשְׁך לְ שׁוּנְ ָרא˛ ְדּ ָא ְכלָ ה לְ גַ ְדיָ א˛ ְדזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י˛ ַחד גַּ ְדיָ א˛ ַחד גַּ ְדיָ א.
חוּט ָרא˛ ְד ִה ָכּה
נוּרא˛ ְדּ ָשׂ ַרף לְ ְ
תוֹרא˛ ְדּ ָשׁ ָתא לְ ַמיָּ א˛ ְדּ ָכ ָבה לְ ָ
שׁוֹחט וְ ָשׁ ַחט לְ ָ
וַ ֲא ָתא ַה ֵ
לְ ַכלְ ָבּא˛ ְדּנָ ַשְׁך לְ שׁוּנְ ָרא˛ ְדּ ָא ְכלָ ה לְ גַ ְדיָ א˛ ְדזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י˛ ַחד גַּ ְדיָ א˛ ַחד גַּ ְדיָ א.
תוֹרא˛ ְדּ ָשׁ ָתא לְ ַמיָּ א˛ ְדּ ָכ ָבה לְ ָ
שׁוֹחט˛ ְדּ ָשׁ ַחט לְ ָ
וַ ֲא ָתא ַמלְ ַאְך ַה ָמּוֶ ת וְ ָשׁ ַחט לְ ֵ
נוּרא˛
ְדּ ָשׂ ַרף לְ ְ
חוּט ָרא˛ ְד ִה ָכּה לְ ַכלְ ָבּא˛ ְדּנָ ַשְׁך לְ שׁוּנְ ָרא˛ ְדּ ָא ְכלָ ה לְ גַ ְדיָ א˛ ְדזַ ִבּין ַא ָבּא
ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י˛ ַחד גַּ ְדיָ א˛ ַחד גַּ ְדיָ א.
וַ ֲא ָתא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא וְ ָשׁ ַחט לְ ַמלְ ַאְך ַה ָמּוֶ ת˛ ְדּ ָשׁ ַחט לְ ֵ
תוֹרא˛
שׁוֹחט˛ ְדּ ָשׁ ַחט לְ ָ
נוּרא˛ ְדּ ָשׂ ַרף לְ ְ
ְדּ ָשׁ ָתא לְ ַמיָּ א˛ ְדּ ָכ ָבה לְ ָ
חוּט ָרא˛ ְדּ ִה ָכּה לְ ַכלְ ָבּא˛ ְדּנָ ַשְׁך לְ שׁוּנְ ָרא˛
ְדּ ָא ְכלָ ה לְ גַ ְדיָ א˛ ְדזַ ִבּין ַא ָבּא ִבּ ְת ֵרי זוּזֵ י˛ ַחד גַּ ְדיָ א˛ ַחד גַּ ְדיָ א.
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Dezabin aba bitrei zuzei.
Chad gadiá, chad gadiá!
Vaata shunra veachla legadiá, dezabin aba bitrei zuzei.
Chad gadiá, chad gadiá!
Vaata chalba venashach leshunra, deachla legadiá,
dezabin aba bitrei zuzei. Chad gadiá, chad gadiá!
Vaata chutra vehika lechalba, denashach leshunra, deachla legadiá,
dezabin aba bitrei zuzei. Chad gadiá, chad gadiá!
Vaata nura vessaraf lechutra, dehika lechalba, denashach leshunra,
deachla legadiá, dezabin aba bitrei zuzei. Chad gadiá, chad gadiá!
Vaata maia vechava lenura, dessaraf lechutra, dehika lechalba, denashach leshunra,
deachla legadiá, dezabin aba bitrei zuzei. Chad gadiá, chad gadiá!
Vaata tora veshata lemaia, dechava lenura, dessaraf lechutra,
dehika lechalba, denashach leshunra, deachla legadiá, dezabin aba bitrei zuzei.
Chad gadiá, chad gadiá!
Vaata hashochet veshachat letora, deshata lemaia, dechava lenura,
dessaraf lechutra, dehika lechalba, denashach leshunra, deachla legadiá,
dezabin aba bitrei zuzei. Chad gadiá, chad gadiá!
Vaata malach hamavet veshachat leshochet, deshachat letora, deshata lemaia,
dechava lenura, dessaraf lechutra, dehika lechalba, denashach leshunra,
deachla legadiá, dezabin aba bitrei zuzei. Chad gadiá, chad gadiá!
Vaata haKadosh Baruch Hu, veshachat lemalach hamavet, deshachat leshochet,
deshachat letora, deshata lemaia, dechava lenura, dessaraf lechutra,
dehika lechalba, denashach leshunra, deachla legadiá, dezabin aba bitrei zuzei.
Chad gadiá, chad gadiá!

