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PÊSSACH SAMÊIACH 

FELIZ PÁSCOA 
 
 

 
Querido amigo, 
 
 

 

Você está recebendo este livreto chamado “HAGADÁ de 

PÊSSACH” que contém a história e toda a liturgia desta 

celebração. Quando Deus determinou que se celebrasse 

todos os anos esta festa, certamente Ele “sonhou” ver as 

famílias reunidas ao redor da mesa, celebrando a Sua 

fidelidade e amor que nos livra das mãos dos nossos 

inimigos. Foi assim no Egito, é assim até hoje... O próprio 

YESHUA (Jesus), em obediência à vontade expressa pelo 

Pai, desejou muito comer O PÊSSACH (a Páscoa) com seus 

amigos antes do seu sacrifício por todos nós ser consumado. 

 

Nós, da Igreja Betlehem, temos recebido o convite de Deus 

a resgatarmos toda a beleza, significado e importância das 

festas bíblicas. Resgatar as festas é, para nós, resgatar um 

Deus festivo, que ama seus filhos e quer vê-los sempre 

abundantes de plena alegria. Resgatar as festas é conhecer 

algo do caráter de Deus que só podemos compreender 

experimentando. Não dá para conhecer a Deus – e ser seu 

amigo – só de ouvir falar. É preciso experimentar... As 

festas nos permitem um pouco dessa vivência, uma 

“degustação” do amor do Pai.  
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O PÊSSACH fala o tempo todo desse amor que é entrega. É 

Jesus quem nos liberta do Egito e da servidão, 

representados pelo mundo e pelo pecado que escraviza; é 

Jesus a Palavra que se fez carne e habitou entre nós; é 

Jesus, o EMANUEL (Deus conosco), que nasceu em forma 

humana, limitado a um corpo físico, como o nosso, mas que, 

depois de cumprir o Plano de Redenção, foi novamente 

revestido da Glória de Deus e é adorado por todos os anjos 

do Altíssimo. 

 

Deus, que é Amor, manifestou-se em Amor através do Amor 

revelado conhecido como Jesus! 

Ele, que é Justiça, manifestou-se em Justiça através da 

Justiça revelada conhecida como Jesus! 

Ele, que é a Nossa Paz, manifestou-se em Paz através da 

Paz revelada conhecida como Jesus! 

Ele, que é Santo, manifestou-se em Santidade através da 

Santidade revelada conhecida como Jesus! 

Ele, que é o Único Deus, manifestou-se como Deus através 

do Deus revelado a nós conhecido como Jesus, o Ungido de 

Deus, Nosso Rei, Nosso Senhor e Nosso Deus!  

 

Com esse entendimento e por gratidão a tanto amor, 

celebremos, pois, o PÊSSACH! 

 

 

HAG SAMÊIACH! PÊSSACH SAMÊIACH! 

Um alegre Festejo! Um alegre PÊSSACH! 
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Aprenda a Celebrar O PÊSSACH 
 

Seremos todos dirigidos nesta noite tão especial pelo ROSH 
(palavra hebraica que quer dizer “CABEÇA”), utilizada com 
muitos significados, nesta noite, no entanto, servirá para 

designar a pessoa que dirigirá toda a liturgia desta 
Celebração. Teremos um Contador de histórias, que nos 
contará  todo o Grande Livramento que Deus deu ao seu 
povo do Egito e para todos nós através de Jesus, O Ungido 

de Deus. 
Durante todo o cerimonial, que é bastante dinâmico e 
interativo, você viverá momentos emocionantes e alegres e, 

em especial, você experimentará algumas comidas 
cerimoniais, que possuem significados muito interessantes. 
Lembre-se: você está numa Festa e, por isso, deve se 
divertir, se alegrar, comer, beber, cantar. Se houver alguma 
dúvida, não se acanhe de perguntar, porque esta é uma 
festa familiar, onde recebemos pessoas que amamos e que 
são importantes para nós. 

 
ATENÇÃO ESPECIAL: 

O ponto alto da celebração é o momento em que será 
contada a história do PÊSSACH, nesta hora, acomode-se 
confortavelmente, tome a sua MATZÁ (Pão sem Fermento) e 
se delicie, numa noite diferente de todas as outras noites! 

 
Para facilitar o acompanhamento da Liturgia constante 
desta HAGADÁ, estabelecemos algumas “TIPOLOGIAS” 
diferentes de letras, para o ROSH, para o Contador de 
Histórias e para todos os outros celebrantes, e para 
explicações gerais. Veja abaixo: 
 

ROSH ; CONTADOR DE HISTÓRIAS; TODOS JUNTOS;  
 

(EXPLICAÇÕES GERAIS) 
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A Preparação para o PÊSSACH 
 

– A BUSCA DO FERMENTO 
 

ROSH: A Festa de PÊSSACH é também conhecida 

como a Festa dos Pães Asmos (Pães sem fermento), 

pois Deus libertou o povo da escravidão no Egito tão 

subitamente que não houve tempo para que a massa 

do pão que seria levado na viagem fosse levedada e 

crescesse como era de costume, e então Deus 

ordenou que em todas as gerações esta Grande 

Libertação fosse comemorada com Pães sem 

Fermento, os Asmos ou Ázimos. 

Nos dias então que antecedem a Festa, há um 

costume de se procurar cuidadosamente qualquer 

elemento que possua fermento, como: pães, bolos, 

doces, balas, etc. Para que não reste qualquer 

fermento na casa em que O PÊSSACH será celebrado. 

 

No livro de Êxodo há dois ordenamentos específicos:  

1º No primeiro dia tirareis o fermento das vossas 

casas.  

2º Por sete dias não se ache nenhum fermento nas 

vossas casas. 

 

O Apóstolo Paulo convida-nos a celebrar o PÊSSACH, 

porém tendo cuidado de lançar fora o fermento: 

I Cor.: 5: 6b a 8 - “... Não sabeis que um pouco de 

fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho 

fermento, para que sejais nova massa, como sois, de 

fato, sem fermento. Pois também O Cristo, nosso 

Cordeiro de PÊSSACH, foi imolado. Por isso,  
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CELEBREMOS A FESTA, não com o velho fermento, 

nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim 

com os asmos da sinceridade e da verdade.” 

Ainda quando o mesmo Apóstolo nos ensina acerca 

da Ceia do Senhor, ele orienta que cada homem 

examine-se a si mesmo, e assim coma do pão sem 

fermento e beba do Vinho. 

 

A grande lição não é outra : - O pecado é o fermento 

que parece pequeno e às vezes escondido, mas que 

poderá levedar e “contaminar” toda a massa se não 

for lançado fora. O homem deve então examinar-se e 

através do Espírito Santo do Eterno que convence o 

homem do pecado, da justiça e do juízo, reconhecer 

que há pecados, confessá-los ao Eterno, e receber a 

purificação que já nos foi outorgada pelo precioso 

sangue do Cordeiro de Deus. E, sendo assim, 

apropriar-se do Perdão, da Graça e da Comunhão com 

Deus, Bendito seja o Seu Maravilhoso Nome!) 
 

