
CHOVERET PESSACH 
HEBRAIKEINU 2018 

 
Vaadá Chinuch 

 
 

 



Índice 
1.  Resumo da História 
2.  Curiosidades 
3.  Mitzvot 
4.  Keará 
5.  Partes da Hagadá e do Seder 
6.  Shirim 
7.  Culinária 
8. Direcionamento por faixa etária 
9. Milon 
10. Bibliografia 

   



1. Resumo da História 
 

Conta a Torá que um faraó egípcio resolveu 
escravizar todos os hebreus que viviam no Egito e 
criou uma lei: todo menino judeu que nascesse deveria 
ser morto. Para tentar fazer com que Moisés, seu filho 
recém-nascido, sobrevivesse, sua mãe Yochéved o 
escondeu em um cesto, posto a vagar nas águas do rio 
Nilo, perto de onde uma filha do faraó se banhava. A 
irmã de Moshé, Miriam, o acompanhou pelas águas de 
Nilo e viu, escondida, que a moça havia resgatado o 
bebê e o levado para a corte, onde o criou como 
príncipe. 

Certo dia, ao se perder no bairro dos escravos, 
Moisés encontrou Yochéved, que lhe contou a sua 
origem. Mais tarde, ao ver um guarda egípcio 
chicoteando um escravo hebreu, Moisés se rebelou, 
matou o homem, abandonou a corte e fugiu para o 
deserto. Foi durante os dias de solidão no deserto que 
D'us se dirigiu a ele e lhe deu a missão de libertar os 
hebreus, guiando-os à Terra Prometida de Israel. 

Moisés, então, alertou o faraó para que, em nome 
de D'us, libertasse o povo hebreu. O pedido foi 
recusado e, como castigo, D'us enviou dez terríveis 
pragas ao Egito: águas transformadas em sangue, 
invasão de rãs, piolhos, animais ferozes, animais 
atacados por pragas, sarna para os homens, 
tempestade de granizo, invasão de gafanhotos, trevas 



cobrindo o país e – a mais terrível – a morte dos 
primogênitos egípcios. 
Antes de cada praga divina, Moisés tentava convencer 
o faraó a libertar seu povo. Só depois da última, porém, 
o monarca decidiu escutar. 
A morte dos primogênitos aconteceria pela ação de um 
anjo exterminador que passaria (um dos motivos do 
nome Pessach, passagem em português) sobre as 
casas. Para que os judeus não fossem atingidos, D'us 
orientou Moisés a marcar as portas de suas casas com 
um sinal feito com sangue de cordeiro. Ao ver a marca, 
o anjo da morte pulava a casa. Essa foi a origem da 
tradição da mezuzá, presente no umbral direito das 
casas judaicas. 

Ao ver a tragédia, que incluiu a morte de seu 
próprio filho, o faraó resolveu obedecer ao D'us de 
Moisés e permitiu que os hebreus saíssem do Egito.  

Com medo que o faraó mudasse de opinião, os 
judeus tiveram que correr e não puderam 
preocupar-se com a alimentação. A massa dos pães 
não teve tempo de crescer e foi levada assim mesmo. É 
por isso que durante Pessach não comemos chametz 
(alimentos fermentados) e até hoje, comemos Matzá. 

O faraó, como esperado, traiu sua palavra, 
mandando o exército atrás do povo que partia para a 
liberdade. D'us, por meio de Moisés, fez com que as 
águas do Mar Vermelho se abrissem, para que os 
hebreus pudessem passar. A travessia foi feita e as 
águas uniram-se novamente, afogando todo o exército 



do faraó. Era o fim da escravidão do povo judeu, que 
pôde seguir seu caminho, livre, até a Terra Prometida. 
Fonte: adaptado da CIP 



2. Curiosidades 
 
● Por pessach ser um chag em que comemoramos 

nossa liberdade, um dos nomes de pessach é 
Zman Cheruteinu, que significa Tempo da nossa 
liberdade.  

