




EM CADA GERAÇÃOEM CADA GERAÇÃO
HAGADÁ FAMILIAR   
DA PJ LIBRARY

Chag SameaCh!
eStamoS animadoS e animadaS 

para Comemorar Com voCêS. vire 
a página para Começar.



PARA FAMÍLIAS 

OSeder de 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, 
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  
de todo mundo —mesmo se este For o seu  
primeiro seder.

“em Cada geração devemos nos ver Como se 
tivéssemos saído pessoalmente do egito”.

UMA HAGADÁ  
PARA FAMÍLIAS
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DICAS PARA A SUA HAGADÁ
procurE EstEs símbolos na hagaDá:

PERGUNTAS PARA  
FAZER E DEBATER  
NA SUA MESA 

MODOS DE ENCENAR A 
HISTÓRIA DE PESSACH
  

MÚSICAS PARA 
CANTAR EM  
VOZ ALTA

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.

?
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, 
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 
também pode dar um papeL para as 
crIanças na organIzação do seder.

• crie o ambiente. traga fantasIas ou 
adereços para a mesa que estImuLem 
aduLtos e crIanças a entrarem no cLIma.

• conte SUaS própriaS hiStóriaS. 
aLguma amIga, amIgo ou parente tem  
uma hIstórIa de LIberdade para contar? 
traga Imagens ou objetos das suas 
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.

• 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 
faz com que fIque maIs fácIL contar 
hIstórIas e fazer perguntas até a hora  
do jantar. espere para comer matsá só 
quando chegar o seu momento especIaL!

• conecte-Se com o preSente. 
aprender sobre outros povos que 
aLcançaram a LIberdade nos dIas de hoje 
ou que aInda não são LIvres pode ajudar 
aduLtos e crIanças a entenderem  
o sIgnIfIcado de Pessach.

• cante alto! as músIcas sobre LIberdade 
que a sua famíLIa conhece, em quaLquer 
IdIoma, podem enrIquecer a seção Vamos 
Comemorar do seder.

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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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)

CHECKLISTCHECKLIST ANTES DO SEDER 
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bei
tS

á –
 ovo

 Coz
ido
 Com

 a Ca
SCa Ch

amuSCada

Charosset – 
miStura doCe que 

pareCe argamassa, 
Feita de FrutaS 
piCadaS, nozeS, 

eSpeCiariaS  
e vinho

maror –  
raiz-Forte ou um 
vegetal amargo 
Semelhante

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.

karpáS – erva ou 
vegetal verde, p. 
ex.: SalSinha

Chazeret – 
vegetal amargo, 
em geral alFaCe 

romana
ovo e vegetaiS,  
SímboloS da primavera
e da eSperança.

(algumaS 
FamíliaS 

vegetarianaS 
uSam uma 

beterraba)

zroá – osso de perna 
de Cordeiro assado - ou 

osso de peSCoço de 
galinha assado 

água 
Salgada 
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BEM-VINDOS E 
BEM-VINDAS

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  
e Contam histórias. algumas histórias são da torá, os CinCo primeiros livros  

da Bíblia, que Contam a Formação do povo Judeu.

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.

HOJE À NOITE COMEMORAMOS 
A FESTA DE PESSACH. 

BEM-VINDOS E 
BEM-VINDAS

BE
M-

VIN
DA

S 
E B

EM
-V

IN
DO

S
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O ACENDIMENTO DAS VELAS

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו 
ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל )ַׁשָּבת ְוֶׁשל( יֹום טֹוב.

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.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה.

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.

aCenda aS velaS  
e Faça a benção.

na primeira noite de pessach, aCreSCente eSta benção:

é assim que  
Se diz a benção em 

hebraiCo:

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.

BE
M-

VIN
DA

S 
E B

EM
-V

IN
DO

S
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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.

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.

.

oS adultoS ColoCam aS mãoS Sobre aS CabeçaS daS CriançaS e reCitam a Seguinte benção:

 ְיָבֶרְכָך   ְייָ   ְוִיְׁשְמֶרָך.
ָּך.    ָיֵאר   ְיָי  ָּפָניו ֵאֶליָך   ִויֻחֶנּ

ִיָשא   ְייָ   ָּפָניו   ֵאֶליָך   ְוָיֵׂשם   ְלָך   ָׁשלֹום.