ROSH: Depois de haver sido feita a busca minuciosa 

do Fermento, que é um símbolo do pecado, vamos 

pronunciar juntos esta Bênção: 

 

TODOS JUNTOS: Que todo o pecado em minha vida, 

simbolizado pelo “Fermento” existente em meu poder, visto 

e não visto, eliminado e não eliminado, seja anulado e 

considerado como o pó da terra. 
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ROSH: Aquilo que depende de nós, devemos fazer. 

Aquilo que está além do nosso alcance, o nosso 

maravilhoso YESHUA conquistou para nós na Cruz do 

Calvário e, por isso, temos paz com O Eterno, Nosso 

Deus. Bendito seja O Nome do ETERNO! 

 

 

 

– O ACENDIMENTO DAS VELAS 

 

ROSH: Antes do escurecer de uma noite 

festiva, acendem-se velas nos lares ou nos 

locais em que haverá comemoração. São 

acesas pelo menos duas luzes, e uma 

mulher, geralmente a dona da casa ou a 

mais velha anciã, depois de haver acendido 

as velas, cobre os olhos com as palmas das 

mãos e recita uma  bênção. Gostaria de 

honrar nossa anfitriã que nos recebe para 

que as Luzes da Festa sejam acesas, e 

também a todas as outras mulheres aqui 

presentes que repetirão a bênção do acendimento 

das velas. 

 

ROSH: Senhora anfitriã (se possível diga o nome da pessoa)! 

Por favor, acenda as luzes da mesa principal, cubra 

os olhos com suas mãos e repita esta bênção junto 

com todas as outras mulheres presentes: 

 

Anfitriã: BARUCH ATÁ ADONAI ELOHEINU MELECH 

HAOLAM, ASHER KIDESHANU BEMITZVOTAV 

VETSIVANU LEHADLIC NER SHEL IOM TOV 
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TODAS MULHERES JUNTAS: Mulheres repitam, por 

favor: Te damos graças SENHOR nosso Deus, porque 

através de uma mulher O Senhor trouxe A Luz a este 

mundo, por isso hoje nós mulheres nos sentimos honradas 

em poder acender as Luzes de PÊSSACH. 

Bendito és Tu Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos 

abençoou com os seus mandamentos e nos ordenou acender 

as velas deste Dia Festivo. 

 

TODOS JUNTOS: Bendito és Tu Eterno, nosso Deus, Rei 

do Universo, que nos conservaste em vida, nos amparaste e 

nos fizeste chegar a esta época festiva. 
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SÊDER DE PÊSSACH 

 

ROSH: A Palavra SÊDER quer dizer Ordem, e é 

utilizada na celebração desta festa, exprime uma 

seqüência de passos, para que todos os pontos mais 

importantes e significativos possam ser lembrados e 

vividos. No PÊSSACH, e nas demais festas bíblicas, 

nós não apenas celebramos coisas que aconteceram 

há milhares de anos, mas participamos e 

experimentamos os mesmos milagres que romperão 

em nossas vidas a partir de agora, porque O Deus 

Eterno é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo 

eternamente. BENDITO SEJA O SEU NOME SANTO! 

 

 

– OS ALIMENTOS CERIMONIAIS: 

 

ROSH: As três MATSOT [MATSOT = plural de MATSÁ 

(Pão sem fermento)], representam os três grupos que 

compõem o povo de Deus: Os Sacerdotes, os levitas e 

o povo em geral; 

 
A KEARÁ (travessa): Estará disposta sobre a KEARÁ 
os ingredientes que serão utilizados no jantar 
Cerimonial; 
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ZERÔA (braço): utiliza-se geralmente um 

pescoço de galinha ou pedaço de braço 

de cordeiro ou ovelha, que é assado com 

um pouco de carne, em lembrança do 

Cordeiro Pascal, que foi morto em favor 

de nós e também lembrando que, com Mão forte e 

“ZERÔA”, braço estendido, o Eterno nos livrou do 

Egito e da casa da servidão. 

 

BEITSÁ (ovo cozido): o ovo que é 

um símbolo da unidade do povo 

de Deus, pois quanto mais 

aquecido, mais duro e compacto 

se torna, também por ser 

esférico lembra o povo judeu 

que já por duas vezes o Templo de Deus foi 

destruído, mas, não fala apenas de tristeza porque 

assim como O Templo foi também edificado por duas 

vezes, já está sendo reedificado, não com pedras e 

madeira, mas com vidas como as nossas e quando 

estiver concluído a iniqüidade do Mundo todo será 

julgada e O Nosso Glorioso Jesus Cristo reinará 

sempre e eternamente desde JERUSALÉM sobre 

todas as nações da Terra. 

 

MAROR (ervas amargas): raiz forte, 

ralada ou picada comida com 

verduras amargas, e que 

simbolizam a amargura da 

escravidão do Egito e a escravidão 

do pecado da qual fomos libertos. 
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CHAROSSET (pasta de tâmaras, uvas 

passas e vinho): simboliza a 

argamassa com a qual os hebreus 

trabalhavam no Egito e ainda a 

sujeira e os sofrimentos de quem já 

esteve preso e envolvido com o pecado. 

 

CARPÁS (verduras ou legumes cozidos, 

embebidos em água salgada): os escravos 

não podiam comer legumes ou verduras 

frescos, por isso, come-se no SÊDER, 

porém embebido em água salgada, que 

lembra as lágrimas que foram derramadas no tempo 

da escravidão. 

 

 

1. Santificação do dia festivo 
 

ROSH: Encham o copo de vinho até a 

borda e fiquem de pé, com os copos na 

palma da mão direita, pronunciem 

comigo O KIDUSH que são as bênçãos de 

Santificação:  

 

TODOS JUNTOS: No sexto dia: “Assim os céus, a terra e 

todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado 

no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de 

toda obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o 

santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação 

que fizera.” 
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ROSH: Atenção senhores! 

BENDITO sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do 

Universo, que criaste o fruto da videira.  

 

TODOS JUNTOS: AMÉM 
 

ROSH: BENDITO sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do 

Universo, que escolheste a ISRAEL dentre todos os 

povos, elevando-os sobre todos as línguas e povos, 

santificando-os com a TORAH e revelando, através 

dos Profetas, O Plano da Redenção do Homem 

através do Glorioso Messias de Israel, que é de Glória 

para seu povo e também promessa de Salvação para 

todas as nações da Terra. Tu nos tem dado com 

amor, Oh Eterno, nosso Deus, datas fixas para 

alegria, festas e épocas de regozijo. Este dia festivo 

de PÊSSACH, época de nossa libertação, dia festivo 

de Santa Convocação em memória da saída do teu 

povo do Egito para a Terra Prometida e também da 

nossa libertação do mundo do pecado para uma vida 

eterna e abundante, conquistada pelo Cordeiro de 

Deus que tira o pecado do Mundo. Porque Tu nos 

escolheste e nos santificaste dentre todos os povos, e 

as tuas festas sagradas nos deste, com alegria e 

júbilo, como herança para nossos filhos. Bendito 

sejas Tu, Eterno, que santificas o teu povo, Israel, a 

tua Igreja a Noiva do Cordeiro, e as Festas. 

