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Convite e Introdução 

Condutor: Sejam bem-vindos, Filhos do Altíssimo! Vamos nos alegrar e celebrar o 
nosso Criador.  

Todos: Bendito seja o Senhor, de eternidade em eternidade! 

(Oração Espontânea) 

1a. Leitura: Origens Históricas 

 Desde os primórdios da humanidade, 
havia no Oriente Médio celebrações das 
primícias da colheita e dos primeiros cordeiros e 
carneiros da temporada. 

 O Inverno era um período frio, de dias 
curtos e longas noites, e sem colheita. Os 
agricultores se alimentavam essencialmente dos 
grãos que eram estocados na colheita de Outono. 

 A chegada da Primavera significava o retorno do calor dos dias mais 
ensolarados, e da colheita. E, por isso, era festejada com muita alegria. 

 Assim sendo, a Primavera representava o ressurgimento da vida, do júbilo e da 
esperança.  

!3
!

☞ Instruções:
1) O Condutor faz o convite a todos para participarem do ritual de Páscoa Monoteísta.
2) Um dos participantes faz uma oração espontânea.
3) Em seguida, os participantes e alternam nas leituras de introdução.
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2a. Leitura: A Colheita da Cevada 

 A ocasião também era marcada pelo 
início da colheita da cevada, que era o 
principal grão para o alimento dos rebanhos e 
dos homens. 

 Por ser um grão bravo, que cresce em 
abundância no Oriente Médio, a cevada era 
tida como o principal alimento dos pobres e 
humildes. O trigo, tido como mais nobre, era 
colhido várias semanas depois. 

 Os humildes não tinham como estocar muitos grãos e esperar que seus pães 
fermentassem e se tornassem mais palatáveis. A forma mais comum de pão era uma 
massa arredondada e com pouca ou quase nenhuma fermentação, hoje conhecida 
como pão árabe ou pão sírio. 

 Ansiosos por comer os grãos frescos da nova colheita, os povos celebravam 
comendo esses pães ázimos e realizando suas ofertas de grãos e festividades. 

3a. Leitura: A Alegria do Rebanho 

 Esse era também um período de muita 
alegria e celebração para os pastores de 
rebanho. Os filhotes que haviam nascido 
durante a época mais fria seriam pela primeira 
vez levados ao pasto. 

 Os principais animais domésticos da 
região são os caprinos, como os cordeiros e 
carneiros, que eram uma das mais importantes 
fontes de alimento, fornecendo leite e carne.  

 O nome Páscoa vem do termo semita Pessa’h, que significa ‘pular’. Esse nome 
já era utilizado para as celebrações da época, em referência à bela forma de se 
movimentar dos cordeiros e carneiros, em pulos que parecem coreografados, e 
inspiravam danças típicas. 

 Os pastores da região celebravam assim o novo ciclo da vida, geralmente 
escolhendo um filhote, o cordeiro ou carneiro pascoal, para ser comido durante a 
festividade. Ele era comido com especiarias, geralmente feitas de ervas amargosas. 
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4. Leitura: As Festividades 

 Todas as festividades eram geralmente 
acompanhadas do vinho, pois a uva era fruta 
abundante na região.  

 Esta é, portanto, uma época em que 
celebramos a alegria da vida, a esperança da 
renovação, e a gratidão pelo sustento.  

 As festividades antigas estão na origem 
cultural da Páscoa israelita, que também 
ganhou novos significados a partir do êxodo do Egito. 

5. Leitura: A Páscoa na Bíblia 

 Nos tempos bíblicos, a Páscoa ganhou 
uma conotação bastante especial.  

 Não foi por acaso que o Senhor 
escolheu uma época em que os corações dos 
homens se renovavam em esperança de vida 
para libertar o povo de Israel da escravidão do 
Egito. 

 Os israelitas haviam descido ao Egito 
para fugir de um período de seca na terra de Canaã, e acabaram lá sendo escravizados 
por um faraó terrível, que os afligia com pesadas cargas de trabalho, e fazia com que 
edificassem cidades e monumentos. 

 O faraó também havia mandado matar os bebês homens, desejando assim 
aniquilar o povo de Israel.  

 O Senhor ouviu o pranto dos israelitas, e enviou Moisés, o grande libertador, 
para confrontar faraó e conduzir o povo de volta à liberdade. 

 Como o faraó se recusava a deixar o povo ir, o Senhor enviou dez pragas que 
afligiram o Egito. 