HO
RA

 DE ABENÇOAR AS CRIANÇAS
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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  
passos do seder de 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.

.

.

PR
IM

EIR
OS

 PA
SS

OS

PRIMEIROS PASSOSPRIMEIROS PASSOS
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kadesh (prImeIro copo de vInho)  ַקֵדׁש

urchats (Lavar as mãos peLa prImeIra vez)  ּוְרַחץ

karpás (comer o vegetaL verde com água saLgada)  ַּכְרַּפס

Iacháts (quebrar a matsá de sobremesa, o afIkoman)  ַיַחץ

MAGUID (contar a hIstórIa de pessach)  ַמִּגיד

rachtsá (Lavar as mãos peLa segunda vez)  ָרְחָצה

motsI (benção antes de comer)  מֹוִציא

matsá (benção sobre a matsá)  ַמָצה

maror (comer o vegetaL amargo)  ָמרֹור

korech (comer o sanduíche de matsá)  ּכֹוֵרְך

ShUlchán orech (refeIção prIncIpaL)  ֻׁשְלָחן   עֹוֵרְך

tsafún (encontrar e comer o afIkoman)  ָצפּון

barech (benção depoIs de comer) ָבֵרְך

haLeL (canções de agradecImento)  ַהֵלל 

nirtSá (canções de encerramento do seder)  ִנְרָצה

SEDER SIGNIFICA “ORDEM”

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.

Segure a keará ou aponte para ela.

leia em voz alta Cada passo do Seder.

vamoS Cantar 
em Conjunto!

ShulChan oreCh? 
quer dizer que já 
podemoS Comer? 

voCê goSta de Ser ator 
ou atriz? prepare-Se 
para a enCenação: 

68
53PÁGINA 

PÁGINA 

38PÁGINA 

ei, vamoS  
ConverSar  
Sobre isso. 
hora da  
discussão! 

30
PÁGINA ?
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KADESH
      primeiro Copo de vinho

ַקֵּדׁש

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.

Segure o Seu Copo de vinho ou 
SuCo de uva e diga a bênção 
que eStá na próxima página.

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! 
ter alguém Servindo 
voCê e poder relaxar 
durante uma reFeição São 
privilégioS que pessoas 
eSCravizadaS não têm.

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.

PR
IM

EIR
OS

 PA
SS

OS
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no sexto dia da Criação, 
quando a noite e o dia 
terminaram, o Céu e a 
terra – e tudo o que 
vive neles – estavam 
Completos. então, 
no sétimo dia, deus 
terminou toda essa 
obra e desCansou. deus 
abençoou o sétimo dia e o 
tornou espeCial, porque 
Foi nesse dia que deus 
desCansou de toda a obra 
de Criar o mundo.

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 
na próxima página. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

baruch atá adonaI, eLoheInu meLech  
haoLam, borê prI hagáfen.

querido deus, Criador do nosso mundo,  
eu lhe agradeço pela Fruta deliCiosa  

que CresCe nas videiras.

11
querido deus, Criador do nosso 
mundo, voCê dá a todos os povos 

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.

1415



ָּברּוְך   ַאָּתה   ְייָ   ֱאֹלֵהינּו   ֶמֶלְך   ָהעֹוָלם   ֲאֶׁשר   ָּבַחר   ָּבנּו   ִמָּכל   ָעם   ְורֹוְמָמנּו   ִמָּכל  ָלׁשֹון  
 ְוִקְדָׁשנּו   ְּבִמְצֹוָתיו .  ַוִּתֶּתן   ָלנּו   ְייָ   ֱאֹלֵהינּו   ְּבַאֲהָבה  )ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ּו(  מֹוֲעִדים  

 ְלִׂשְמָחה˛  ַחִּגים   ּוְזַמִנים   ְלָׂשׂשֹון ˛  ֶאת   יֹום ) ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְוֶאת יֹום(  ַחג   ַהַּמּצֹות   ַהֶּזה ˛  ְזַמן  
 ֵחרּוֵתנּו  )ְּבַאֲהָבה(  ִמְקָרא   קֶֹדׁש̨   ֵזֶכר   ִליִציַאת   ִמְצָרִים .  ִּכי   ָבנּו   ָבַחְרָּת   ְואֹוָתנּו   ִקַדְׁשָּת  
 ִמָּכל ָהַעִּמי̨ם  )ְוַׁשָּבת(  ּומֹוֲעֵדי   ָקְדְשָך  )ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון(  ְּבִׂשְמָחה   ּוְבָׂשׂשֹון   ִהְנַחְלָּתנּו. 

