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 SÊDER DE PÊSSACH  - ס ד ר

(Congregação Israelita Yeshua Chai) 

 

ABERTURA - Todos juntamente: 

“No mês primeiro, aos catorze do mês, à tardinha, é a Pêssach do 

Senhor”  Vaicrá (Levítico) 23:5 

“E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao 

Senhor; através das vossas gerações o celebrareis por estatuto 

perpétuo. Por sete dias comereis pães ázimos (matzá); logo ao 

primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer 

que comer pão levedado, entre o primeiro e o sétimo dia, esse será 

cortado de Israel”   Shêmot (Êxodo) 12:14,15 

 

 

 

 4 TAÇAS DE VINHO (ARBÁ KOSOT) 

 

 

 

1ª TAÇA: KADESH – A Taça da Santificação 

 

BÊNÇÃO DO VINHO:  

OFICIANTE:  BARUCH ATA ADONAI ELOHEINU MELECH HAOLAM, BORÊ 

P’RI HAGAFEN AMN 

TODOS:  ‘BENDITO SEJAS TU ETERNO NOSSO ELOHIM REI DO UNIVERSO QUE 

CRIASTE O FRUTO DA VIDE”.  Amen! 
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 OS QUATRO (4) EU VOS DO ETERNO: 

“EU VOS TIRAREI...VOS SALVAREI...VOS LIBERTAREI...VOS TOMAREI”   Shêmot  (Ex): 6:6,7 

 

TODOS: 

“Portanto dize aos filhos de Israel: Eu sou YHWH; eu vos TIRAREI de 

debaixo das cargas dos egípcios, LIVRAR-VOS-EI da sua servidão, e 

vos RESGATAREI com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos 

TOMAREI por meu povo e serei vosso Elohim; e vós sabereis que eu 

sou YHWH vosso Elohim, que vos tiro de debaixo das cargas dos 

egípcios” 
 
 
  

 

 

  URECHATZ – LAVAGEM DAS MÃOS – 

NETLAT YADÁYIM  

 

 

 

TODOS:   

“Quem subirá ao monte do Adonai, ou quem estará no seu lugar 

santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração...”   
                                                                             Tehilim – Salmos 24:3-4 

 

 

OFICIANTE: Baruch Atá Adonai, Elohênu Mélech haolam, asher 

kideshánu bemitsvotav, vetsivánu al netilat yadáyim 

 

TODOS: 

 “Bendito és Tu, Eterno, nosso Elohá, Rei do Universo, que nos 

separastes com Seus mandamentos, e nos ordenou sobre a ablução 

das mãos” 
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 Sem interrupção ergue-se o matzá e 

abençoa: 

OFICIANTE: Baruch Atá Adonai, Elohênu Mélech haolam, hamôtsi 

lêchem min haárets. 

TODOS:  

“Bendito és Tu, Eterno, nosso Elohá, Rei do Universo, que faz sair pão 

da terra” 

 

 Quebra-se o matzá para colocá-lo no aficoman 

 

OFICIANTE:  Vejamos como o Matzá é Traspassado: 

TODOS: 

 “Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado 

por causa das nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava 

sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados”.   
                                                                                       Ieshayahu (Isaías) 53:5  
 
 
 

 

 

 Maror – Ervas Amargas 

 

TODOS: 

“...os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão; pelo que clamaram, 

e subiu a Adonai o seu clamor por causa dessa servidão. Então Elohim, 
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ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Avraham, 

com Itschack e com Ia’akov”.     Shêmot (Êxodo) 2:23 

OFICIANTE: Baruch ata Adonai, Elohênu mélech haolam, asher 

kideshánu bemitsvotav vetsivánu al achilat Marór.  

 

TODOS:  

“Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos 

santificaste com Teus mandamentos e nos ordenaste comer o marór”. 