BENDITO sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do 

Universo, que criaste luminares de luz.  

 

TODOS JUNTOS: AMÉM 
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ROSH: BENDITO sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do 

Universo, que fazes separar o que é santo do que não 

é; a luz da escuridão; Israel e a tua Igreja dos demais 

povos; A Santidade do Sábado e das festas bíblicas 

fizeste separar, e o sétimo dia santificaste dos seis 

dias de trabalho; separaste e santificaste ao Teu povo 

Israel e a tua Igreja com a tua própria Santidade. 

Bendito sejas Tu, Eterno, que separaste uma época 

sagrada da outra.  

 

TODOS JUNTOS: AMÉM 
 

ROSH: BENDITO sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do 

Universo, que nos conservaste em vida, nos 

amparaste e nos fizeste chegar a esta época festiva.  

 

TODOS JUNTOS: AMÉM 
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2 - Lavagem das mãos 
 

ROSH: Vamos agora lavar nossas mãos. Sempre que 

se lavam as mãos, uma bênção específica é 

pronunciada. Para distinguir esta Noite das outras 

noites, no entanto, e principalmente para chamar a 

atenção das crianças, que sempre são muito 

detalhistas, nesta hora, lavaremos as mãos no mais 

absoluto silêncio. 

 
3 - Legume ou hortaliça 
mergulhado na água salgada 
 

ROSH: Por favor, peguem este Salsão 

que está na KEARÁ (Travessa), 

diante de vocês e mergulhem-na na 

água salgada e depois todos devem 

comê-la. 

Legumes e verduras não eram comidos 

pelos escravos, por isso come-se esta 

hortaliça representando que o tempo da 

escravidão acabou. Comemos, no entanto, embebida em 

água salgada, para nos lembrarmos das lágrimas que foram 

derramadas, durante o jugo da escravidão. 
 

TODOS JUNTOS: BENDITO sejas Tu, Eterno, nosso Deus, 

Rei do Universo, que criaste o fruto da terra. 
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4 - O MATZÁ é dividido e parte 
é guardado para mais tarde 

 
ROSH: Vou tomar agora um pedaço 
de MATZÁ e guardar para comer mais 
tarde, porque nos lembramos, nesta 
hora, de que um escravo nunca tem 

comida suficiente, e sempre que 
possível ele guarda um pouco para 
depois, porque nunca sabe quando 
receberá mais alimento. Nesta noite recordamos a 
condição escrava dos hebreus no Egito e a nossa 
situação antes de experimentarmos um 
relacionamento íntimo e pessoal com Deus, que nos 
dá O Nosso Pão, a cada dia. Fazemos isto para sentir 
um pouco do que é ser um escravo. 

 

5 - O Contador de histórias 
 

ROSH: A parte mais extensa do SÊDER tem o 

propósito de contar a história e os acontecimentos 

que levaram ao Êxodo do Egito, atendendo à 

prescrição da Palavra de Deus: “E contarás a teu filho 

naquele dia dizendo: Por isto o Eterno me fez sair do 

Egito”. 
 

TODOS JUNTOS : ESTE É O PÃO DA AFLIÇÃO que os 

nossos antepassados comeram na terra do Egito. Todo 

aquele que tem fome, que venha e coma; todo aquele que 

passa necessidade, que venha e celebre o PÊSSACH 
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conosco. Neste ano estamos aqui - que no próximo ano 

possamos celebrar na JERUSALÉM CELESTIAL. Neste ano 

ainda lutamos contra cadeias que nos prendem como se 

fossemos escravos. Que no próximo ano, possamos celebrar 

esta Festa, livres de todas as situações que nos oprimem, 

entristecem ou escravizam! 
 

 

UMA CRIANÇA PERGUNTA: Por que esta 

Noite é diferente de todas as noites? 
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CONTADOR DE HISTÓRIAS: Escravos fomos do faraó do 
Egito. E Deus nos tirou de lá, com mão forte e braço 
estendido. E se Deus, Bendito seja Ele, não tivesse 
tirado nossos antepassados do Egito, então, nós nossos 
filhos e os filhos de nossos filhos seríamos ainda 
escravos do Faraó no Egito. Por isso, mesmo que todos 
sejamos sábios, cultos, anciãos e conhecedores 
profundos da Palavra de Deus, é nosso dever narrar o 
Êxodo do Egito; e lembrarmos que se somos livres 
hoje, não é por nosso mérito, e sim d´Aquele que vive e 
reina para sempre, Senhor dos Exércitos é o Seu Nome. 

 
Quatro tipos de filhos são mencionados na Palavra de 

Deus, e de cada um poderá vir um tipo de 

questionamento. Como lidar com cada um deles: 

 

 

O Filho Sábio pergunta: “O que significam os diferentes 

tipos de mandamentos que Deus ordenou para 

celebrarmos o PÊSSACH?”. A este filho deve o pai 

ensinar detalhadamente todas as leis de PÊSSACH. (No 

futuro será ele um grande homem!) 

 

O Filho Rebelde pergunta: “Pra que vocês fazem essas 

coisas?”.  Vocês, ele disse! Ele acha que os preceitos da 

Palavra de Deus e do PÊSSACH são para “vocês” e não 

para “nós”. Ao excluir-se, ele demonstra que não 

acredita na Palavra de Deus, e portanto o pai deve ser 

duro com ele e dizer-lhe: Na Palavra de Deus, está 

escrito: “Por isso o Eterno me fez sair do Egito”. A mim, 

e não a pessoas como você, meu filho, pois se você 

estivesse lá, você não teria merecido ser salvo. 

Arrepende-te hoje, e aceita tão grande Salvação! 
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O Filho Simples pergunta: “O que significa tudo isto?”. 

O Pai deve, então, explicar-lhe: “Nós fazemos esta 

cerimônia de PÊSSACH porque o Eterno nos tirou com 

mão forte da escravidão do Egito”. 

 

O Filho que nem sabe ainda como perguntar: Cabe ao 

Pai tomar a iniciativa e contar-lhe a história de 

PÊSSACH, conforme diz a TORAH: “E contarás a teu 

filho naquele dia: Por isto o Eterno me fez sair do 

Egito.” 

 

CONTADOR DE HISTÓRIAS: Em tempos muito antigos, 

antes de Abraão, seus antepassados adoravam a ídolos, 

mas agora, Deus aproximou-nos para servirmos só a 

Ele. O Eterno trouxe a Abraão (a quem podemos 

chamar de Pai, porque Ele é o Pai da Fé), desde o outro 

lado do rio Eufrates, para a terra de Canaã, e lhe 

prometeu multiplicar sua descendência, e firmando 

com ele aliança perpétua, que foi renovada com Isaque 

e depois com Jacó, aliança que seria de benção para 

todas as famílias da terra, pois desta descendência nos 

veio o nosso Maravilhoso Salvador que é Jesus Cristo, 

sobre quem estava profetizado: “Ele esmagará a 

cabeça da serpente”, a serpente que é o tentador, o 

acusador e o inimigo do Eterno e das nossas almas. 