ָּברּוְך   ַאָּתה   ְיָי ְמַקֵדׁש )ַהַּׁשָּבת ְו( ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִנים. 

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.

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.

 ָּברּוְך   ַאָּתה   ְייָ   ֱאֹלֵהינּו   ֶמֶלְך   ָהעֹוָלם   
ֶׁשֶהֱחָינּו   ְוִקְּיָמנּו   ְוִהִּגיָענּו   ַלְּזַמן   ַהֶּזה.

baruch atá adonaI, eLoheInu meLech haoLam,  
shehecheIanu vekIemanu vehIguIanu Lazman hazé. 

querido deus, Criador do nosso mundo,  
nós lhe agradeCemos por voCê nos manter vivos para 

Comemorarmos este momento tão importante.

na primeira noite de pessach, aCreSCente eSta benção.

Sente-Se, reCline-Se
livremente e beba!
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derrame um pouCo de 
água Sobre aS SuaS mãoS e 

depoiS enxugue-aS

trêS pessoas podem ajudar Cada 
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.

nós lavamos as mãos a Fim de prepará-
las 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!” 

URCHÁTS
ּוְרַחץ 

lavar aS mãoS 
pela primeira vez

16



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.

*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.

 KARPÁS ּכְַרּפַס
Comer um vegetal verde 

mergulhado em água Salgada

mergulhe o vegetal verde em água Salgada e diga:

 ָּברּוְך   ַאָּתה   ְייָ   ֱאֹלֵהינּו   ֶמֶלְך   ָהעֹוָלם   ּבֹוֵרא   ְּפִרי   ָהֲאָדָמה.

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.

reCline-Se 

livremente e Coma  

o karpáS Salgado.
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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.

quebrar o aFikoman

IACHATS יַַחץ

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.

18



Separe o aFikoman; 
depoiS eSConda-o 
quando nenhuma 
Criança eStiver 

olhando.
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A HISTÓRIA DA   

MAGUID ַמּגִיד

magUid Significa “a hiStória”.  esta  
é a parte mais longa da hagadá, em que 

Contamos a história de Como o povo Judeu  
Foi esCravizado no antigo egito e depois se  

tornou um povo livre. Como parte da história,  
Fazemos perguntas, disCutimos e vivenCiamos  

a história Com enCenações e músiCa.

LIBERDADE 
 A HISTÓRIA DA  

LIBERDADE 
     TORNA ESTA NOITE DIFERENTE.
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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!

HA LACHMÁ ANIÁ  

levante-Se, Segure  
o envelope de pano Com 
aS matSot e CantamoS:

O MAGUID COMEÇA COM UM ANÚNCIO IMPORTANTE:

ָהא לְַחָמא עַנְיָא
a matSá, o Pão da ESCravidão

ִים. ָּכל ִדְכִפין ֵייֵתי  ָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרֽ לּו ַאְבָהָתֽ ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכֽ
ְוֵיֻכ̨ל ָּכל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהַּׁשָּתא ָהָכא˛ ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא 

ְדִיְׂשָרֵאל. ָהַּׁשָּתא ַעְבֵד̨י ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין.
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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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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?”

ַמה ּנְִׁשַּתּנָה
AS QUATRO PERGUNTAS

ַמה   ִנְׁשַּתָנה   ַהַּלְיָלה   ַהֶּזה   ִמָּכל   ַהֵּלילֹות?
ma nIshtaná haLaILa hazé mIkoL haLeILot? 

por que essa noite é diFerente de todas 
as outras?