 
● No judaísmo o vinho é um símbolo de felicidade e 

liberdade, então nessa noite nós bebemos 4 taças 
de vinho. Existem várias explicações para os 4 
copos, entre elas a de que simboliza as quatro 
promessas de D’us para o povo: “Eu os libertarei do 
trabalho no Egito; e Eu os libertarei da escravidão; 
Eu os redimirei com braço forte e estendido; e Eu 
os guiarei para serem Meu Povo. 

 
● Em Israel quando estamos na dieta de chametz, 

alguns restaurantes fazem pratos especiais para o 
chag, como o Mcdonald's que faz sanduíches com 
pão kasher le Pessach .   



3. Mitzvot 
 

1. Antes do começo do Chag, nós temos que procurar 
e limpar todo o chametz ( alimentos fermentados) 
da nossa casa. Pois quando nossos antepassados 
saíram do Egito, não tiveram tempo para 
fermentar o pão, então em Pessach nós não 
comemos nada com fermento para lembrar desse 
fato. 

2. Devemos tomar durante o Seder 4 taças de vinho, 
para demonstrar que somos livres, e também para 
representar as “4 escravidões”. 

3. Como nós não podemos comer chametz em 
Pessach, comemos a Matzah, que é o pão não 
fermentado que nossos antepassados comeram na 
saída do egito 

 
   



4. Keará 
 
→ Uma espécie de prato usado no Sêder de 
Pessach que é composto por: 
 
● Betsá  

É o ovo cozido com casca. Nos lembra da 
oferenda de chaguigá, oferecida no Beit 
Hamikdash na véspera de Pessach. 
 
● Zerôa  

Osso com um pouco de carne assada. Essa 
palavra significa braço e ele tem dois 
significados: O primeiro é para nos lembrarmos 
do cordeiro que foi sacrificado no Beit 
Hamikdash na véspera de Pessach. O segundo 
nos lembra da passagem da Torá : “ E nos tirou de lá o 
Eterno, nosso D’us, com mão forte e braço estendido” 
 
● Maror  

É a raiz forte que simboliza a amargura da 
escravidão no Egito. 
 
 
● Carpás  

Vegetal que simboliza a riqueza e a 
liberdade que nossos antepassados não 
tiveram no Egito. 
 



● Charosset  
É uma mistura de nozes com Matzá que 
simboliza a argamassa com que nossos 
antepassados trabalhavam quando eram 
escravos. 
 
● Chazeret 

Alface, que assim como o Maror nos lembra da 
amargura da escravidão. 
 
 
   



5. Partes da Hagadá e do Seder 
- NEROT: é costume acender ao menos duas velas 

nas vésperas de cada data santificada. 
- KADÊSH: 1ª parte do seder; faz-se o Kidush 

(benção ao vinho) e bebe-se a primeira taça. 
- URCHATZ: lavagem das mãos sem citar o 

Netilat Yadaim (benção da lavagem das mãos), 
para despertar a curiosidade das crianças. 

- KARPÁS: mergulhamos um pequeno pedaço de 
vegetal (cebola, salsão, rabanete ou batata 
cozida) em água salgada e o comemos após 
recitar a brachá (borê pri haadamá). O vegetal 
simboliza a riqueza e a liberdade, pois os 
pobres e os escravos não o  comiam no Egito, 
enquanto a água salgada lembra as lágrimas 
derramadas pelos nossos antepassados 
escravizados. 

- IÁCHATS: a matzá do meio (levi) é quebrada em 
duas partes desiguais, o pedaço menor é 
recolocado no meio e o pedaço maior 
serve de afikoman (ver “milon”); referência 
à condição escrava, que nunca tem 
muita comida e sempre faz provisões 
para o futuro incerto. 

- MAGUÍD: é a parte em que conta-se a história de 
pessach. 

O oficiante ergue a metade menor da matzá 
do meio e todos recitam Halachmá Aniá; a matzá é 



recolocada em seu lugar e enchem-se os copos 
pela 2ª vez. 

