
MINISTÉRIO INTERNACIONAL KAIROS

PÁSCOA - PESSACH 

A páscoa Bíblica 

Páscoa é a festa que marca o início do calendário bíblico de Israel e delimita as datas de todas as 
outras festas na Bíblia.  

Páscoa (Pessach, em hebraico) significa literalmente “passagem” (pois o Senhor “passou” sobre as 
casas dos filhos de Israel, poupando-os. Ex 12:27).  

É uma FESTA instituída por Deus como um memorial para que os filhos de Israel jamais se 
esquecessem que foram escravos no Egito, e que o próprio Deus os libertou com mão poderosa, 
trazendo juízo sobre os deuses do Egito e sobre Faraó. (Ex 12).  

Páscoa fala de libertação, de passagem, de memória, de identidade. O povo de ISRAEL foi liberto 
do Egito para poder servir a Deus e ser luz para as nações.  

O simbolismo da Páscoa é parte da mensagem no Novo Testamento, e toda a obra da Cruz se 
baseia no evento da Páscoa Judaica. Yeshua não apenas é morto em Páscoa, mas ele simboliza o 
próprio CORDEIRO pascal (I Co 5:8), que TIRA o pecado do mundo (Jo 1:29) e cujo sangue nos 
liberta, nos resgata da escravidão do pecado e nos SELA como Seus filhos.  Nele (Yeshua), somos 
feitos NOVAS CRIATURAS sem o fermento da malícia e da maldade. Como podemos ver, não se 
pode entender a obra da cruz sem o conhecimento dessa que é a mais simbólica das Festas de 
Deus.  

Páscoa fala de nossa LIBERTAÇÃO para servirmos a Deus. 

Segundo o livro de Êxodo capítulo 12, a Páscoa deveria ser celebrada com um jantar familiar, onde 
um Cordeiro seria assado e comido por todos. O jantar também deveria ter o pão asmo ou sem 
fermento (matzá, em hebraico) e ervas amargas. 

O pão sem fermento nos ajuda a lembrar que na noite da Páscoa no Egito, comemos às pressas e 
o pão não teve tempo de fermentar.  

As ervas amargas nos lembram de como nossa vida era amarga quando éramos escravos de 
Faraó. Por volta do ano 550 a.C., os judeus criaram uma sequência para o jantar, chamada de 
Hagadah, que incluía o RELATO do Êxodo, os 4 cálices de vinho e o Charosset que é uma espécie 
de pasta doce.   

A intenção do mandamento (Ex 12:26) é que TODOS os membros da família participem das 
narrativas e da liturgia, e que a festa seja uma ferramenta DIDÁTICA para se ensinar às crianças 
sobre como o Senhor nos libertou com mão forte do Egito.  

Jesus, quando celebrou seu último jantar de Páscoa com os discípulos, seguiu exatamente a 
tradição judaica vigente em sua época e até os dias de hoje. 

Em todo o momento deveremos também invocar o que Cristo fez por nós na obra redentora do 
Calvário, lembrando sua morte e ressurreição, sua vitória sobre o pecado e a nossa salvação. 
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Cerimonial da Páscoa - Seder 

- Ao entardecer tudo tem que estar pronto. Como no Shabat, inicia-se ao anoitecer. 

- É uma celebração santa, anual e feita em família. 

- A mesa deve conter: a melhor toalha, os melhores pratos, copos e talheres, duas velas, 
(fósforos), o centro com os elementos de Páscoa, 3 Matzas, uma terrina com água e uma toalha, 
o “lugar de Elias” (lugar vazio) e a Bíblia, (opcional: uma jarra de flores), etc… 

- Toda a família deve estar bem vestida, pois é a solene convocação do Senhor. 

- Há que preparar as passagens bíblicas a ler e cânticos de louvor a entoar. 

- O líder, o pai de família, ou outra figura espiritual, fica sentado no topo da mesa, conta a história 
da Páscoa, “Hagadah” (sequência dos factos da libertação do Egipto), a ser guardada como 
memorial e contada às gerações seguintes, de como o Senhor Deus de Israel, com “a Sua Forte 
mão”, miraculosa e bondosamente, retirou o povo do jugo de Faraó.  