 Na última praga, o Senhor feriu os primogênitos do Egito, poupando os 
primogênitos israelitas.  
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6. Leitura: A Páscoa Israelita 

 A palavra Pessa'h também era usada 
figurativamente para significar proteção 
(como em Is. 31:5), e então a Bíblia faz um 
jogo de palavras. A antiga festividade dos 
novos cordeiros ou carneiros tornou-se 
também a Festa da Proteção, na qual os 
israelitas fariam uma festividade tomando um 
cordeiro ou carneiro jovem, como gratidão 
pelo Senhor tê-los protegido. 

 A festividade dos ázimos e da cevada também ganhou uma conotação de 
sustento. Os israelitas saíram apressadamente do Egito, e por isso sua massa não teve 
tempo de crescer, sendo cozida pelo sol.  

 O pão da miséria deveria lembrar a eles que deveriam comemorar sua 
liberdade, para a abundância. 

 As ervas amargosas, especiarias tipicamente comidas com as carnes do 
rebanho, também passaram a lembrar os israelitas do amargor de sua vida enquanto 
escravos.  

7a. Leitura: O Objetivo 

 O objetivo desses novos significados às 
festividades de primavera tinha um objetivo 
muito claro: Criar um ritual que pudesse 
ajudar os pais a contar para seus filhos sobre 
como haviam sido escravos, e o que o Senhor 
havia feito por eles.  

 O vinho da alegria também foi mantido 
para todas as celebrações bíblicas, e deveria 
rememorar toda a alegria de ter a libertação, a 
proteção e o sustento assegurados pelo Senhor. 

 Assim sendo, a Páscoa também trouxe como aspecto importante a justiça, a 
liberdade, a misericórdia e os livramentos do Senhor, bem como a importância de 
contá-los às gerações vindouras.  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Acendimento das Luzes 

Primeira Luz 

Condutor: Acendo a primeira luz, que representa o 
Eterno. Bendito é Aquele que, de Eternidade em 
Eternidade, nos concede a esperança da vida, do 
sustento, e da libertação. Sua luz jamais se apagará. 

Todos: “Levanta-te, resplandece, porque vem a tua 
luz, e a glória do ETERNO vai  nascendo sobre 
ti.” (Is. 60:1) 

Segunda Luz 

Condutor: A luz nos provê calor e vida, e recomeça o ciclo da terra, que nos concede 
o sustento. Bendito é o Autor da luz e da vida. 

Todos: “Doce é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol.” (Ec. 11:7) 

Terceira Luz 

Condutor: Acendo a terceira luz, que representa a liberdade. Bendito é o Senhor, que 
liberta os homens do jugo da tirania e das trevas.  

Todos: “O ETERNO é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor? O 
Senhor é o meu forte refúgio; de quem terei medo?” (Sl. 27:1) 
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☞ Instruções:
1) Uma pessoa recita as frases abaixo, e acende as luzes. Cada etapa pode ser feita por 
uma pessoa diferente. As demais pessoas recitam o trecho que diz ‘todos’. Se estiver 
sozinha, a própria pessoa recita o trecho destinado a todos.
3) O acendimento assim é feito: Primeiro uma luz é acendida, depois uma segunda, a 
partir do fogo da primeira.

☞ Instrução: A primeira luz é acesa. Todos se levantam e estendem suas mãos na 
direção dela, simbolizando nosso desejo de buscar a luz do Criador. Depois, tornam 
a sentar.
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A Purificação 

Condutor:  
Senhor, purificamos nossas mãos para te servir nesta 
celebração. Bendito é o Altíssimo, que purifica todos 
os homens.  

Cada participante, ao mergulhar suas mãos: 
"Lavo as mãos na inocência, e do teu altar, Senhor, 
me aproximo.” (Sl. 26:6) 

O Cálice da Vida 

Condutor: Nos alegramos no Senhor, pela vida que se renova a cada ano. Renova, 
Senhor, a nossa fé e a nossa confiança em ti. 

Todos: “O teu amor é melhor do que a vida! Por isso 
os meus lábios te exaltarão.” (Sl. 63:3) 

Condutor: Bendito és Tu, Eterno, Autor da vida e 
Criador de todas as coisas. Em Ti, encontramos a 
alegria, e por isso partilhamos deste cálice. 