 

BENDITO seja Deus, que zela por cumprir a Sua 

Palavra, pois mesmo dizendo a Abraão, que seus filhos 

seriam peregrinos em terra estranha, e seriam 

escravizados pelo povo desta terra, depois de 

quatrocentos anos, Ele, O Eterno, Exaltado seja o Seu 

Poderoso Nome, julgaria este povo, e os filhos de 

Abraão seriam libertos e sairiam com grande riqueza. 
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Foi esta promessa feita ao nosso pai Abraão, que 

protegeu o povo judeu em toda sua história, e tem 

protegido até hoje, pois não foi apenas uma vez que 

tentaram destruir o povo constituído pelo Eterno para 

ser Seu. Em cada geração levantam-se pessoas que 

querem destruí-los, porém, Deus sempre os protegerá! 
 

É um bom momento para lembrar que grande fome se 

abateu na terra de Canaã e em todo o mundo, 

obrigando o Patriarca Jacó a ir para o Egito e 

estabelecer-se lá na terra de Gosén, pois antes de 

haver tamanha fome, O Eterno cuidou para que José, 

filho de Jacó, que foi vendido como escravo, estivesse 

na posição mais elevada sobre toda a terra do Egito, 

protegendo assim seus familiares. 

 

Foram apenas 70 pessoas que desceram para o Egito, 

porém, lá fez o Eterno que eles se multiplicassem 

extraordinariamente, e com isso um novo Faraó, que 

subiu ao trono do Egito e que não conhecia a José, 

planejou subjugar o povo de Deus. 

E os egípcios os maltrataram, os fizeram sofrer e lhes 

impuseram trabalho pesado. 

 

Diz assim a TORAH (que reúne os cinco primeiros livros 

da Bíblia): 

- “O Faraó disse: Usemos de astúcia com os filhos de 

Israel, senão eles se multiplicarão muito e, caso haja 

uma guerra, eles se juntarão aos nossos inimigos, 

lutarão contra nós e deixarão a nossa terra”. 

- “E os egípcios puseram chefes sobre os judeus, para 

fazê-los sofrer com trabalho pesado, e os judeus 
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construíram para o Faraó as cidades - depósitos de 

Pitom e Ramsés”. 

 

- “E os egípcios fizeram os filhos de Israel trabalharem 

com dureza”. 

 

E clamaram ao Eterno, Deus nosso e de nossos 

antepassados, e O Eterno ouviu o seu clamor, e viu seu 

sofrimento, sua miséria e sua opressão. 

 

Diz a TORAH: 

- “E aconteceu, durante aquele longo tempo, que 

morreu o rei do Egito, e suspiraram os filhos de Israel 

por causa do trabalho, e gritaram. E o choro deles, por 

causa do trabalho, subiu a Deus.” 

- “E Deus viu o que estava acontecendo aos filhos de 

Israel e Deus compreendeu o que tinha de fazer.” 

- “E o Faraó disse: Todo menino que nascer deverá ser 

jogado no rio, mas, toda a menina viverá.” 

- “E Deus disse: Também vi como os egípcios 

pressionam, sem descanso.” 

E O Eterno os tirou do Egito com mão forte, com braço 

estendido, com grandes manifestações de juízo, com 

sinais e com milagres. 
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Diz a TORAH: 

- “E Deus disse: E passarei pela terra do Egito nesta 

noite de PÊSSACH e ferirei todos os primogênitos do 

Egito, pessoas e animais, e quebrarei todos os ídolos 

egípcios; EU SOU O ETERNO.” 

- Quando Deus disse: “E passarei pela terra do Egito 

nesta noite de PÊSSACH”, Ele quis dizer : “Eu mesmo 

passarei.” 

- Quando Deus disse: “E ferirei todos os primogênitos 

do Egito”, Ele quis dizer: “Eu mesmo ferirei.” 

- Quando Deus disse: “E quebrarei todos os ídolos 

egípcios”, Ele quis dizer : “Eu mesmo quebrarei.” 

- Quando Deus disse: “EU SOU O ETERNO”, Ele quis 

dizer : “Eu mesmo farei isto.” 

 

“Com mão forte, braço estendido, grandes 

manifestações de juízo, sinais e milagres”, estas 

expressões falam das dez pragas com que Deus 

castigou os egípcios no Egito. As dez pragas são: 

 
ROSH: Vou derramar um pouco de vinho do meu 

copo para cada uma das dez pragas que serão 

pronunciadas. Todos deverão virar o rosto, enquanto 

eu fizer isto, porque, o derramar do vinho simboliza 

os juízos de Deus. 

 

 

(EXPLICAÇÕES GERAIS) O Significado disto é que não queremos 

em hipótese alguma sofrer juntamente com aqueles que foram 

orgulhosos contra Deus, porém, jamais poderemos nos alegrar com o 

sofrimento alheio, mesmo que for dos nossos piores inimigos. 
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- Sangue (ROSH derrama um pouco de vinho de seu 

copo) 

- Rãs (ROSH derrama um pouco de vinho de seu copo) 

- Piolhos (ROSH derrama um pouco de vinho de seu 

copo) 

- Animais ferozes (ROSH derrama um pouco de vinho de 

seu copo) 

- Sarna (ROSH derrama um pouco de vinho de seu 

copo) 

- Peste (ROSH derrama um pouco de vinho de seu copo) 

- Granizo (ROSH derrama um pouco de vinho de seu 

copo) 

- Gafanhotos (ROSH derrama um pouco de vinho de seu 

copo) 

- Escuridão (ROSH derrama um pouco de vinho de seu 

copo)  

- Morte dos primogênitos (ROSH derrama um pouco de 

vinho de seu copo) 

 
CONTADOR DE HISTÓRIAS: QUANTOS FAVORES 
DEUS FEZ POR NÓS!!! 
 

ROSH: Se Deus apenas tivesse nos tirado do Egito, 

mas não tivesse castigado os egípcios, 

TODOS JUNTOS: já teria sido o bastante para nós! 
 
ROSH: Se Deus apenas tivesse castigados os egípcios, 
mas não tivesse destruído seus ídolos, 

TODOS JUNTOS: já teria sido o bastante para nós! 
 
ROSH: Se Deus apenas tivesse destruído seus ídolos, 

mas não tivesse matado seus primogênitos, 
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TODOS JUNTOS: já teria sido o bastante para nós! 
 

ROSH: Se Deus apenas tivesse matado seus 

primogênitos, mas não tivesse nos dado suas 

riquezas, 

TODOS JUNTOS: já teria sido o bastante para nós! 
 
 

ROSH: Se Deus apenas tivesse nos dado suas 

riquezas, mas não tivesse dividido o Mar Vermelho, 

TODOS JUNTOS: já teria sido o bastante para nós! 
 
ROSH: Se Deus apenas tivesse aberto o Mar 

Vermelho para nós, mas não nos tivesse feito passar 

por ele no seco, 

TODOS JUNTOS: já teria sido o bastante para nós! 
 

ROSH: Se Deus apenas tivesse nos feito passar por 

ele no seco, mas não tivesse afogado nossos inimigos 

nele, 

TODOS JUNTOS: já teria sido o bastante para nós! 
 