MA NISHTANÁ
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ֶׁשְּבָכל   ַהֵּלילֹות   ָאנּו   אֹוְכִלין   ָחֵמץ   ּוַמָּצה.
 ַהַּלְיָלה   ַהֶּזה   ֻּכּלֹו   ַמָּצה.

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?

נּו   אֹוְכִלין   ְׁשָאר   ְיָרקֹות.    ֶׁשְּבָכל   ַהֵּלילֹות   ָאֽ
ַהַּלְיָלה   ַהֶּזה   ָמרֹור.

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?

2
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ַעם   ֶאָחת.  ַהַּלְיָלה   ַהֶּזה   ְׁשֵּתי   ְּפָעִמים. נּו   ַמְטִּביִלין   ֲאִפיּלּו   ַּפֽ ֶׁשְּבָכל   ַהֵּלילֹות   ֵאין   ָאֽ
 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?

נּו   ְמֻסִּבין. נּו   אֹוְכִלין   ֵּבין   יֹוְׁשִבין   ּוֵבין   ְמֻסִּבין .  ַהַּלְיָלה   ַהֶּזה   ֻּכָּלֽ ֶׁשְּבָכל   ַהֵּלילֹות   ָאֽ
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?

3

4
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̨ ַעָּתה   ְּבֵני   חֹוִרין!  ֲעָבִדים   ָהִיינּו 
avadIm haínu, atá beneI chorIn! 

nós Fomos esCravizados e esCravizadas,  
agora somos livres!

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.
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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! 
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AS QUATRO CRIANÇAS
ָחכָם˛ ָרָׁשע˛ ָּתם˛ וְאֶָחד

ֶׁשאֵינֹו יֹוֵדעַ לְִׁשאֹול

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?

a C
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ça rebelde 

chachám, raShá, tám, veechád Sheeinô iodêa liShól

sábIa, rebeLde, sImpLes, caLada

28



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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 CONTAÇÃO
 DE HISTÓRIA, 

CONTAÇÃO 
 DE HISTÓRIA, 

QUANTO MAIS 

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 
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”.

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.

”
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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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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 Encontrá-
lo? como você sE sEntE Enquanto o 
cEsto flutua para longE?  

NOS FIZERAM SOFRER A Torá Conta 
que os egípCios tiravam as Crianças de 
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.

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

”

“
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TRABALHAR MUITO DURO  
o Faraó, que era o governante do 
antigo egito, Forçava as pessoas 
esCravizadas a Construírem Cidades e 
pirâmides – e até mesmo a produzir os 

tiJolos para as Construções!

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 
quando apelavam a deus? as pessoas se sentiam tristes ou 
bravas? assustadas ou esperançosas?   

“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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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? Como voCê  
se sentia antes de lhe aJudarem? Como se sentiu depois?

SINAIS E MARAVILHAS voCê Já viu algo que o/a deixou 
admirado/admirada?
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DEUS NOS TIROU DO EGITO  
COM MÃO FORTE E BRAÇO ESTENDIDO – COM 
GRANDE PODER, COM SINAIS E MARAVILHAS.

”

“

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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sangue   (dam)   ָדם
sapos   (tsefardêa)   ְצַפְרֵדַע 

pIoLhos   (kInIm)   ִּכִנים  

anImaIs seLvagens   (aróv)    ָערֹוב  

doenças no gado   (déver)    ֶדֶבר  

ferIdas   (shechIn)    ְׁשִחין   

granIzo   (barad)    ָּבָרד
gafanhotos   (arbê)    ַאְרֶּבה
escurIdão   (chóshech)   חֶׁשך

morte dos prImogênItos   (makat bechorot)   ַמַּכת ְּבכֹורֹות
 

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.

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.
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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.

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!
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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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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.

DAIÊNU ַּדּיֵנּו
já Seria o SuFiCiente!
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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!