76

COMEMORE!

Meu pai comprou por apenas duas moedas.
Uma cabrita, uma cabrita!
Então veio o gato e comeu a cabra que meu pai comprou por apenas duas
moedas. Uma cabrita, uma cabrita!
Então veio o cachorro e mordeu o gato que comeu a cabra que meu
pai comprou por apenas duas moedas. Uma cabrita, uma cabrita!
Então veio o bastão e bateu no cachorro que mordeu o gato que comeu a cabra
que meu pai comprou por apenas duas moedas. Uma cabrita, uma cabrita!
Então veio o fogo e queimou o bastão que bateu no cachorro
que mordeu o gato que comeu a cabra que meu pai comprou por
apenas duas moedas. Uma cabrita, uma cabrita!

Então veio a água e apagou o fogo que queimou o bastão que bateu
no cachorro que mordeu o gato que comeu a cabra que meu pai

comprou por apenas duas moedas. Uma cabrita, uma cabrita!

Então veio boi e bebeu a água que apagou o fogo que queimou o bastão
que bateu no cachorro que mordeu o gato que comeu a cabra que meu pai
comprou por apenas duas moedas. Uma cabrita, uma cabrita!

Então veio o açougueiro e matou o boi que bebeu a água que apagou o fogo que
queimou o bastão que bateu no cachorro que mordeu o gato que comeu a cabra
que meu pai comprou por apenas duas moedas. Uma cabrita, uma cabrita!

Então veio o Anjo da Morte e matou o açougueiro que matou o boi que
bebeu a água que apagou o fogo que queimou o bastão que bateu no cachorro
que mordeu o gato que comeu a cabra que meu pai comprou por apenas duas
moedas. Uma cabrita, uma cabrita!

Então veio Deus e derrotou o Anjo da Morte que matou o açougueiro
que matou o boi que bebeu a água que apagou o fogo que queimou o bastão
que bateu no cachorro que mordeu o gato que comeu a cabra que meu pai
comprou por apenas duas moedas. Uma cabrita, uma cabrita!
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NO ANO QUE VEM EM

JERUSALÉM
TODO MUNDO LÊ JUNTO:
Começamos o seder como pessoas escravizadas, sentindo o gosto
salgado das lágrimas. Então nos precipitamos pelas areias do
deserto e comemos matsá assada às pressas. Passamos pelo Mar
de Juncos e escapamos do exército do Faraó. Agradecemos a Deus
por nos ajudar a escapar e por salvar as nossas vidas.
Nossa tarefa de recordar e reviver essa incrível
Encerramos o nosso
seder e contamos a nossa história de liberdade.

aventura está completa agora.

Agora passaremos do passado para o futuro. Como eu vou me
Como o mundo irá mudar? Como podemos
continuar a sair da escravidão para a liberdade?

desenvolver esse ano?

A HAGADÁ TERMINA COM GRANDE
ESPERANÇA NO FUTURO:

!ירוּשׁ ָֽליִ ם
ָ לְ ָשׁנָ ה ַה ָבּ ָאה ִבּ
Leshaná habaá beIerushaláim!
No ano que vem em Jerusalém!
Que no ano que vem todas as pessoas sejam livres!
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EM CADA GERAÇÃO DEVEMOS NOS
VER COMO SE TIVÉSSEMOS SAÍDO
PESSOALMENTE DO EGITO.

Shalom! Como este livro também está
escrito em hebraico, que é lido da
direita para a esquerda, nós começamos
na outra ponta. Assim, para começar
vire para o outro lado.
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