Todos: Amém! 
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☞ Instruções:
1) Um recipiente com água é posto diante da mesa, ou em local à parte.
2) O Condutor recita o trecho abaixo. 
3) Cada pessoa molha suas mãos no recipiente e recita a frase a seguir

☞ Instruções:
1) Preenche-se um cálice de suco de uva ou outra bebida que seja do agrado dos 

participantes. 
2) Cada pessoa toma um pouco da bebida, após recitar o trecho abaixo.

☞ Instruções: Neste ponto, sugere-se a leitura do Salmo 104.
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O Prato de Vegetais 

Condutor: Bendito é o Senhor, Rei Eterno, que prometeu cuidar daqueles que o 
amam e o temem. E Ele disse: 

"Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, 
amando o ETERNO, o teu Senhor, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, 
então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de 
primavera, para que vocês recolham o seu cereal, e tenham vinho novo e azeite. Ela 
dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e 
ficarão satisfeitos.” (Dt. 11:13-15) 

Condutor: Comemos estes vegetais com alegria, louvando e agradecendo o Senhor 
pelos tempos de plantio e colheita, e pelo sustento que nos concede continuamente. 
Bendito és Tu, Senhor, porque não deixas faltar o pão ao justo. 

Todos: Bendito és Tu, Senhor, que nos sustenta em abundância. 
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☞ Instruções:
1) Sugere-se que nesse momento seja servido um prato de vegetais, à escolha dos 

participantes.
2) Antes de comer, recita-se
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O Cálice da Libertação 

Condutor: “Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão; e o seu clamor 
subiu até o Senhor. Ouviu o Senhor o lamento deles e lembrou-se da aliança que 
fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a 
situação deles.” (Ex. 2:23-25) 

Assim como o Senhor libertou Israel, assim também Ele nos libertou das trevas e da 
tirania. E libertará o justo do jugo de seus opressores. 

Todos: “Do seu santuário nas alturas o Eterno olhou; dos céus observou a terra, para 
ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim o nome do 
Eterno será anunciado em Sião e o seu louvor, em Jerusalém, quando os povos e os 
reinos se reunirem para adorar ao Eterno.” (Sl. 102:19-22) 

Condutor: "Erguerei o cálice da libertação e invocarei o nome do Eterno.” (Sl. 
116:13). Bebamos, com alegria. 
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☞ Instruções:
1) Completa-se o cálice de suco de uva ou outra bebida que seja do agrado dos 

participantes. 
2) Cada pessoa toma um pouco da bebida, após recitar o trecho abaixo.
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Lembrança da Amargura 

Condutor: Oremos agora por aqueles que vivem em 
situação de amargura e angústia. Que o Senhor, Juiz 
Justo e Compassivo, possa libertá-los. 

(Oração Espontânea) 

Condutor: O sabor amargo simboliza que nossa 
alegria jamais estará completa, até que todos os 
oprimidos sejam libertos, e que os justos herdem a 
terra.  

Todos: "O ETERNO faz justiça e defende a causa dos oprimidos.” (Sl. 103.) 

O Pão da Simplicidade 

Condutor: “A soberba do homem o abaterá, mas a 
honra sustentará o humilde de espírito.” (Pv. 29:23) 

Bendito é este pão que está diante de nós, e que 
simboliza nosso compromisso de humildade perante 
o Senhor. 

Todos: “A recompensa da humildade e do temor do 
Senhor são a riqueza, a honra e a vida.” (Pv. 22:4) 
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☞ Instruções:
1) Toma-se algo amargo e comestível. Pode ser um tempero sobre alguma outra 

comida, folha de vegetal amargo, ou mesmo chocolate amargo.
2) Alternativamente, pode ser uma bebida amarga, como café, chá ou mate.
3) O condutor recita o trecho abaixo.
4) Em seguida, uma oração espontânea é feita, e todos recitam o trecho a seguir.

☞ Instruções:
1) Toma-se algo que represente os pães ázimos da antiguidade. O mais parecido que 

existe costuma ser o pão sírio. Pode-se fazer com pão árabe, receita caseira de pão 
ázimo, etc.

2) O pão pode ser servido puro, como sanduíche, etc.
3) Após recitar o trecho abaixo, todos comem.
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O Amor ao Próximo 

Condutor: Separamos neste momento o alimento 
para entregar aos menos favorecidos, exercitando o 
amor que o Altíssimo deseja que tenhamos, para com 
todos os seus filhos. 