Canta-se o Ma Nishtaná e o Avadim 
Hayinu (ver “shirim”).  

Conta-se sobre a história dos 5 
sábios que se reuniram numa noite de 
pessach e discutiram até o nascer do sol 
sobre como deve-se recordar “do dia da tua saída 
da terra do Egito, todos os dias da tua vida” antes 
e depois da chegada de Mashiach (Messias). 

Conta-se sobre os 4 tipos de filhos de que fala 
a Torá. O sábio pergunta o que significam os 
diferentes tipos de mandamentos que Hashem 
ordenou e a ele o pai deve ensinar 
detalhadamente todas as leis de pessach, inclusive 
que não é permitido comer nada após o afikoman. 
O mau pergunta “para que vocês fazem essas 
coisas?” e, ao excluir-se, ele demonstra que não 
acredita na Torá e o pai deve responder 
duramente “por isto que Hashem me fez sair do 
Egito, a mim e não a pessoas como você, pois se 
estivesse lá não mereceria ser salvo”. O simples 
pergunta o que significa tudo isto, a quem o pai 
deve responder que fazemos este seder porque 
Hashem nos tirou com mão forte da escravidão do 
Egito. Ao que ainda nem sabe perguntar, cabe ao 
pai tomar a iniciativa e contar-lhe a história de 
pessach, como diz a Torá. 

Canta-se o Vehi Sheamdá. 



Conta-se a história da saída do Egito (ver 
“história de pessach”). É costume derramar um 
pouco de vinho do copo ao mencionar cada uma 
das dez pragas. 

Canta-se o Daiênu (ver “shirim”). 
Raban Gamliel costumava dizer que qualquer 

pessoa que deixou de mencionar as palavras 
pessach, matzá e maror não cumpriu seu dever no 
seder. 

Em cada geração cada judeu deve sentir como 
se ele mesmo tivesse saído do Egito, conforme diz 
a Torá “e contarás a teu filho naquele dia: ‘por isto 
o Eterno me fez sair do Egito’.” Por causa de todos 
esses milagres e favores citados no seder, 
agradecemos Hashem e cantamos Haleluia e 
Betzet Israel. 

Erguem-se novamente os copos e recita-se o 
kidush com a segunda taça. 

- RACHTSÁ: lavamos as mãos novamente, mas 
dessa vez com o Netilat Yadaim. 

- MOTSÍ: ergue-se as 2 ½ matzot e recita-se a 
brachá (hamotsí lechem min haaretz). 

- MATZÁ: segura-se a matzá superior (cohen) 
e a quebrada do meio (levi) e recita-se a 
brachá (al hachilat matzá). Em seguida 
distribui-se um pedaço de cada uma dessas 
matzot para todos os participantes. 



- MAROR: come-se a raíz forte para lembrar o 
amargor da escravidão e recita-se a brachá 
(al hachilat maror). 

- CORECH: pegamos a matzá inferior (israel) e 
partimos ela de forma a fazer um “sanduíche” 
com maror e charosset (ver “keará”) e então 
rezamos (zecher lamicdash kehilêl).  

- SHULCHAN ORECH: o jantar é servido. 
Costuma-se comer primeiro o ovo cozido da 
keará, mergulhado em água com sal. 
Comemos reclinados para o lado esquerdo 
como expressão de liberdade. 

- TSAFUN: procura-se o afikoman, que é então 
comido. Não se come nada após o afikoman. 

- BARECH: enche-se o terceiro copo. Recita-se o 
salmo Shir Hamaalot, seguido do Birkat Hamazon 
(benção de graças à refeição) e de outras 
bençãos. Abençoa-se então o vinho (borê 
pri hagafen) e bebe-se o terceiro copo. 
Canta-se para Eliahu Hanavi (ver “shirim”) 
e é costume abrir a porta da casa e 
oferecer um copo de vinho para o profeta que 
nunca morreu e visita os lares judaicos nesse dia. 