- Seguidamente, explica-se o significado de cada elemento do Cerimonial de Páscoa, cada figura 
visual que ilustra o cerimonial. Paralelamente irá-se invocar a memória a obra redentora de Cristo 
na Cruz (nosso cordeiro pascal). 

O SEDER COMEÇA COM: 

1. Velas acesas:  com o acender das velas, separa-se o sagrado do comum. Ao iniciar da 
cerimónia, a dona da casa acende as velas, como no Shabat, pois simbolicamente é pela 
mulher que a luz voltou ao mundo. Lembrando que Jesus é a nossa LUZ, a Luz do Mundo e 
sem Ele estaríamos em trevas, e por causa Dele podemos ter revelação da Sua palavra, e 
celebrar Páscoa (João 8:12). 

2. Cálices de vinho: Podemos ver essa referência no livro de Êxodo 6.6-8. 

	 2.1. Cálice da Santificação - “Eu vos tirarei debaixo das cargas do Egipto”. 

	 2.2. Cálice da Libertação - “Eu vos livrarei da sua servidão”. 

	 2.3. Cálice da Redenção - “ Eu vos resgatarei com braço estendido.” 

	 2.4. Cálice da Restauração, da alegria completa, do louvor -  “Eu vos tomarei por povo!” 

	 2.5. Cálice de Elias que não será tomado até que o Messias retorne  - “Eu vos levarei à Terra 
a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó e vo-la darei em possessão…” 

Lembrando em cada cálice que Jesus derramou  o Seu sangue por cada um de nós para nos 
santificar, libertar, redimir e restaurar (Mateus 26:28). 
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3. Matzá: têm-se 3 pães asmos (sem fermento), empilhados e cobertos por um pano branco: 
(simbolizam os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó para Israel e, Pai, Filho e Espírito Santo para a 
Igreja). “E Jesus lhes disse: Olhai, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 
16:6. Que é a hipocrisia.” (Lucas 12:1.) 

Lembrando em cada momento com Matza que Jesus disse: "isto é o meu corpo que é partido por 
vós;” (1 Coríntios 11:24-28) e que o Corpo de Jesus, não continha pecado algum. 

“Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas; 
porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.” Hebreus 4,15. 

4. Prato de símbolos:  Na mesa temos um prato especial chamado “Keara”. Nele dispomos os 
elementos do jantar:   

* Zeroa: um osso da perna que simboliza o poder com que Deus nos tirou do Egito e, de cordeiro  
que representa o Cordeiro Pascal, o cordeiro morto, assado e comido no Egipto que também 
nos lembra o cordeiro pascal, sacrificado no Templo 

* Nota: Figura do corpo de Jesus. 

* Karpas:  salsa molhada em água salgada. É necessário ter uma tigela com água bastante 
salgada, serve para dar o "sabor" do Êxodo, simbolizando as lágrimas da escravatura e o mar 
Vermelho pelo povo atravessado, e lembra o hissopo (Ezov) com o qual os israelitas aspergiram 
um pouco de sangue nos batentes de suas casas, antes da praga dos primogênitos. 

* Nota: Figura das lágrimas e sofrimento que vivíamos na vida de pecado. 

* Betza: um ovo cozido é uma lembrança do sacrifício que se oferecia em cada festividade. 
Simboliza a força, identidade do povo hebreu e o sacrifício que hoje seria celebrado no Templo 
em Jerusalém. Uma das inúmeras ideias relacionadas com o ovo colocado como símbolo na 
travessa do sêder é de que, normalmente, um alimento quanto mais é cozido, mais macio se 
torna. No caso do ovo é o contrário; quanto mais se coze, mais duro se torna. Assim é o povo 
judeu: quanto mais é oprimido ou afligido, como ocorreu no Egito, mais fortalecido e numeroso 
se torna. Pode-se comer junto com a refeição 

* Nota: Figura do poder de Deus que se aperfeiçoa em nós através de Jesus “…porque o 
meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas 
fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.” (I Coríntios 12.9) 

* Maror: mistura de ervas amargas com mostarda muito condimentada (tipo horseradish), que 
simboliza o sofrimento dos judeus escravos no Egito, uma vida amarga levada pelos hebreus no 
Egipto.  