Todos: “Quem se compadece do pobre, empresta ao 
Eterno, que lhe retribuirá o seu benefício.” (Pv. 
19:17) 
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☞ Instruções:
1) Todos trazem 1kg de alimento não-perecível, e colocam sobre ou próximo à mesa.
2) Uma pessoa fica responsável por entregar a doação a pessoas carentes.

☞ Instruções: Após ajuntar os alimentos, recita-se o trecho abaixo, e um dos presentes 
faz uma oração espontânea, agradecendo pelo privilégio de ajudar os necessitados
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O Cálice da Lembrança 
Condutor: O principal objetivo da Páscoa para os 
israelitas era para que pudessem lembrar e contar às 
gerações vindouras o que o Senhor fez por eles. 

Todos: “Recordarei os feitos do Eterno; recordarei os 
teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas 
obras e considerarei todos os teus feitos. Teus 
caminhos, ó Senhor, são santos. Que divindade é tão 
grande como o nosso Senhor? Tu és o Senhor que 
realiza milagres; mostras o teu poder entre os povos.” (Sl. 77:11-14) 

Condutor: Convido a todos os presentes a contar uma história de como o Senhor agiu 
em sua vida, trazendo milagre ou livramento. 

Condutor: Tomemos do Cálice da Lembrança, em alegria, buscando sempre nos 
lembrar do Criador a todo momento. 

Todos: “A alegria do Eterno é a vossa força.” (Ne. 8:10) 

A Refeição 

Condutor: Bendito seja o Eterno, Criador de todas as 
coisas, porque nos concede o sustento e nos permite 
comer com abundância e alegria. 

Todos: Amém! 
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☞ Instruções:
1) Após o término das histórias, completa-se o cálice de suco de uva ou outra bebida 

que seja do agrado dos participantes. 
2) Cada pessoa toma um pouco da bebida, após recitar o trecho abaixo.

☞ Instruções:
1) Com muita alegria, a refeição é servide. Sugere-se neste momento que sejam 

colocadas músicas alegres e que haja júbilo.
2) Antes de comer, recita-se:
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Agradecimento Final 

Condutor: “Senhor, quero dar-te graças de todo o 
coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti 
quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu 
nome, ó Altíssimo.” (Sl. 9:1,2) 

Todos: “Pois o Eterno é o Senhor Absoluto, o grande 
Rei acima de todos os poderes.” (Sl. 95:3) 

Bibliografia 
 Os seguintes textos foram utilizados como referências históricas: 

BERLIN, ADELE; BRETTLER, MARC Z. The Jewish Study Bible. Jewish Publication Society 
Tanakh Translation. Nova Iorque: Oxford University Press, 1999. 

HIRSCH, Emil G. et al. Passover. Jewish Encyclopedia. Nova Iorque, 1906. 

JACOBS, Joseph; Eisenstein, Judah D. Mazzah. Jewish Encyclopedia. Nova Iorque, 1906. 

NOLL, K. Caaan and Israel in Antiquity. A Textbook on History and Religion. Londres: 
Bloomsbury, 2013. 

OESTERLY, W.O.E. Sacred Dance in the Ancient World. Dover Publications. Mineola, 2002. 

WAGENAAR. Jan A. Origin and Transformation of the Ancient Israelite Festival Calendar. 
Wiesbaden: Harrassowitz. 2005. 

Passover (Pesach) 101. What you need to know about the festival of freedom. My Jewish Learning. 
Disponível em: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/11933-passover  

!14
!

☞ Instruções:
1) Após o jantar, louvamos ao Criador pelo privilégio de termos nos reunido.
2) Antes de comer, recita-se:
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Gostou da obra? 

 Faça uma doação ao nosso projeto, para que possamos 
produzir cada vez mais, e sempre disponibilizar nossos materiais 
gratuitamente!  

 Nós dependemos de doações para fazer tudo aquilo que, com 
muito carinho, produzimos em prol da adoração ao único Senhor. 

 Para apoiar nossos projetos, utilize uma das contas abaixo: 

Itaú (Preferencialmente) 
Ag. 7062  
C/C 26683-3 

Caixa Econômica Federal (pode ser feito nas lotéricas) 
Conta Poupança: 1374.013.93399- 5 
(este número já inclui conta, agência e operação) 

Banco do Brasil (pode ser feito nos Correios) 
Ag. 3559-9 C/C 51292-3
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