- HALEL: enche-se o quarto copo de vinho e 
prossegue-se com a leitura do Halel (salmos 
de louvor), interrompida pelo jantar. 
Abençoa-se novamente o vinho e bebe-se a 
quarta taça.  



- NIRTZÁ: encerra-se o seder, pedindo a 
Hashem que aceite-o e abençoe o nosso 
esforço, pedindo para que Leshaná 
habaá birushalaim (ano que vem em 
Jerusalém). 

   



6. Shirim 
 
 
Ma Nishtaná 

Ma nishtaná ha'laila ha'zé mi'col 
ha'leilot  
She'be'chol ha'leilot, anu ochlim 
chametz u'matzá  
Ha'laila ha'zé, ha'laila ha'zé, culo 
matzá  
 
Ma nishtaná ha'laila ha'zé mi'col 
ha'leilot  
She'be'chol ha'leilot anu ochlim 
shear ierakot  
Ha'laila hazé, ha'laila ha'zé culo 
maror  
 
Ma nishtaná ha'laila ha'zé mi'col 
ha'leilot  
She'be'chol ha'leilot ein anu 
matbilin afilu pa'am achat  
Ha'laila ha'zé, ha'laila ha'zé, shtei 
peamim  
 
Ma nishtaná ha'laila ha'zé mi'col 
ha'leilot  
She'be'chol ha'leilot anu ochlim 
bein ioshvim u'bein messubim  
Ha'laila ha'zé, ha'laila hazé culanu 
messubim 
 

O que diferencia esta noite das 
outras noites?  
Em todas as noites comemos 
comida fermentada e matzá  
Esta noite, somente matzá  
 
O que diferencia esta noite das 
outras noites?  
Em todas as noites comemos 
qualquer espécie de ervas  
Esta noite, especialmente ervas 
amargas  
 
O que diferencia esta noite das 
outras noites?  
Em todas as noites não 
mergulhamos as ervas nenhuma 
vez  
Esta noite, duas vezes  
 
O que diferencia esta noite das 
outras noites?  
Em todas as noites comemos ora 
sentados ora reclinados  
Esta noite, todos nos reclinamos 
 

 
 
 



Avadim Hainu 

Avadim hainu, hainu 
Ata benei chorim, benei 
chorin 
Avadim hainu 
Ata, ata benei chorim, benei 
chorim 

Escravos fomos, fomos 
Agora somos livres, livres 
Escravos fomos 
Agora, agora somos livres, 
livres 

 
 
Dayenu 

Ilu hotzi- hotzi'anu.  
Hotzi'anu mimitzrayim.  
Ve'lo asa bahem shfatim.  
Dayeinu.  
 
(refrão)  
Day-day-einu.  
Day-day-einu.  
Day-day-einu.  
Dayeinu, dayeinu.  
 
Ilu asa, asa, asa,  
Asa v'eloheihem  
V'lo harag et-b'choreihem.  
Dayeinu.  
 
(refrão)  
 
Ilu natan, natan lanu,  
Natan lanu et-mamonam.  
Velo kara lanu et-hayam.  
Dayeinu.  
 
(refrão)  

Se Ele nos tivesse libertado do 
Egito,  
sem porém ter-lhes feito 
julgamentos,  
Dayenu! (Nos bastaria!) 
 
(refrão)  
Day-day-einu.  
Day-day-einu.  
Day-day-einu.  
Dayeinu, dayeinu. 
 
Se Ele tivesse feito sobre eles 
julgamentos,  
sem porém ter justiçado seus 
deuses,  
Dayenu! (Nos bastaria!) 
 
Se Ele nos tivesse dado seus bens,  
sem porém nos ter aberto o mar,  
Dayenu! (Nos bastaria!) 
 
Se Ele tivesse aberto o mar,  
sem porém nos deixar atravessar 



 
Ilu heeviranu,  
Vetocho vecharava  
Velo shika tzareinu betocho.  
Dayeinu.  
 