ROSH: Se Deus apenas tivesse afogado nossos 

inimigos nele, mas não tivesse providenciado tudo 

que precisávamos no deserto durante quarenta anos, 

TODOS JUNTOS: já teria sido o bastante para nós! 
 

ROSH: Se Deus apenas tivesse providenciado tudo o 

que precisávamos no deserto durante quarenta anos, 

mas não tivesse nos alimentado com o Maná, 

TODOS JUNTOS: já teria sido o bastante para nós! 
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ROSH: Se Deus apenas tivesse nos alimentado com o 

Maná, mas não tivesse nos entregue a TORAH no 

Monte Sinai, 

TODOS JUNTOS: já teria sido o bastante para nós! 
 

ROSH: Se Deus apenas tivesse nos entregue a TORAH 

no Monte Sinai, mas não tivesse nos feito entrar na 

Terra Prometida, 

TODOS JUNTOS: já teria sido o bastante para nós! 
 

ROSH: Se Deus apenas tivesse nos feito entrar na 

Terra Prometida, mas não tivesse nos dado os 

Profetas e as profecias do Messias, 

TODOS JUNTOS: já teria sido o bastante para nós! 
 

ROSH: Antes era a Palavra, e a Palavra estava com 

Deus e a Palavra era Deus, e então a Palavra se fez 

carne e habitou entre nós. A TORAH e os Profetas, 

foram cumpridas no Nosso Messias Glorioso E Se 

Deus apenas tivesse nos dado Jesus Cristo, 

TODOS JUNTOS: já teria sido o bastante para nós! 
 

ROSH: Mas, O Nosso Deus, sempre faz mais de tudo 

aquilo que pedimos ou pensamos: Ele nos tirou do 

Egito, castigou os egípcios, destruiu seus ídolos, 

matou seus primogênitos, deu-nos suas riquezas, 

dividiu o Mar Vermelho, conduziu-nos pelo leito 

seco, afogou no Mar nossos inimigos, providenciou 

tudo o que precisávamos nos 40 anos no deserto, 

alimentou-nos com o Maná, deu-nos a TORAH, 

SUAPALAVRA, levou-nos para a Terra Prometida, 

deu-nos os profetas e as profecias messiânicas, 
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Amou-nos de tal maneira que fez nascer como 

homem O Nosso Maravilhoso Jesus O Ungido de 

Deus, e este cumpriu a TORAH e os profetas, e mais 

ainda, por toda a eternidade viveremos com Ele e O 

adoraremos para sempre! HALELUIA! 

TODOS JUNTOS: BENDITO SEJA O NOME DO NOSSO 

DEUS E PAI, BENDITO SEJA JESUS CRISTO O NOSSO 

SENHOR E REI, BENDITO SEJA O ESPÍRITO DE DEUS, 

GLORIOSO E SANTO. HALELUIA! 
 

APLAUDAM E GLORIFIQUEM O NOSSO DEUS E O 

SEU MASHIACH YESHUA (O CRISTO, O UNGIDO DE 

DEUS JESUS) 

 

 

TODOS JUNTOS:  Por quê devemos comer ervas amargas 

na noite do SÊDER? 
 

CONTADOR DE HISTÓRIAS: Para nos lembrarmos que 

os egípcios amarguravam a vida dos hebreus no Egito, 

conforme diz a TORAH: “E os egípcios amarguravam 

suas vidas com o trabalho pesado, com barro, tijolos e 

todo tipo de trabalho no campo. Todo trabalho, que 

eles mandavam fazer, era feito com dureza”. Também 

devemos nos lembrar do tempo em que éramos 

escravos do pecado e vivíamos amargurados sob todo 

tipo de jugo e maldições e enfermidades, até que 

conhecemos nosso Grande Libertador Jesus Cristo. 
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TODOS JUNTOS: Por quê devemos comer MATZÁ, o pão 

sem fermento no PÊSSACH? 
 

CONTADOR DE HISTÓRIAS: Porque Deus o Rei dos 

Reis, revelou a Sua Glória e salvou os hebreus da 

escravidão do Egito tão de repente, que nem deu 

tempo para que a massa, que eles estavam fazendo 

para a viagem, fermentasse. Também devemos lembrar 

que como nos ensinou JESUS, um pouco de fermento 

leveda a massa toda, sendo o fermento um símbolo do 

pecado, e Ele mesmo, sendo Santo, sem nunca jamais 

Ter cometido qualquer pecado, foi morto, por nossos 

pecados, iniqüidades e delitos, por nossas maldições e 

enfermidades, sendo Ele mesmo o MATZÁ, O Pão vivo 

que veio do Céu, vivendo como homem não conheceu o 

fermento do pecado, e mesmo assim se entregou por 

amor de nós. 
 

TODOS JUNTOS: O que quer dizer a palavra PÊSSACH, e 

porque se sacrificava um cordeiro para o SÊDER e hoje não 

se sacrifica mais? 
 

CONTADOR DE HISTÓRIAS: Quando Deus foi ferir os 

primogênitos do Egito, Ele ordenou que em toda a casa 

fosse morto um cordeiro e o sangue deste cordeiro 

deveria ser passado na verga e nos umbrais da porta. 

As casas que tivessem a marca do sangue, seriam 

“puladas”, “passadas por cima”. Esta palavra é 

PÊSSACH! 
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O sangue do cordeiro que dava proteção apontava para 

O Sacrifício perfeito de Deus, que deveria ser realizado, 

pois a Palavra de Deus diz: “Sem derramamento de 

sangue, não há remissão de pecados”. 

Jesus foi apontado como: “O Cordeiro de Deus que tira 

o pecado do mundo”, portanto depois de Jesus ter se 

entregado para morrer na Cruz do Calvário, nenhum 

sacrifício mais é necessário, pois todo aquele que se 

apropriar do precioso Sangue do Cordeiro de Deus será 

Salvo, Liberto e terá Proteção!!! 
 

ROSH: Por causa de todos esses milagres e favores, 

que relatamos até agora, é a nossa obrigação 

agradecer e louvar de todas as formas Àquele que fez 

todos esses milagres aos nossos antepassados e a 

nós. Ele nos tirou da escravidão para a Liberdade, da 

tristeza para a Alegria, do luto para a Festa, da 

escuridão para uma grande Luz, da servidão para a 

redenção, do pecado para a Vida Eterna! Louvemos 

então a Ele com as palavras de um Salmo: 

 

TODOS JUNTOS: HALELUIA! Louvai O 

ETERNO! Louvai-O, servos do ETERNO, 

louvai o Nome do ETERNO! Bendito seja 

o Nome do ETERNO para sempre. Desde 

o raiar do sol até ele se pôr, seja louvado 

o Nome do ETERNO. O Eterno está 

acima de todas as nações, e a Sua Glória 
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está acima do céu. Quem é como o 

Eterno, nosso Deus, que habita nas 

alturas e que Se abaixa para ver o que 

acontece no céu e na terra? Ele levanta 

as pessoas pobres do pó e as 

necessitadas dos depósitos de lixo, para 

fazê-las sentarem-se junto com os 

príncipes, com os príncipes desta terra. 