(Mergulhar duas vezes no recipiente com água e uma vez no creme (maçã/nozes e vinho) 

 

 

 

 MAGID – (A HISTÓRIA DE PÊSSACH) 

 

 

TODOS:  

“ E quando vossos filhos vos perguntarem: Que quereis dizer com 

este culto? Respondereis: Este é o sacrifício do Pêssach (“Pulo”) do 

YHWH, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando 

feriu os egípcios, e livrou as nossas casas” 
 

 Citação das 10 pragas: 
  
TODOS: Sangue! Rãs! Piolhos! Moscas! Pestes! Úlceras! Saraiva! 
Gafanhotos! Trevas! Morte dos Primogênitos!  
 

 

 

 

 AS 4 PERGUNTAS DE PÊSSACH 

(Participação das Crianças na Hagadá) 
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1ª Pergunta: Por que esta noite é diferente das demais? 

Oficiante responde: “Comemos pão sem fermento todas as noites, 

mas nesta noite, em Pêssach, somente matzá, pão sem fermento, 

apenas para lembrar quando os filhos de Israel saíram do Egito e não 

tiveram tempo de fermentarem suas massas” 

 

Todos: 
“Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento 

leveda a massa toda? Expurgai o fermento velho, para que sejais 

massa nova, assim como sois sem fermento (Matzot). Porque 

Mashiach, nossa Pêssach, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a 

festa (chag), não com o fermento velho, nem com o fermento da 

malícia e da corrupção, mas com os ázimos (mzot) da sinceridade e 

da verdade”       I Coríntios 5:6-8.   

 

2ª -  Comemos todo tipo de vegetal, todas as noites. Por 

que nesta noite só comemos ervas amargas? 

Oficiante responde: “Comemos ervas amargas, lembramo-

nos das amarguras da vida sem Adonai, quando éramos 

escravos no Egito” 

 

3ª -  Por que esta noite molhamos nossos vegetais? 

Oficiante responde: “Todas as outras noites nós não molhamos 

nossos vegetais nenhuma vez, mas nesta noite nós os molhamos duas 

vezes. Nós mergulhamos a erva amarga duas vezes na água salgada 

e no charosset, como uma lembrança de que, apesar do amargor da 

escravidão, esta era temperada com a doçura da Esperança” 
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4ª - Por que comemos reclinados nesta noite e nas outras 

noites comemos de nossa própria vontade? 

Oficiante responde: “Quem celebrou o Pêssach pela primeira vez 

foram os hebreus quando ainda escravos no Egito. Escravo não se 

reclina enquanto come!” 

 

TODOS:  

“Uma vez fomos escravos mas agora somos livres!” 

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos 

aliviarei”   Matityahu (MT) 11:28 

 

 

 

2ª TAÇA: SHUA – A Taça da Salvação 

 

TODOS: 

“...eu vos TIRAREI de debaixo das cargas dos egípcios...” 

  

“Que darei eu ao Eterno por todos os benefícios que me tem feito? 

Tomarei a TAÇA DA SALVAÇÃO, e invocarei o Nome do YHWH” 
                                                                               Tehilim (Sl)116:12,13. 
 
  

 BÊNÇÃO DO VINHO:  

OFICIANTE:   BARUCH ATA ADONAI ELOHEINU MELECH 

HAOLAM, BORÊ P’RI HAGAFEN AMN 

TODOS:    

BENDITO SEJAS TU ETERNO NOSSO ELOHIM REI DO UNIVERSO QUE 

CRIASTE O FRUTO DA VIDE. Amen! 
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 As Crianças procuram o AFICOMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 CANTEMOS DAYÊNU: 

 

 

Dayênu  

Hilu ilu hotzianu                                                   

Hotzianu mimimtzraim  

Hotzianu mimizraim Dayenu  

 Day – day– enu   (3x) 

Dayenu, dayenu, dayenu  

'ilu Natan, natan lanu, natan lanu et hashabat  

Natan lanu et hashabat Dayenu  

Day – day– enu   (3x) 

Dayenu, dayenu, dayenu  

Retirado do Egito pelas mãos do Eterno, Pelas mãos de HaShem...Retirado fui  

Já bastaria sair do Egito e seria suficiente para nós, pra nós!   

Recebemos o Shabat pelas mãos do Eterno, pelas mãos de HaShem...Eu recebi  

Coro  

Já bastaria sair do Egito e seria suficiente para nós, pra nós   

Já bastaria sair do Egito e seria suficiente para nós, pra nós 
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 SEUDAT MASHIACH – Ceia no Ungido! 