(refrão)  
 
Ilu sipek tzarkeinu,  
Bamidbar arbaim shana.  
Velo heechilanu et-haman.  
Dayeinu.  
 
(refrão)  
 
Ilu natan, natan lanu,  
Natan lanu et-hashabat.  
Velo karvanu lifne har Sinai.  
Dayeinu.  
 
(refrão)  
 
Ilu natan, natan lanu,  
Natan lanu et-hatora.  
Velo hichnissanu le'eretz Isra'el. 
Dayeinu.  
 

em terra seca,  
Dayenu! (Nos bastaria!) 
 
Se Ele nos tivesse deixado 
atravessar em terra seca,  
sem porém ter afogado nossos 
opressores,  
Dayenu! (Nos bastaria!) 
 
Se Ele tivesse afogado nossos 
opressores,  
sem porém nos sustentar quarenta 
anos no deserto,  
Dayenu! (Nos bastaria!) 
 
Se Ele nos tivesse alimentado com 
o Maná,  
sem porém dar-nos o Shabat,  
Dayenu! (Nos bastaria!) 
 
 
Se Ele nos tivesse revelado a Torá,  
sem porém conduzir-nos à terra de 
Israel,  
Dayenu! (Nos bastaria!) 
 

 
 
Eliahu Hanavi   

Eliahu Hanavi. Eliahu hatishbi.  
Eliahu hagiladi.  
Bimheira yovo eileinu.  
Im mashiach ben David. 

Eliahu (Elias), o profeta 
Eliahu, o "tishbita" [de uma região] 
Eliahu, o guiladita 
Rapidamente virá a nós 
Com o messias, filho de David 

 



Echad My Iodea 

Echad mi yodea? Echad ani yodea.  
Echad eloheinu shebashamayim 
uvaaretz.  
 
Shnayim mi yodea? Shanyim ani 
yodea.  
Shnei luchot habrit.  
Echad eloheinu shebashamayim 
uvaaretz.  
 
Shlosha mi yodea? Shlosha ani 
yodea.  
Shlosha avot. Shnei luchot habrit.  
Echad eloheinu shebashamayim 
uvaaretz.  
 
Arba mi yodea? Arba ani yodea.  
Arba imaot. Shlosha avot.  
Shnei luchot habrit.  
Echad eloheinu shebashamayim 
uvaaretz.  
 
Chamisha mi yodea? Chamisha ani 
yodea.  
Chamisha chumshei tora.  
Arba imaot. Shlosha avot.  
Shnei luchot habrit.  
Echad eloheinu shebashamayim 
uvaaretz.  
 
Shisha mi yodea? Shisha ani yodea.  
Shisha sidrei mishna.  
Chamisha chumshei tora.  
Arba imaot. Shlosha avot.  
Shnei luchot habrit.  
Echad eloheinu shebashamayim 

Um quem sabe? 
Um eu sei: 
Um Deus que está no céu e na 
terra 
 
Duas quem sabe? 
Duas eu sei: 
Duas tábuas da lei 
Um Deus que está no céu e na 
terra 
 
Três quem sabe? 
Três eu sei: 
Três patriarcas, Duas tábuas da lei 
Um Deus que está no céu e na 
terra 
 
Quatro quem sabe? 
Quatro eu sei: 
Quatro matriarcas, Três patriarcas 
Duas tábuas da lei 
Um Deus que está no céu e na 
terra 
 
Cinco quem sabe? 
Cinco eu sei: 
Cinco livros da Torá, Quatro 
matriarcas 
Três patriarcas, Duas tábuas da lei 
Um Deus que está no céu e na 
terra 
 
Seis quem sabe? 
Seis eu sei: 
Seis livros da mishná, Cinco livros 
da Torá 



uvaaretz.  
 
Shiva mi yodea? Shiva ani yodea.  
Shiva yemei shabata. Shisha sidrei 
mishna  
Chamisha chumshei tora.  
Arba imachot. Shlosha avot.  
Shnei luchot habrit.  
Echad eloheinu shebashamayim 
uvaaretz.  
 