נּו ִמִּמְצַרִים: ַדֵּינּו! ִאּלּו הֹוִציָאֽ
נּו ֶאת ַהָּים: ַדֵּינּו!  ִאּלּו ָקַרע ָלֽ

נּו ֶאת ַהַּׁשָּבת: ַדֵּינּו! ִאּלּו ָנַתן ָלֽ
נּו ֶאת ַהּתֹוָרה: ַדֵּינּו! ִאּלּו ָנַתן ָלֽ

נּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל: ַדֵּינּו! ִאּלּו ִהְכִניָסֽ

é hora de Cantar!
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RABAN GAMLIEL DISSE: todo seder de Pessach deve IncLuIr 
a expLIcação destes três Itens – pessach, matsá e maror. 

.

CONTANDO A HISTÓRIA COM ALIMENTOS: 
PESSACH, MATSÁ  

E MAROR
ּפֶַסח˛ ַמּצָה˛ ּוָמרֹור

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.

matSámaror 

(ve

getal amargo)

OSSo (peSSaCh)
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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 
feSta. por que eLe faz parte do nosso seder?

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.

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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esta matsá que vamos comer daquI a pouco, 
por que eLa faz parte do nosso seder?

MATSÁ 
levante uma matSá, ainda embrulhada no pano.
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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 
pouquinho Como sentir umas piCadas na boCa. seu gosto Forte 
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.

44



AGRADECER E ELOGIAR 

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.

ao ler eSte parágraFo, levante o Seu 
Copo e Faça um brinde à liberdade!

Só eStamoS Começando a Cantar e a Comemorar!
depoiS da reFeição prinCipal, teremoS váriaS outraS CançõeS  

para demonStrar a nossa gratidão.

ְונֹאַמר   ְלָפָניו   ִׁשיָרה   ֲחָדָׁשה .  ַהְללּוָיּה .
venomár Lefanáv shIrá chadashá. haLeLuIá!

vamos Cantar uma nova Canção para deus. haleluiá!

A 
HI

ST
ÓR

IA

45



ִי̨ם ֵּבית ַיֲעקֹב ֵמַעם ֹלֵעז. ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹ̨ו ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו.  ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרֽ
ַהָּים ָרָאה ַוָּינֹ̨ס ַהַּיְרֵדן ִיּסֹב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלי̨ם ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן. ַמה ְּלָך ַהָּים 

ִּכי ָתנּו̨ס ַהַּיְרֵדן ִּתּסֹב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלי̨ם ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן. ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי 
ִים. ִי̨ם ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמֽ ָאֶר̨ץ ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעקֹב. ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמֽ

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,

heharIm tIrkedu cheeILIm,

mILIfneI adon chuLI árets,

hahofchI hatsur agam maIm,

haIarden tIssov Leachor.

guevaot kIvneI tson.

mILIfneI eLoheI Iaakov.

chaLamIsh LemaIenô maIm.

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.

ESPECIAL
UM JANTAR  UM JANTAR  
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ESPECIALESPECIAL
UM JANTAR  UM JANTAR  

JÁ CONTAMOS A HISTÓRIA!   
agora estamos prontos e prontas  
para experimentar alguns destes 

alimentos simbóliCos antes do  
nosso Jantar Festivo.
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נּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ְּגָאָלֽ
נּו ַלַּלְיָלה ַהֶּזה ֶלֱאָכל ּבֹו ַמָּצה ּוָמרֹור.   ִמִּמְצַרִים ְוִהִּגיָעֽ

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל.

ֶפן.  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֽ

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!

22

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.

SEGUNDO COPO DE VINHO

48



RACHTSÁ, MOTSÍ, MATSÁ
ָרְחצָה˛ מֹוצִיא˛ ַמּצָה

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 
da matSá que eStá em Cima. 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, 
um jarro de água e uma toalha para lavar e 

SeCar aS mãoS daS pessoas preSenteS.
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ִים. נּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדֽ   ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְדָׁשֽ
ֶרץ. רּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֽ ָּבְ

נּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה.  יו ְוִצָּוֽ נּו ְּבִמְצֹוָתַ ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְדָׁשֽ

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!

BÊNÇÃOS PARA LAVAR AS MÃOS,
O JANTAR E A MATSÁ   

Segure um pedaço de matSá quando For dizer a Segunda e terCeira bênçãoS.
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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.

