
O que você sabe sobre Pessach?
Um jogo de cartas para toda a família durante o Seder.

Este jogo não precisa ser jogado de forma contéinua.  
Pode parar e continuar a qualquer momento.

Como jogar

•  Coloque as cartas viradas para baixo em uma pilha.

• Cada jogador, na sua vez, pega uma carta e segue suas instruções.

• É recomendado – e mais divertido – se todos cumprirem a tarefa.

 
Você está saíndo do Egito! 
Quais três objetos   
você levaria?

Fique em uma perna só e  
fale cinco  coisas interessantes 
sobre Pessach. Se precisar, 
peça ajuda.

Você é um passarinho  
que pousa na cestinha de 
Moshé. Relate a conversa 
com ele. Depois você  sai 
voando!

Le Chaim!  Durante o Seder 
bebemos quatro copos de 
vinho (ou suco de uva).  
Para quem você ofereceria 
um brinde ?

Você está saíndo do Egito! 
    Qual música você cantaria 
 pelo caminho para animar  

a travessia? Todos podem  
    (e devem)  cantar juntos!

Você gosta de comer maror  
(erva amarga)? Convença a 

todos que ele é uma delicia!



Quem pode ser  sapo ?  
Pule como um sapo na  

praga. Quem mais pode 
pular com você?

Está escuro! Atue como se 
fosse a praga da escuridão . 
O que você consegue ver? 
Onde você iria tropeçar?

Por que fazemos perguntas ? 
Escolha algum objeto na 
mesa e faça um monte de 
perguntas sobre ele.  
Peça para cada um  
elaborar mais perguntas.

Quem sabe o que é um? 
Dois? Três?  
Conte  quantas pessoas  
estão ao redor da mesa,  
ou online.

Peça para todos na mesa 
falarem por que este ano  
o Seder  é diferente dos  

outros anos.

Tá com pressa  pra sair do 
Egito? Imagine que você 
está pra ser libertado(a) da
escravidão, o que você 

falaria? O que você faria?

O que quer dizer “pular  
por cima”  na história de 

Pessach? Você sabe pular? 
Pule ao redor da mesa.

QUEM SABE

Granizo  caindo no Egito.  
O que você faria com  

todo este gelo?

Bora lá! Avise os Filhos  
de Israel pra ir embora  

do Egito logo !



Quem sabe o que é três?  
Olhe na mesa e veja se tem 
alguma coisa repetida pelo 
menos três vezes.

“Somos todos espertos  e 
inteligentes ”. Peça para 
cada um contar por que 

te acha inteligente.

O que vamos comer  
no deserto? Comece a  
sovar a massa  o mais  
rápido possível.

MAROR

PESSACH
MATSÁ 

Raban Gamliel diz que 
todos devem dizer três 
coisas durante o Seder: 
Pessach , Matsá  e Maror . 
Improvise uma música e 
dança com estas palavras.

Os animais estão prontos  
para cantar! Faça como  
os animais da música Chad  
Gadiá: mie como um gato,  
lata como um cachorro...

Piolho  é uma praga! Finja 
que você tem a terceira 
praga e imagine como você 
se sente, o que você faria?

Chegou a matsá ! Convença 
as pessoas que a matsá não  

é assim tão ruim. Delícia!

HUM
HUM

HUM

Cantarole uma música de 
Pessach. Quem consegue 
descobrir qual é?

A Miriam está acompanhando 
a cestinha de Moshé . Que 
história ela deveria contar 
para manter o bebê feliz?



Os egípcios faziam os Filhos 
de Israel trabalhar muito 
duro . Descreva algo que é 

você não gosta.

O que você mais gosta   
em Pessach? Conte para 
todos e pergunte o que 
cada um mais gosta.

Em alguns instantes 
chegaremos ao Mar 
Vermelho . Só pra garantir, 
melhor treinar natação.

Fomos escravos. Atue 
como se você fôsse um 
escravo e estivesse fazendo 
tijolos. Não se preocupe 
logo seremos livres .