Ele faz uma mulher estéril tornar-se uma 

alegre mãe, HALELUIA! 
 

 
ROSH: Ergam o copo com vinho e repitam depois de 

mim: BENDITO sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do 

Universo, que redimiste a teu povo do Egito com mão 

forte e braço estendido e a nós em nossa geração, 

nos redimiste do pecado, através do sangue precioso 

de JESUS CRISTO, e nos trouxeste até esta noite 

para comemorar o PÊSSACH com MATZÁ e MAROR 

(pão sem fermento e ervas amargas). Desta forma, ó 

Eterno, Deus nosso e Deus de nossos pais, conduze-

nos a outras datas especiais e festas bíblicas, que 

virão sempre na tua SHALOM (Paz), e que possamos 

festejar as Bodas do Cordeiro JESUS, e que 

Jerusalém a Cidade do Grande Rei, seja totalmente 

limpa da iniqüidade e contaminação, e de lá Reine 
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CRISTO JESUS, sobre todas as nações da Terra, e que 

o povo judeu e a tua Igreja (pessoas de todos os 

povos, raças, línguas, tribos e nações), possam ser 

um diante de Ti reconhecendo que não há Salvação 

em Nenhum outro Nome, porque só YESHUA – Jesus 

É O Caminho, A Verdade e A Vida, e ninguém pode 

chegar à tua Presença se não por Ele. Bendito sejas 

Tu, Eterno, REDENTOR do teu povo! 

 

ROSH: POR FAVOR, BEBAM O SEGUNDO CÁLICE DE 

VINHO, o cálice que nos lembra que Deus nos tirou 

da casa da servidão. 
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6 - Benção sobre as MATSOT 
 

(EXPLICAÇÃO: O ROSH ergue as duas e meia MATSOT) 

 

ROSH: BENDITO sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do 

Universo, que nos dá o Pão vindo da terra. 

 

TODOS JUNTOS: AMÉM 
 

7 - MATZÁ (Pão sem fermento) 
 

ROSH: Agora eu vou pegar um pedaço de MATZÁ, 

colocar sobre ele um pouquinho de sal e pronunciar 

uma bênção, depois disto cada um deve tomar 

também um pedaço por sal e comê-lo.  

 

ROSH: Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do 

Universo, que nos santificaste com Teus 

mandamentos e nos ordenaste comer MATZÁ. 

 

8 - MAROR (Ervas amargas) 
 

ROSH: Por favor, peguem uma folha destas verduras 

com sabor amargo, ponham um pouco de MAROR e  

CHAROSSET. 

 

TODOS JUNTOS: BENDITO sejas Tu, Eterno, nosso Deus, 

Rei do Universo, que nos santificaste com Teus 

mandamentos e nos ordenaste comer o MAROR (ervas 

amargas). 
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9 - MATSOT e MAROR 
 

ROSH: Façam agora um “sanduíche”, de MATZÁ, 

ervas amargas MAROR e CHAROSSET, como 

lembrança da carne do Cordeiro que era comida com 

ervas amargas. 

 

Comam também em seguida o ovo cozido com sal, 

que é uma lembrança, de que o povo de Deus fica 

mais unido e forte quando passa por sofrimento e 

lutas, e também como lembrança de que por duas 

vezes o Templo do Nosso Deus foi erguido em Israel e 

depois destruído, mas, O Templo que Jesus está 

edificando para Deus, através de nós que somos 

“PEDRAS VIVAS” desta edificação, jamais será 

abalado, porque, Ele mesmo, Jesus Cristo, é a 

Principal Pedra Angular. 
 
 

10 - O Jantar é servido 
 

ROSH: Bem, agora será servido um jantar festivo e é 

aconselhável comer e beber alegremente, mas com 

moderação, guardando um espaço depois da 

sobremesa, para a SOBREMESA ESPIRITUAL.) 

 

O pedaço de MATZÁ, que foi escondido para ser 

comido mais tarde, deverá durante o jantar, ser 

procurado, pelas crianças presentes. A criança que 

achar, ganhará um prêmio, por sua determinação. 
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FINAL DO JANTAR:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 - A MATZÁ escondida e a 
Ceia do SENHOR 

 

ROSH: Na Noite de PÊSSACH em que Jesus foi traído, 

enquanto celebrava com seus discípulos o SÊDER, 

(como nós estamos celebramos nesta noite), bem 

neste momento da Comemoração, Jesus fez algo 

muito especial que foi relatado nos evangelhos: 
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Luc.: 22: 15 a 18 - “...Tenho desejado ansiosamente 

comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. 

Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se 

cumpra no reino de Deus. E, tomando um cálice, havendo 

dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós; pois vos 

digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto 

da videira, até que venha o reino de Deus.”  

 

TODOS JUNTOS: BENDITO sejas Tu, Eterno, nosso Deus, 

Rei do Universo, que criaste o fruto da videira.  
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ROSH: Atenção todos! Por favor, 

abram portas e janelas desta casa, e fiquem todos de 

pé olhando para a Porta Principal, com um desejo 

ardente no coração de que O Principal convidado da 

Noite, venha estar conosco! O nosso maior desejo 

nesta hora é atender o pedido que O Nosso 

Maravilhoso Jesus faz no livro de Apocalipse: “Eis 

que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha 

voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com 

ele, e ele comigo”.  
 

TODOS JUNTOS: Queremos que realmente O SENHOR 

venha estar entre nós, não apenas como convidado numa 

visita formal, mas para habitar conosco. Abrimos com 

sinceridade então, o nosso coração e te pedimos: Entra 

Senhor Jesus e vem cear com aqueles que te amam! 
 
ROSH: BARUCH HABÁ B´SHEM ADONAI (Bendito O 

que vêm em Nome do Eterno!) 

 

TODOS JUNTOS: Bendito sejas Tu, JESUS, nosso Senhor, 

nosso Ungido, nosso Rei e nosso Deus! 
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CANÇÃO DE ADORAÇÃO E DE CONVITE PARA QUE 

JESUS VENHA E ESTEJA CONOSCO 
 
BARUCH HABÁ BE SHEM ADONAI! HALELUIA 

BARUCH HABÁ BE SHEM ADONAI! YESHUA 
BARUCH HABÁ BE SHEM ADONAI! 