נּו  ָּברּוְך   ַאָּתה   ְייַָ   ֱאֹלֵהינּו   ֶמֶלְך   ָהעֹוָלם  ֲאֶׁשר   ִקְדָׁשֽ
נּו   ַעל   ֲאִכיַלת   ָמרֹור.    ְּבִמְצֹוָתיו   ְוִצָּוֽ

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.

PREPARE O MAROR E ENTÃO DIGA:

MAROR  ָמרֹור

Comer o vegetal amargo
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KORÊCH ּכֹוֵרְך

Comer o SanduíChe de matSá

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.

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.

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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SHULCHÁN ORÊCH 

 ֻׁשלְָחן   עֹוֵרְך

o jantar

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.

leia o parágraFo abaixo em voz alta. em Seguida, pode 
Comer o Seu SanduíChe.

ShUlchán orêch Significa “o jantar eStá 
Servido”. desFrutar da bela reFeição da Festa 

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 צָפּון

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 
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.

depoiS que o aFikoman For devolvido, 
quebre-o em pedaCinhoS para que todo 

mundo possa comer um pouco.
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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.

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות: ְּבׁשּוב ְיָי ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים. ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנה. 
נּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים. ׁשּוָבה  ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִדיל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה. ִהְגִדיל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעָּמֽ
ְיָי ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶנֶגב. ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָנה ִיְקצֹרּו. ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶׁשְך 

ַרע ּבֹא ָיבֹא ְבִרָנה נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹתיו.  ַהָּזֽ

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.

BARÊCH ָּבֵרְך

agradeCer pela reFeição

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.
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המזמן: ֲחֵבַרי ְנָבֵרְך!

המסובין: ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.

 המזמן: ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. 
ְלנּו ִמֶּׁשּלֹו. ִּבְרׁשּות ֲחֵבַר̨י ְנָבֵרְך ]ֱאֹלֵהינּו[ ֶׁשָאַכֽ

ְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. המסובין: ָּברּוְך ]ֱאֹלֵהינּו[ ֶׁשָאַכֽ

ְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.  המזמן: ָּברּוְך ]ֱאֹלֵהינּו[ ֶׁשָאַכֽ
ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו.

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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  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד
 ּוְבַרֲחִמים. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול 

נּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַּבֲעבּור נּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלֽ ַסר ָלֽ  ָּתִמיד לֹא ָחֽ
  ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ִּכי הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל 

ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל.

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.

 עֶֹׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל
        )ְוַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל(. ְוִאְמרּו : ָאֵמן

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.

ָּברּוְך   ַאָּתה   ְייָ   ֱאֹלֵהינּו   ֶמֶלְך   ָהעֹוָלם   ּבֹוֵרא   ְּפִרי   ַהָּגֶפן.

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.

33
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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.

COMEMORAR!COMEMORAR!
ESTAMOS LIVRES. VAMOS 
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CO
S ELIÁHU

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.

 

CO
S ELIÁHU
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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.

   ֵאִלָּיהּו   ַהָנִביא˛  ֵאִלָּיהּו   ַהִּתְׁשִּבי̨   ֵאִלָּיהּו   ַהִּגְלָעִדי
   ִּבְמֵהָרה  ְּבָיֵמינּו  ָיבֹוא   ֵאֵלינּו   ִעם   ָמִׁשיַח   ֶּבן   ָדִוד.

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.

todo mundo ColoCa um 
pouCo de água no CoS 
miriam, a taça da 
proFetiSa miriam, e depoiS 
bebe um gole do Seu 
próprio Copo.

ENQUANTO ENCHEMOS  
A TAÇA DE MIRIAM    
e tomamos um gole dos nossos 
próprioS CopoS de água, nóS noS 
lembramoS de miriam e daS 
muitaS mulhereS que ajudaram 
a manter o povo judeu Forte 
e Seguro.
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HALELַהּלֵל
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!

Complete o quarto Copo de vinho ou SuCo de uva e 
deixe-o pronto para beber depoiS do halel.
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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.

  ִּכי   ְלעֹוָלם   ַחְסדֹו.

  ִּכי   ְלעֹוָלם   ַחְסדֹו.

  ִּכי   ְלעֹוָלם   ַחְסדֹו.