Shmona mi yode’a? Shmona ani 
yodea.  
Shmona yemei mila.  
Shiva yemei shabata. Shisha sidrei 
mishna  
Chamisha chumshei tora.  
Arba imaot. Shlosha avot.  
Shnei luchot habrit.  
Echad eloheinu shebashamayim 
uvaaretz.  
 
Tisha mi yodea? Tisha ani yodea.  
Tisha yarchei leida. Shmona ymei 
mila.  
Shiva yemei shabata. Shisha sidrei 
mishna  
Chamisha chumshei tora.  
Arba imaot. Shlosha avot.  
Shnei luchot habrit.  
Echad eloheinu shebashamayim 
uvaaretz.  
 
assara mi yodea? assara ani 
yodea.  
Assara dibraiya.  
Shiva yemei shabata. Shisha sidrei 
mishna  

Quatro matriarcas, Três patriarcas 
Duas tábuas da lei 
Um Deus que está no céu e na 
terra 
 
Sete quem sabe? 
Sete eu sei: 
Sete dias da semana, Seis livros da 
mishná 
Cinco livros da Torá, Quatro 
matriarcas 
Três patriarcas, Duas tábuas da lei 
Um Deus que está no céu e na 
terra 
 
Oito quem sabe? 
Oito eu sei: 
Oito dias para a circuncisão, Sete 
dias da semana 
Seis livros da mishná, Cinco livros 
da Torá 
Quatro matriarcas, Três patriarcas 
Duas tábuas da lei 
Um Deus que está no céu e na 
terra 
 
Nove quem sabe? 
Nove eu sei: 
Nove meses para o nascimento, 
Oito dias para a circuncisão 
Sete dias da semana, Seis livros da 
mishná 
Cinco livros da Torá, Quatro 
matriarcas 
Três patriarcas, Duas tábuas da lei 
Um Deus que está no céu e na 
terra 
 



Chamisha chumshei tora.  
Arba imaot. Shlosha avot.  
Shnei luchot habrit.  
Echad eloheinu shebashamayim 
uvaaretz.  
 
Achad assar mi yodea? Achad 
assar ani yodea.  
Achad assar kochvaya. assara 
dibraiya.  
Shiva yemei shabata. Shisha sidrei 
mishna  
Chamisha chumshei tora.  
Arba imaot. Shlosha avot.  
Shnei luchot habrit.  
Echad eloheinu shebashamayim 
uvaaretz.  
 
Shneim assar mi yodea? Shneim 
assar ani yodea.  
Shneim assar shivtaya.  
Achad assar kochvaya. assara 
dibraiya.  
Shiva yemei shabata. Shisha sidrei 
mishna  
Chamisha chumshei tora.  
Arba imaot. Shlosha avot.  
Shnei luchot habrit.  
Echad eloheinu shebashamayim 
uvaaretz.  
 
Shlosha assar mi yodea? Shlosha 
assar ani yodea.  
Shlosha assar midaya.  
Shneim assar shivtaya.  
Achad assar kochvaya. assara 
dibraiya.  
Shiva yemei shabata. Shisha sidrei 

Dez quem sabe? 
Dez eu sei: 
Dez mandamentos, Nove meses 
para o nascimento 
Oito dias para a circuncisão, Sete 
dias da semana 
Seis livros da mishná, Cinco livros 
da Torá 
Quatro matriarcas, Três patriarcas 
Duas tábuas da lei 
Um Deus que está no céu e na 
terra 
 
Onze quem sabe? 
Onze eu sei: 
Onze estrelas [que Yosef viu no 
sonho], Dez mandamentos 
Nove meses para o nascimento, 
Oito dias para a circuncisão 
Sete dias da semana, Seis livros da 
mishná 
Cinco livros da Torá, Quatro 
matriarcas 
Três patriarcas, Duas tábuas da lei 
Um Deus que está no céu e na 
terra 
 
Doze quem sabe? 
Doze eu sei: 
Doze tribos, Onze estrelas 
Dez mandamentos, Nove meses 
para o nascimento 
Oito dias para a circuncisão, Sete 
dias da semana 
Seis livros da mishná, Cinco livros 
da Torá 
Quatro matriarcas, Três patriarcas 
Duas tábuas da lei 



mishna  
Chamisha chumshei tora.  
Arba imaot. Shlosha avot.  
Shnei luchot habrit.  
Echad eloheinu shebashamayim 
uvaaretz. 