* Nota: Figura da obra de libertação que Cristo operou em nós. Fomos libertos do pecado. 

* Chazeret - Escarola (endívia ou alface romana). Come-se com Marór. Outro tipo de erva amarga. 

* Nota: Figura da nova vida em Cristo. 

* Charosset: uma pasta doce que se assemelha a um barro – lembrando do barro, a argamassa 
com a qual os judeus trabalhavam, e faziam tijolos na construção das edificações do faraó. Numa 
tigela coloca-se a mistura de maçã, passas, nozes, mel. 

* Nota: Figura da nova vida em Cristo. 
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5. Posição de reclinar: todos os presentes devem reclinar-se no seu assento, apesar de estarmos 
na mesa, tentar reclinar, sem perder a ordem e a decência. Isto é símbolo de liberdade, pois aos 
escravos não era permitida tal posição confortável. Lembrando que Cristo nos libertou do pecado e 
agora estamos sentados com Ele nos lugares celestiais. 

“Contudo, agora libertos do pecado, e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o 
vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna.” (Romanos 6:22) 

“…e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus.” (Efésios 2:6) 

6. O Lugar de Elias e o cálice do Profeta Elias: na mesa, entre os demais, fica reservado um 
lugar vazio (cadeira, prato, copo, talheres e guardanapo), pois que Elias poderá vir em qualquer 
Páscoa, anunciar antecipadamente a vinda do Messias. Para este também se enche um cálice de 
vinho, porque a sua personagem é parte integral deste cerimonial. 

CHECK LIST SEDER 

 MESA ALIMENTOS 
1. Mesa (toalha, pratos, copos, talheres) 

2. 2 velas com suporte 

3. Cálice Principal do Vinho 

4. Keara (prato com os símbolos) 

5. Prato com pano para o Matza 

6. Cálice Elias (com vinho) 

7. Toalhas para as mãos 

8. Bíblia 

9. Hagadah (programação) 

10. Lista de Cânticos 

1. Matza (pão sem fermento) 

2. Vinho 

3. Tigelas com água salgada 

4. Zeroa (osso cordeiro) 

5. Karpas (salsa) 

6. Betza (ovo cozido) 

7. Maror (mistura amarga / mostarda) 

8. Chazeret (endívia ou alface romana) 

9. Charosset (mistura doce) 

10. Refeição a servir 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HAGADAH 

O Cerimonial da Seder de Pessach 

1. Acendem-se as velas: Faz a separação dando entrada na celebração. 

Em todos os momentos deve-se orar e meditar na palavra de Deus. Poderá ser varias pessoas 
orando. Tanto as orações formais (1) como as orações espontâneas (2). As orações formais devem 
ser literais enquanto que as orações espontâneas (2) devem ter como base o que está escrito 
(tópicos e versículos). 

Oração (1): Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos ordenou acender as 
velas nas Tuas Festas Santas. 

Oração (2): Agradecer pois Jesus é a nossa Luz, a Luz do Mundo. “Falando novamente ao povo, 
Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da 
vida.” - João 8:12 

2. 1º Cálice - “Cálice da Santificação da noite”:  Lembra-nos de que somos separados; o 
movimento de termos saído do cativeiro das trevas e termos sido transportados para a Sua luz, 
glória e santidade. 

Oração (1): “Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos mantiveste vivos e nos 
tens preservado de forma a alcançarmos esta celebração.” 

Oração (2): Agradecer pois Jesus nos arrancou das trevas para a Luz. “Ele nos resgatou do domínio 
das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado.” - Colossenses 1:13 

3. Lavar as mãos: o líder da casa ou o pai da família lava as suas mãos, enxuga-as numa toalha, 
em sinal de purificação sua e, da sua casa. 