BARUCH HABÁ BE SHEM ADONAI!  
HALELUIA! YESHUA! 
Bendito é o que vêm em Nome do Eterno! Aleluia 

Bendito é o que vêm em Nome do Eterno! YESHUA 
 

 
ANI MAAMIM ANI MAAMIM 
BE EMUNÁ SHELEIMÁ 

BE VEHIAT HAMASHIACH 
ANI ANI MAAMIM 
MASHIACH MASHIACH MASHIACH 

OI OI OI OI OI OI 
MASHIACH MASHIACH MASHIACH 

OI OI OI OI OI OI 
YESHUA YESHUA YESHUA 
ATÁ HAMASHIACH 

YESHUA YESHUA YESHUA 
ATÁ HAMASHIACH 
EU CREIO, EU CREIO COM FÉ COMPLETA 

NA VINDA DO MESSIAS 

EU, EU CREIO 

MESSIAS, MESSIAS, MESSIAS 

JESUS JESUS JESUS – TU ÉS O CRISTO 
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ROSH: Por favor, sentem-se todos novamente. A 

MATZÁ que foi escondida, e que é servida nesta hora, 

nos lembra que antes da Fundação do Mundo, Jesus 

foi entregue por nós. Ou seja, Deus já havia 

preparado tudo para O Momento mais importante da 

história da humanidade: O Dia em que o Plano da 

Redenção do Homem seria Consumado. Jesus foi 

uma surpresa para o nosso maior inimigo, assim 

como foi uma surpresa para os religiosos da época. A 

MATZÁ escondida, que foi achada por uma criança, 

nos diz, que se não formos como uma criança, não 

poderemos entrar no Reino dos céus. As coisas de 

Deus são simples, e assim como este pão tem marcas 

feitas pelo fogo, e ele foi todo furado e marcado, 

YESHUA, sofreu dores físicas e emocionais, e foi 

pagar o preço da nossa condenação indo ao Hades, 

em nosso lugar. Isto não é apenas uma liturgia, é 

uma declaração, de que se você como uma criança, 

achar através da Fé, a Jesus Cristo, “o pão 

escondido, envolto num pano de linho”, (assim como 

ele foi colocado na sepultura de uma família rica 

envolto em linho tendo sua cabeça coberta com seu 

manto), você precisa tomar Jesus, e precisa dar 

graças a Deus por Ele, e precisa assumir o 

compromisso, a partir de hoje de dividi-lo, 

compartilhá-lo, anunciá-lo, para todas as pessoas que 

você tiver oportunidade de fazê-lo. Foi isto que 

YESHUA mandou fazer, no dia em que ele celebrava 

sua última Páscoa com seus discípulos, em sua 

memória até que Ele volte. 
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(EXPLICAÇÕES GERAIS): Neste momento a MATSÁ 

ESCONDIDA é tomada e dividida entre todos assim como nós temos 

a obrigação de dividir tão grande Salvação com todos aqueles que 

tem fome e sede de Justiça. 

 

Luc.: 22: 19 - “...E Jesus, tomando um pão, tendo dado 

graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo 

oferecido por vós; fazei isto em memória de mim.” 

 

(EXPLICAÇÃO: O CONTADOR DE HISTÓRIAS  fará a Bênção da 

MATZÁ e distribuirá um pedaço para cada convidado) 

 

CONTADOR DE HISTÓRIAS: BENDITO sejas Tu, 

Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que faz sair o 

pão da terra  

 

TODOS JUNTOS:  AMÉM 
 
ROSH: Enquanto você come este pão, pense em tudo 
o que Jesus sofreu por você. Em Isaías está escrito 
que o Castigo que hoje te traz a paz, estava sobre 
Ele, e por suas feridas (físicas e emocionais), você 
está curado! 

 

TODOS JUNTOS: BENDITO sejas Tu, Eterno, nosso Deus, 

Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. 
 

ROSH: POR FAVOR, BEBAM O QUARTO CÁLICE DE 

VINHO, O CÁLICE DA NOVA ALIANÇA, porque O 

SENHOR será o vosso Deus, e vocês serão o Seu povo 

para sempre! ESTE É O CÁLICE DA NOSSA VITÓRIA! 

CELEBREM A CEIA DO CORDEIRO, COM TEMOR, 

ADORAÇÃO E REVERÊNCIA. PALAVRAS DE 



 

38 

 

GRATIDÃO E DE ADORAÇÃO POSSAM FLUIR 

LIVREMENTE DOS TEUS LÁBIOS 
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12 - Bênçãos de Graças após a 
refeição 

 

TODOS JUNTOS: ”O Senhor tem restaurado a nossa 

sorte, por isso estamos como quem sonha. A nossa boca 

têm-se enchido de riso e a nossa língua de cânticos alegres; 

então, as pessoas passaram a dizer de nós: “Grandes coisas 

fez O Senhor para estes aí.” E nós respondemos: 

“Realmente! Grandes coisas fez O Senhor, por nós, por isso 

estamos alegres”. Restaura, Ó Deus Eterno, a nossa sorte a 

cada dia, como as correntes de água numa terra seca. Os 

que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Aquele que 

leva o peso da semente, andando e chorando, voltará sem 

dúvida! Com alegria, trazendo consigo os seus feixes de 

cereais.” 
(EXPLICAÇÃO: Texto baseado no Salmo 126. Consolo para os 

que choram.) 

 

ROSH: Meus amigos abençoemos! Seja o Nome do 

Eterno bendito, agora e sempre 

TODOS JUNTOS: Seja o Nome do Eterno bendito, agora e 

sempre.  
 

ROSH: Abençoemos O NOSSO DEUS, de cujas dádivas 

comemos. 

Bendito seja Ele (NOSSO DEUS) de cujas dádivas 

comemos e de cuja bondade vivemos.  
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TODOS JUNTOS: Bendito seja Ele (NOSSO DEUS) de cujas 

dádivas comemos e de cuja bondade vivemos.  

 

TODOS JUNTOS: BENDITO sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei 

do Universo, que alimentas todo o mundo com a Sua bondade, 

graça, benevolência e misericórdia. O SENHOR dá pão a todas as 

criaturas porque a Sua misericórdia permanece para sempre. Em 

Sua grande e constante bondade nunca nos faltou, O SENHOR 

nunca nos deixará faltar o sustento, em virtude de Seu Grande 

Amor, Tu és benéfico para com todos, e prepara sustento a todas 

as criaturas que criou, como está escrito: “Abres Tua mão e 

fartas a todo ser vivo, conforme a sua vontade”. Bendito sejas Tu, 

Eterno, que alimentas a todos. 

Por estas coisas, Eterno, nosso Deus, nós Te agradecemos e Te 

abençoamos, e que seja Bendito O Teu Nome pela boca de todo 

ser vivo por todo o sempre, pois está escrito: “ E comerás e te 

fartarás e bendirás o Eterno, Teu Deus, pela boa terra que Ele te 

deu”. Bendito sejas Tu, Eterno, pela terra e pelo alimento. 

 

Pai, nesta Noite festiva nos lembramos do teu povo e te pedimos: 

Tem Piedade! Te rogamos, ó Eterno, nosso Deus, do povo judeu 

que é o teu povo, da cidade Jerusalém, A Cidade do Grande Rei, e 

do Monte Sião, residência da Tua Glória. Lembra-te do mundo 

árabe, descendentes de Ismael, filho de Abraão e das promessas 

que O Senhor fez a seu respeito, e com Teu Amor, alcance-os 

também. Que todas as nações da Terra conheçam o Teu Nome e 

saibam da tua Bondade e se apaixonem por Ti como resposta ao 

teu incomparável Amor. 