Um Deus que está no céu e na 
terra 
 
Treze quem sabe? 
Treze eu sei: 
Treze atributos de Deus, Doze 
tribos 
Onze estrelas, Dez mandamentos 
Nove meses para o nascimento, 
Oito dias para a circuncisão 
Sete dias da semana, Seis livros da 
mishná 
Cinco livros da Torá, Quatro 
matriarcas 
Três patriarcas, Duas tábuas da lei 
Um Deus que está no céu e na 
terra 

 
 
Halachma Aniá 

Ha lachmá aniá  
Di achalu avhataná be'ar'a 
de'Mitzraim  
Col dichpin ietei veiechol  
Col ditzrich ietei veifsach  
Ha'shatá hachá  
Le'shaná haba'á be'ar'a de'Israel  
Ha'shatá avdei  
Le'shaná haba'á bnei chorin  
 

Eis o pão da miséria  
Que nossos antepassados 
comeram na terra do Egito  
Que venham todos os que têm 
fome, e comam  
Que venham os necessitados 
compartilhar da festa de Pessach  
Este ano, festejamos aqui  
No ano que vem, na Terra de Israel  
Agora, ainda somos escravos  
No ano que vem, seremos livres 

 
 
 
 



7. Culinária 
 
Durante Pessach, não se consomem alimentos que 
levem farinha de trigo ou que possuam fermentação 
em seu processo de fabricação (chametz).  
Os bubbelehs são uma espécie de panqueca feita com 
matzá, comumente comida por ashkenazim nessa 
época do ano. 
 
Para a receita precisamos de: 
- ¼ de xícara de farinha de matzá (1 ½ matzá batida no 
liquidificador) 
- 4 ovos 
- 1 colher de sopa de leite 
- óleo para fritar 
- açúcar e canela para 
polvilhar (opcional) 
 
Modo de preparo: 

- Junte a “farinha”, os ovos e o leite em uma tigela e 
misture bem 

- Esquente um pouco de óleo na frigideira 
- Frite a massa até dourar (numa medida de 

aproximadamente uma concha de sopa rasa por 
panqueca) 

- Polvilhe um pouco de açúcar e canela por cima e 
agora é só comer! 

   



8. Direcionamento por faixa etária 
 
Hebraikeinu Gan 
Nessa idade, a Keará é uma forma muito 
interessante de se transmitir o chag. Cada 
item do prato é um símbolo e, a partir deles, 
podemos ensinar sobre a história. O ideal é 
selecionar alguns dos itens da Keará para 
que os chanchim conheçam. 
 
Tziporim e Dubim 
"O que essa noite tem de diferente de todas as 
outras?". Nessa idade, a música "Ma Nishtaná?" 
pode transmitir muitas das tradições e dos 
costumes do chag. Com base na pergunta, a 
canção cita tudo que fazemos de especial na 
noite do Seder (jantar) de Pessach. 
 
Hebraikeinu 1 
Daieinu?  Nessa idade, além de transmitir os itens das 
idades anteriores, é interessante nos perguntarmos o 
que nos é suficiente. Na música "Daieinu" (nos é 
suficiente), aprendemos que para o povo judeu, na 
situação que estava, qualquer ajuda seria suficiente. 
Será que quando ganhamos um presente de nossos 
pais, nos é suficiente? Ou queremos cada vez mais e 
mais presentes? E os exemplos são muitos! 
 