Oração (2): Pedir a Deus que nos dê um coração puro nesta noite e tomar posse do sangue de 
Jesus que nos lava e nos purifica de todo o pecado. “Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele 
está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica 
de todo pecado. A confissão de pecados e o perdão.” - 1 João 1:7 

4. Karpas: os presentes molham um raminho de salsa em água salgada, lembrando quão doloroso 
foi o tempo de escravatura no Egipto. 

Oração (1): “Bendito És Tu Senhor nosso Deus, Rei do Universo, Criador dos frutos da Terra”. - 
comem a salsa. 

Oração (2): Lembramos das lágrimas e do sofrimento do tempo em que éramos escravos pecado, 
sabendo que hoje somos livres em Jesus. “Portanto já não és mais escravo, mas filho; e se és filho, 
és também herdeiro por Deus.” - Gálatas 4.7 

5. Matzah: toma-se o pão do meio (o 2º), parte-se este em dois, sendo que uma das metades é 
embrulhada num guardanapo branco escondida em algures (as crianças não podem saber onde 
está).  
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Oração (1): “Este é o pão da aflição que os nossos antepassados comeram no Egipto. Ontem 
fomos escravos, hoje somos livres. Que todo o que tem fome venha e coma, que todos venham e 
partilhem desta Ceia da Páscoa.” 

Oração (2): Lembramos que Jesus entregou o Seu corpo para morrer por nós, na cruz do Calvário. 
“E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; 
fazei isto em memória de mim.” - 1 Coríntios 11:24-28 

6. Perguntas: A maneira formal de contar a história de Pessach é carregada de discussões com 
muitas perguntas e respostas. Essas perguntas devem ser feitas aos participantes, pela criança 
mais nova presente na Seder: 

* Porque esta noite é diferente de todas as outras noites? 

ֶ* Porque nesta noite só comemos Matza?. 

* Porque nesta noite comemos ervas amargas? 

* Porque nesta noite mergulhamos a salsa? 

* Porque nesta noite nos reclinamos enquanto comemos e nas outras não? 

Hagadah - o líder recorta a história da Libertação de Israel do Egipto. (Êxodo 4.18; 13.22). Assim 
como também recorda “paralelamente” a morte e ressurreição de Jesus 

7. 2º Cálice - “Cálice da Libertação”:  a segunda promessa de libertação: “Livrar-vos-ei do seu 
jugo” (Êxodo 6.6). Antes de tomar o cálice, molha-se o dedo no vinho e, no prato, colocam-se 10 
gotas, mencionando cada praga: água em sangue; rãs; piolhos, moscas, pestes nos animais, 
úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas e, morte dos primogénitos. Lembra-nos que precisamos de nos 
libertar  de tudo o que nos prende, de caminharmos no que Deus estabeleceu para nós. Lembra-
Anos que só podemos ser libertos pelo Seu poder e não pela nossa força. 

Oração (1): “Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo que criaste o fruto da vide.” 

Oração (2): Lembramos que Jesus derramou o Seu sangue ao morrer por nós, na cruz do Calvário. 
“Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo 
Testamento no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim.” - 1 
Coríntios 11:24-28 

8. Serve-se a refeição completa:  Cordeiro assado com os acompanhamentos. (Depois de 
terminada a refeição retorna-se ao cerimonial de Seder) 

9. O Grande Hallel: momento de louvor: recita-se Salmos 113 e 114. Pode-se entoar um cântico. 
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10. Maror e Chazeret:  o líder tomar o 1º, a metade do 2º e o 3º Matza e distribui pelos presentes 
que molham os pedaços no Maror, lembrando a amargura da escravatura e, comem juntos. Deve 
provocar lágrimas nos olhos. Seguidamente o Chazeret também no Maror. 

Oração (1): “ Bendito És Tu Senhor Nosso Deus, Rei do Universo que nos santificaste pelos Teus 
mandamentos e que nos ordenaste comer ervas amargas.” 