  ִּכי   ְלעֹוָלם   ַחְסדֹו.

הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב

 יֹאַמר   ָנא   ִיְׂשָרֵאל

 יֹאְמרּו   ָנא   ֵבית   ַאֲהרֹן

 יֹאְמרּו   ָנא   ִיְרֵאי   ְיָי

CO
ME

MO
RE

!

65 64



QUARTO COPO DE VINHO

levante o quarto Copo de vinho ou SuCo. diga a bênção e,  
em Seguida, pode beber enquanto Se inClina.

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 
ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.

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.

44
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NIRTSÁ  נְִרצָה

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 pessaCh.

encerramento

ConSeguimoS! 
vamoS Cantar!
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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.

ADIR HU
 אִַּדיר הּוא  

deuS é Forte

ַאִדיר הּוא ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב˛ ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה˛ ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב
ָּבחּור הּוא˛ ָּגדֹול הּוא˛ ָדגּול הּוא˛ ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב...

ָהדּור הּוא˛ ָוִתיק הּוא˛ ַזַּכאי הּוא˛ ָחִסיד הּוא˛ ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב... 
ָטהֹור הּוא˛ ָיִחיד הּוא˛ ַּכִּביר הּוא˛ ָלמּוד הּוא˛ ֶמֶלְך הּוא˛ נֹוָרא הּוא˛

ַסִּגיב הּוא˛ ִעּזּוז הּוא˛ ּפֹוֶדה הּוא˛ ַצִדיק הּוא˛ ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב...
ָקדֹוׁש הּוא˛ ַרחּום הּוא˛ ַׁשַדי הּוא˛ ַּתִּקיף הּוא˛ ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב...

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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ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע: ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ְׁשַנִים ִמי יֹוֵדַע? ְׁשַנִים ֲאִני יֹוֵדע: ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית˛ ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

 ְׁשֹלָשה ִמי יֹוֵדַע? ְׁשֹלָשה ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשלָׁשה ָאבֹות˛ ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית˛ ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו
 ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

ַאְרַּבע ִמי יֹוֵדַע? ַאְרַּבע ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרַּבע ִאָּמהֹות˛ ְׁשלָׁשה...

ֲחִמָּׁשה ִמי יֹוֵדַע? ֲחִמָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי ּתֹוָרה˛ ַאְרַּבע...

ִׁשָּׁשה ִמי יֹוֵדַע? ִׁשָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע: ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה˛ ֲחִמָּׁשה...

ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדַע? ִׁשְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשְּבָּתא˛ ִׁשָּׁשה...

ְׁשמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? ְׁשמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדע: ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה˛ ִׁשְבָעה...

ִּתְׁשָעה ִמי יֹוֵדַע? ִּתְׁשָעה ֲאִני יֹוֵדַע: ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה˛ ְׁשמֹוָנה...

ֲעָׂשָרה ִמי יֹוֵדַע? ֲעָׂשָרה ֲאִני יֹוֵדַע: ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא˛ ִּתְׁשָעה...

ַאַחד ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? ַאַחד ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּי̨א ֲעָׂשָרה...

ְׁשֵנים ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבַטָּיא˛ ַאַחד ָעָׂשר... 

ְׁשֹלָשה ָעָׂשר ִמי יֹוֵדַע? ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע: ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ִמַדָּיא˛ ְׁשֵנים ָעָׂשר 
ִׁשְבַטָּיא˛ ַאַחד ָעָׂשר ּכֹוְכַבָּיא˛ ֲעָׂשָרה ִדְּבַרָיא˛ ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָד̨ה ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָל̨ה 

 ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשְּבָּתא˛ ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנ̨ה ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי ּתֹוָר̨ה ַאְרַּבע ִאָּמהֹות˛ 
ְׁשלָׁשה ָאבֹות˛ ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית˛ ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

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.

ECHAD MI IODÊA

quem Sabe o que é um?
  אֶָחד ִמי יֹוֵדעַ?
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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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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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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.