 
 

 
 BRACHÁ DO PÃO 

OFICIANTE: Baruch Atá Adonai, Elohênu Mélech haolam, hamôtsi 

lêchem min haárets 

TODOS:  

“Bendito és Tu, Eterno, nosso Elohá, Rei do Universo, que faz 

sair pão da terra” 

 

 LEITURA   I CORÍNTIOS 11: 23-33:  

“Porque eu recebi do YHWH o que também vos entreguei: que o 

Senhor YESHUA, na noite em que foi traído, tomou pão e havendo 

dado a bênção, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é por vós; 

fazei isto em memória de mim...”  

 
 TODOS CEIAM JUNTOS! 

 

 

3ª TAÇA: SHEMITÁ – A Taça da Redenção 

 

 BÊNÇÃO DO VINHO:  

OFICIANTE:   BARUCH ATA ADONAI ELOHEINU MELECH HAOLAM, BORÊ 

P’RI HAGAFEN AMN. B‘SHEM YESHUA HAMASHIACH! 

TODOS:   “Bendito sejas tu eterno nosso elohim rei do universo que 

criaste o fruto da vide. Amen! Em o nome de yeshua haMashiach” 
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... 
“...Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, 

dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue; fazei isto, todas 

as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as 

vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice estareis 

anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. De modo que 

qualquer que comer do pão, ou beber do cálice do Senhor 

indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 

Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e 

beba do cálice. Porque quem come e bebe, come e bebe para sua 

própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa 

disto há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. 

Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos 

julgados”     Versos 25-31 

 
 
 TODOS CEIAM JUNTOS! 

 
 LAVA PÉS – LEITURA DE YOCHANAN (JOÃO) 13:4-17 

 

O CONVIDADO DE HONRA LÊ:  

“Levantando-se Yeshua, da ceia, tirou o manto e, tomando uma 

toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar 

os pés aos discípulos, e a enxugar-lhos com a toalha com que 

estava cingido. Chegou, pois, a Shimon Kefá (Pedro), que lhe disse: 

Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Yeshua: O que eu 

faço, tu não o sabes agora; mas depois o entenderás. Tornou-lhe 

Kefá: Nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Yeshua: Se eu não te 

lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Shimon Kefá: Senhor, não 

somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. 

Respondeu-lhe Yeshua: Aquele que se banhou não necessita de 

lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo; e vós estais 

limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o estava traindo; por 

isso disse: Nem todos estais limpos. Ora, depois de lhes ter lavado 

os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-

lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e 

Senhor; e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o Senhor e 
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Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos 

outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, 

façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo: Não é o 

servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que 

aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois 

se as praticardes” 
  

 
 

4ª TAÇA: HALLEL – A Taça Do Louvor 

 

TODOS:  

“Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da 

videira (do Sêder de Pêssach) até aquele dia em que convosco o beba 

novo, no reino de meu Pai. E tendo cantado um Hallel (hino), saíram 

para o Monte das Oliveira”     Matityahu (Mt) 26:29,30. 

 

 

 BÊNÇÃO DO VINHO:  

OFICIANTE:   BARUCH ATA ADONAI ELOHEINU MELECH 

HAOLAM, BORÊ P’RI HAGAFEN AMN. B‘SHEM YESHUA 

HAMASHIACH! 

TODOS: 

“Bendito sejas tu eterno nosso elohim rei do universo que criaste o 

fruto da vide. Amen! Em o nome de yeshua hamashiach” 

 

“Louvai ao Eterno todas as nações, exaltai-o todos os povos. Porque 

a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Eterno 

dura para sempre. HalleluYá!”               Tehilím (Sl) 117 

  

CHAG PÊSSACH SAMEACH – FELIZ FESTA DE PÊSSACH! 
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UMA REALIZAÇÃO 

OHÊL MASHIACH – TENDA DO MESSIAS 

(WWW.TENDADOMESSIAS.COM) 

 

IDEALIZAÇÃO  

ROSH MOSHÉ BEN SHALOM 

CONGREGAÇÃO ISRAELITA YESHUA CHAI - ES 
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