Oração (2): Lembramos o facto que Jesus nos libertou do pecado. “Contudo, agora libertos do 
pecado, e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a 
santificação, e por fim a vida eterna.” - Romanos 6:22  

11. Charosset: em seguida come-se a mistura de maçã, nozes, passas, mel, etc, lembrando a 
argamassa com que os hebreus trabalhavam no Egipto e, como a escravatura amarga foi tornada 
doce, quando o povo dela foi liberto pelo braço forte do Seu Deus. 

Oração (2): Lembramos o facto que Jesus nos deu nova vida. “Assim que, se alguém está em 
Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.” - 2 Coríntios 5:17  

12. Afikomen: é uma expressão que quer dizer “Ele veio”- é a designação dada às três porções de 
Matzás que estão sobre a mesa, que os judeus consideram representar Abraão, Isaque e Jacó (os 
patriarcas de Israel), e os crentes em Yeshua, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e, também para os 
messiânicos, o Messias por revelar a Israel.  

O líder então, permite que as crianças procurem a metade da Matzá que foi escondida e 
“sepultada”. O pedaço de Matzá encontrado é repartido pelos presentes. Quando encontrado, a 
criança que o encontrou, por recompensa, recebe um presente. 

	 Comunhão: O símbolo deste meio-Matzah, sem fermento encontrado, é referido por Lucas 
quando relata que Jesus muito desejou passar a última Páscoa (Pessach) com os seus díscípulos e 
que os enviou a preparar a Seder de Pessach. Este pedaço de pão é repartido em pequenos 
pedaços pelos presentes: “E, tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos 
discípulos, recomendando: “Isto é o meu corpo oferecido em favor de vós; fazei isto em memória de 
mim”. (Lucas 22.19) - Estabeleceu a unidade do Corpo. Representa o Filho, Jesus, a pessoa do 
meio da Trindade, que na Sua morte foi sepultado por três dias, mas ressuscitou. 

13. 3º Cálice - “Cálice da Redenção” - Último cálice que Jesus tomou: “Pois isto é o meu 
sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para remissão de pecados. E vos afirmo 
que, de agora em diante, não mais tomarei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o 
novo vinho, convosco, no Reino de meu Pai”. (Mateus 26.28) 

Oração (1): “Bendito És Tu Senhor Deus, Rei do Universo que criaste o fruto da vide.” 

Oração (2): Nós celebramos a Ceia do Senhor, lembrando a entrega da vida de Jesus, o Messias. 
Nas Escrituras, “a Sua mão”, significa a Sua força e poder, enquanto que o “Seu braço estendido” 
significa misericórdia e compaixão, como a mãe que acolhe o seu filho ou a galinha que acolhe os 
pintos sob as suas asas. Os Seus braços, são personificados por Jesus, o Seu Filho enviado. Se 
nos voltarmos para Ele, em arrependimento, Ele acolher-nos-á, guiar-nos-á em justiça e em vitória 
e, nos moveremos para mais perto d´Ele. 
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14. 4º Cálice - “Cálice da Restauração” - Grande era o desejo do povo na Diáspora de volta a 
Sião e celebrar as Festas em Jerusalém, de voltar a ter o Templo restaurado e a glória do Senhor de 
volta ao Seu povo. “A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos 
Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos.” (Amós 2.9) Todos erguem o cálice 
e, juntos, declaram: 

Oração (1): “ Bendito és Tu Senhor Deus, Rei do Universo que criaste o fruto da vide”. 

Oração (2): Lembramos que Jesus, que morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus em breve irá 
voltar. “E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua 
obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim, o Primeiro e o Derradeiro.” - Apocalipse 
22:12-21 

15. Cânticos: Salmos 115,116,117,118,136. De acordo com a tradição uma criança vai à porta 
verificar se Elias vem lá, pois ele é o profeta prometido, que virá adiante, anunciar a vinda do 
Messias, dando assim por terminada a “Seder” da Pessach. 

Oração (2): Lembrando que o Messias que virá já vive e mora dentro dos nossos corações. “Eis que 
estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele 
comigo.” - Apocalipse 3:20 

Boa Páscoa a todos.
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