Só uma Cabrita

  ַחד ּגְַדיָא 
CHAD GADIÁ

deIxe que cada pessoa na mesa escoLha um 
personagem ou objeto da hIstórIa e faça o seu som 
toda vez que seu nome aparecer enquanto todos 

cantam. a mesa fIcará maIs baruLhenta e dramátIca à medIda 
que os versos fIcarem maIs Longos!
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ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵז̨י ַחד ַּגְדָיא˛ ַחד ַּגְדָיא.

ַוֲאָתא ׁשּוְנָרא ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא˛ ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵז̨י ַחד ַּגְדָיא˛ ַחד ַּגְדָיא.

 ַוֲאָתא ַכְלָּבא ְוָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא˛ ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא˛ ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵז̨י ַחד ַּגְדָיא˛
 ַחד ַּגְדָיא.

 ַוֲאָתא חּוְטָרא ְוִהָּכה ְלַכְלָּבא˛ ְדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא˛ ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא˛ ְדַזִּבין ַאָּבא
ִּבְתֵרי זּוֵז̨י ַחד ַּגְדָיא˛ ַחד ַּגְדָיא.

 ַוֲאָתא נּוָרא ְוָׂשַרף ְלחּוְטָרא˛ ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא˛ ְדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא˛ ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא˛
ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵז̨י ַחד ַּגְדָיא˛ ַחד ַּגְדָיא.

 ַוֲאָתא ַמָּיא ְוָכָבה ְלנּוָרא˛ ְדָׂשַרף ְלחּוְטָרא˛ ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא˛ ְדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא˛
ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא˛ ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵז̨י ַחד ַּגְדָיא˛ ַחד ַּגְדָיא.

 ַוֲאָתא תֹוָרא ְוָׁשָתא ְלַמָּיא˛ ְדָכָבה ְלנּוָרא˛ ְדָׂשַרף ְלחּוְטָרא˛ ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא˛
ְדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא˛ ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא˛ ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵז̨י ַחד ַּגְדָיא˛ ַחד ַּגְדָיא.

ַוֲאָתא ַהׁשֹוֵחט ְוָׁשַחט ְלתֹוָרא˛ ְדָׁשָתא ְלַמָּיא˛ ְדָכָבה ְלנּוָרא˛ ְדָׂשַרף ְלחּוְטָרא˛ ְדִהָּכה 
ְלַכְלָּבא˛ ְדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא˛ ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא˛ ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵז̨י ַחד ַּגְדָיא˛ ַחד ַּגְדָיא.

ַוֲאָתא ַמְלַאְך ַהָּמֶות ְוָׁשַחט ְלׁשֹוֵח̨ט ְדָׁשַחט ְלתֹוָרא˛ ְדָׁשָתא ְלַמָּיא˛ ְדָכָבה ְלנּוָרא˛ 
 ְדָׂשַרף ְלחּוְטָרא˛ ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא˛ ְדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא˛ ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא˛ ְדַזִּבין ַאָּבא

ִּבְתֵרי זּוֵז̨י ַחד ַּגְדָיא˛ ַחד ַּגְדָיא.

ַוֲאָתא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוָׁשַחט ְלַמְלַאְך ַהָּמֶות˛ ְדָׁשַחט ְלׁשֹוֵח̨ט ְדָׁשַחט ְלתֹוָרא˛ 
ְדָׁשָתא ְלַמָּיא˛ ְדָכָבה ְלנּוָרא˛ ְדָׂשַרף ְלחּוְטָרא˛ ְדִהָּכה ְלַכְלָּבא˛ ְדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא˛ 

ְדָאְכָלה ְלַגְדָיא˛ ְדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵז̨י ַחד ַּגְדָיא˛ ַחד ַּגְדָיא.
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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!
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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!

CO
ME

MO
RE

!
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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

aventura está Completa agora. enCerramos o nosso  
seder e Contamos a nossa história de liberdade.

agora passaremos do passado para o Futuro. Como eu vou me 
desenvolver esse ano? Como o mundo irá mudar? Como podemos 

Continuar a sair da esCravidão para a liberdade?

NO ANO QUE VEM EM    

JERUSALÉM

A HAGADÁ TERMINA COM GRANDE  
ESPERANÇA NO FUTURO:

ִים! ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשָלֽ

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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