 



Hebraikeinu 2 
Somos livres? Trazendo Pessach para os 
dias de hoje, será que temos liberdade? 
Quanto? Somos livres para sermos 
crianças ou somos moldados para sermos 
mini-adultos?  
 
Hebraikeinu 3 
Nessa idade os chanichim/ot passam por 
constantes transformações e isso passa, 
inclusive, por suas relações com o 
judaísmo. Por isso, é extremamente 
relevante conversarmos sobre os 4 filhos - 
o sábio, o mau, o simples e o que não sabe perguntar. 
Sobre o último, por exemplo, podemos trazer a 
importância do pensamento crítico, de saber 
perguntar e não ter medo de fazê-lo. Também é 
interessante conversar sobre o que é liberdade e nos 
perguntarmos se somos livres. 
 
Hebraikeinu 4  
Moshé abriu mão de sua vida boa e 
confortável como príncipe para tirar o povo 
do Egito. Até que ponto saímos do nosso 
conforto para fazer o que acreditamos? 
Como podemos ativar por um mundo melhor (Tikun 
Olam) e sair mais da nossa zona de conforto? 
Outro tema interessante é a Operação Tapete Mágico, 
que tirou milhares de judeus perseguidos do Iêmen e 



os levou para Israel - ao invés de abrir o Mar Vermelho, 
Israel conseguiu frotas de avião para levar todos que 
pudessem, contra a vontade do governo iemenita. 
 
Hebraikeinu X 
O povo todo precisou confiar em Moshé. Ele era gago 
(logo a oratória não era das melhores) e ele não sabia 
nada da história judaica, mas foi o maior líder judeu 
que já existiu. Como? A liderança é um bom tema a ser 
trabalhado com os/as chanichim/ot.  
Outro tema interessante é: "Povo escravo pode 
construir um país livre?". O povo judeu permaneceu 40 
anos no deserto, até que surgisse uma nova geração 
que pudesse adentrar Israel. Ao contrário do que 
a maioria das pessoas pensa, D'us não fez isso 
só para castigar o povo pelo episódio do 
Bezerro de Ouro. Fez isso para renovar a 
mentalidade do povo. Surge então a pergunta 
sugerida acima. Na atualidade, durante os 
primeiros anos do Estado de Israel, os 
sobreviventes da Shoá eram vistos como 
"ovelhas que aceitaram seu destino e foram para 
o matadouro" e os únicos considerados heróis eram os 
que lutaram com armas nos levantes. Isso fazia parte 
do mito de formação do Estado, já que a imagem que 
queriam mostrar era a do judeu que lutou pelos seus 
direitos e que lutaria pelo seu país recém formado. 
Será que podemos relacionar os dois momentos da 



história do nosso povo? O povo oprimido conseguiu 
construir um país livre? 
9. Milon (glossário) 

- PESSACH: significa passar por cima; referência a 
como o anjo da morte da décima praga passou 
sobre as casas judias sem afetá-las. 

- KASHER LEPESSACH: comidas permitidas para o 
período do chag. 

- CHAMETZ: comidas não permitidas para o período 
do chag. 

- AFIKOMAN: parte maior da matzá do meio que é 
escondida durante o seder, procurada geralmente 
pelas crianças e comida após a refeição. 

- SEDER: significa ordem; nome dado ao jantar típico 
do chag, constituído de várias partes que possuem 
uma ordem específica a ser seguida. 

- MATZÁ: chamado também de pão ázimo ou pão da 
pobreza, é o pão que não fermentou, tipicamente 
comido durante o chag. 

- KEARÁ: louça típica, espécie de travessa com 6 
lugares específicos para cada uma das comidas 
típicas que serão usadas durante os rituais do 
seder. 

- HAGADÁ: significa narração; é o livro com os  textos 
utilizados para os serviços da noite de pessach. 

- BRACHÁ: benção. 
- HASHEM: significa “o nome”; usado para referir-se a 

D’us. 
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