Pai nosso: Alimenta-nos, nutre-nos, sustenta-nos, provê as nossas 

necessidades, concede-nos abundância e liberta-nos, brevemente, 

de todas as nossas angústias. Ti pedimos não nos deixes, ó Eterno, 

nosso Deus, cair na necessidade dos donativos humanos, nem dos 
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empréstimos, mas só da Tua generosidade plena, aberta, santa e 

ampla, para que nunca sejamos envergonhados ou humilhados. 
 

ROSH 1ª parte e TODOS JUNTOS a 2ª parte 
 

QUE O DEUS DE AMOR seja sempre o nosso Rei 

QUE O DEUS DE AMOR seja Bendito nos céus e na terra. 

QUE O DEUS DE AMOR seja louvado por todas as 

gerações, glorificado e honrado por nós por toda  a 

Eternidade. 

QUE O DEUS DE AMOR nos dê sustento com honra. 

QUE O DEUS DE AMOR quebre o jugo do exílio do nosso 

pescoço e nos conduza com altivez à nossa terra e às nossas 

promessas. 

QUE O DEUS DE AMOR mande uma grande benção a esta 

casa e a esta mesa na qual comemos. 

QUE O DEUS DE AMOR mande ao seu povo a Unção do 

Profeta Elias de Santidade e de arrependimento, para 

preparar-nos para o encontro com nosso amado CRISTO 

JESUS. 

QUE O DEUS DE AMOR abençoe meus pais e mestres, sua 

casa, seus descendentes e a tudo o que é deles. 

QUE O DEUS DE AMOR abençoe minha esposa/meu 

marido, nossos filhos e descendentes e tudo o que é nosso. 

QUE O DEUS DE AMOR abençoe esta casa, afim dela ser 

uma Casa de Pão para todos os povos. 

QUE O DEUS DE AMOR Abençoe a nós e tudo o que é 

nosso, como foram abençoados nossos pais Abraão, Isaque e 

Jacó, em tudo de tudo e com tudo; assim nos abençoe Ele a 
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todos nós juntos, com uma benção perfeita; e digamos 

AMÉM. 

 
13 - Salmos de Louvor ao Eterno 

 

ROSH: Por favor, três pessoas, que gostariam de 

Louvar ao SENHOR, leiam estes Salmos de Exaltação 

ao Nome do Eterno nosso Deus.  

 

O Eterno se lembrou de nós; Ele nos abençoará. Ele 

abençoará a Casa de Israel; abençoará a Casa de Aarão. 

Abençoará os que temem ao Eterno, tanto pequenos como 

grandes. O Eterno aumentará cada vez mais a vocês e a 

seus filhos. Vocês são benditos do Eterno, que fez os céus 

e a terra. Os céus são os céus do Eterno; mas a terra deu 

o Eterno aos filhos dos homens. As pessoas más não 

louvam ao Eterno, nem os que descem à sepultura. Mas 

nós bendiremos ao Eterno, desde agora e para sempre. 

Haleluia! 

 

Bendito Aquele que vem em Nome do Eterno; nós vos 

bendizemos desde a Casa do Eterno. O Eterno é o Deus 

verdadeiro que nos mostrou a luz; em breve poderemos 

trazer nossas oferendas nas Festas, e levá-las até as 

esquinas do Altar. Tu és o meu Deus e eu te agradecerei; 

Tu és o meu Deus e eu Te exaltarei. Louvem ao Eterno 

porque Ele é bom; porque a Sua misericórdia permanece 

para sempre! 

 

Que todas as Tuas criaturas Te louvem, ó Eterno, nosso 

Deus, e os Teus piedosos, aquelas pessoas justas que 
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fazem a Tua vontade, e o Teu povo, a Casa de Israel, - que 

todos eles com canto Te louvem, Te abençoem, Te exaltem 

e glorifiquem o Nome da Tua Glória, porque é bom 

agradecer e é agradável louvar o Teu Nome, Tu que és 

Deus para sempre. Bendito sejas Tu, Eterno, Rei louvado 

com todos os louvores. 
 

TODOS JUNTOS: Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Deus, 

Rei do Universo, pela vinha e pelo fruto da videira, e pelo 

produto do campo. Te agradecemos pela desejável, boa e 

espaçosa terra, que pela Tua vontade deste como herança 

ao teu povo Israel, alegra-os com a Tua Salvação, dando-

lhes a Tua SHALOM, que só virá sobre aquela Terra quando 

Jesus (YESHUA), O “SAR-SHALOM” - O Príncipe da Paz, 

reinar sobre todas as nações da Terra.  

Clamamos também pela tua Igreja, que não foi formada 

através de Religiões, ou tão pouco de denominações e 

dogmas humanos, mas, que é a união de todos os seres 

humanos, que foram comprados pelo Sangue Precioso de 

Jesus na Cruz do Calvário, e que permitiram que em seus 

corações viesse resplandecer tão Grande Salvação. Que os 

enganos sejam descobertos e removidos, que tudo que não 

nasceu no teu coração seja retirado para que enfim a TUA 

NOIVA, A Igreja,  seja purificada, e fique limpa, sem ruga, 

nem mácula, em suma: irrepreensível, para encontrar-se com 

seu Amado JESUS, ataviando-se ao Noivo pelos séculos dos 

séculos. Louvando assim, A Tua Santidade, e abençoando O 

Nome da Tua Glória, Bendizendo-te eternamente. 

 



 

44 

 

14 - Encerramento 
 

 

ROSH: Após havermos realizado todo o cerimonial do 

SÊDER, pedimos ao Eterno que aceite de boa 

vontade e abençoe nosso esforço, e ainda atenda 

nosso anseio mais profundo - o de na nossa geração, 

nos encontrarmos com JESUS nas nuvens e ver todo 

o povo de Israel dizendo: “Bendito é O que vem em 

Nome do SENHOR”, para Jesus Cristo de Nazaré, 

reconhecendo-o como O Ungido de Deus, O Messias, 

O Cristo. 

 
 
CUMPRIMENTE CALOROSAMENTE SEUS IRMÃOS E 
AMIGOS COM PALAVRAS DE BÊNÇÃOS E DE 
ALEGRIA!  
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VOTOS DE BÊNÇÃOS 
CORPO DE MINISTROS DA 

BETLEHEM 
 

 

Que este desejo ardente, de estarmos debaixo do Governo 

de Jesus Cristo sobre todas as nações da Terra, seja 

alcançado, e conquistado. Que nunca tenhamos uma 

postura de espectadores passivos, mas que a nossa fé seja 

posta em prática através das nossas ações em todas as 

áreas de nossas vidas. Através do trabalho, do 

desenvolvimento sócio-cultural, do alargar de 

relacionamentos que se estendam sobre fronteiras, 

preconceitos, aspectos religiosos e políticos. Que a maior 

expressão de Deus que é O Amor, manifesta através de 

Jesus, nos impulsione a viver os melhores dias da nossa 

história, e assim como nos ensinou nosso Mestre na 

Oração do Pai, Nosso: “Venha a nós O Teu Reino”. Com as 

nossas atitudes, a Nova Jerusalém há de se manifestar 

ainda em nossa geração. 

 

QUE O ETERNO TE ABENÇOE E TE GUARDE! 

 

TODOS JUNTOS:  
No ano que vêm na Nova Jerusalém! 
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