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A Festa de Pães Ázimos
Resumo da Halakhá
Por Sha’ul Bentsion
I - O que são Hames e Massá
•
•
•
•
•
•
•

O que é hames? É massa levedada de trigo, cevada de duas fileiras, cevada de 6
fileiras, centeio e espelta (trigo vermelho).1
Massá é o nome dado ao pão ázimo, feito a partir desses grãos.2
Outros grãos, como milho, aveia pura, arroz, etc. não levedam, logo não há qualquer
restrição a ele.
Não comemos hames durante a Festa dos Ázimos, desde a 4a. hora do 14o. dia, até o
fim da festividade.
Não nos beneficiamos do hames (ex: vendendo para terceiros), desde a 5a. hora do
14o. dia, até o fim da festividade.
Alimentos que contém hames misturado (ex: cerveja) precisam ser removidos.
Substâncias que não são alimento humano não precisam ser removidas.
II - Procurando, Anulando e Destruíndo

•
•
•

Até a noite do 14o. dia, procuramos o hames, em lugares onde armazenamos ou
consumimos alimentos. Removemos tudo, deixando só o que for ser consumido no dia
seguinte, em um lugar separado.
O que for encontrado deve ser destruído, ou jogado fora de sua casa.
A bênção para procura do hames é:
“Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do universo, que nos santifica com
Teus mandamentos e nos prescreveste acerca da destruição do hames.”

•
•

Após isso, anulamos em nosso coração todo hames que tenha nos escapado à vista.
Exemplo do que dizer para anular:
“Todo hames que está em minhas posses, que eu não vi, e que não destruí, é
anulado e considerado como o pó da terra”

•

Quem não conseguir procurar e anular na noite do dia 14a. deve fazê-lo na manhã
seguinte. Se ainda assim não conseguir, deve fazê-lo o mais rápido possível.

Esses são os grãos conhecidos pelos sábios, e que estavam disponíveis em Israel, cuja levedação faz a
massa crescer. Vide Mishná em Menahot 70a, e a Guemará em 70b. No hebraico, hames vem da raiz חמץ
que significa levedar.
1

2

O termo massá vem da raiz מצץ, que significa seco ou vazio. O pão ázimo é um pão vazio e chato.
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III - Hames e Estrangeiros
•
•
•

Nesse período, não devemos ter hames em nossas posses. Se houver algo que
pertence a um estrangeiro, e for inevitável tê-lo em casa, deve ser posto fora das
vistas (ex: guardado numa armário específico)
É permitido vender hames ou doar o hames a um estrangeiro antes da festividade.
A prática de vender antes, e já recomprar depois, embora popular, é proibida pela
halakhá.
IV - Hames e Utensílios

•
•

Utensílios devem ser higienizados de forma a se certificar que não têm hames, antes
de serem utilizados.
Utensílios de barro ou cerâmica (que não tenham cobertura envernizada ou algo
semelhante) que foram usados para cozinhar hames devem ser guardados para
depois do Pessah.
V - Comer a Massá

•
•
•
•
•
•
•

No 15o. dia, à noite, faz-se um jantar festivo recitando a hagadá.3 Em tempos de
Diáspora, isso é feito também no 16o. dia, à noite.
Deve-se comer a massá nesses dias, ao recitar a hagadá. Noutros dias, é opcional.
Não se deve engolir (sem sentir o sabor) a massá, nem o maror (erva amarga).4
Para cumprir o mandamento, a massá deve ser feita com um dos cinco grãos cuja
levedura é proibida, e com água ou suco de fruta.
Por ser o pão da miséria, a massá comida durante hagadá não deve conter óleo ou
sementes ou qualquer outro melhoramento.
A massá não deve ser comida no 14o. dia, para que haja distinção.
É proibido comer muito antes da refeição festiva, para que haja apetite para a mesma.
VI - A Contagem do `Omer

•
•
•

A contagem do `omer é feita por 49 noites, a partir da noite do 16o. dia.5 Caso se
esqueça, a contagem pode ser feita durante o dia.
A contagem é feita de pé. Porém, caso se faça sentado ou deitado, ainda é válida.
Material para a contagem do omer: http://www.qol-hatora.org/pdfs/omer.pdf

Importante: O resumo foi feito especificamente para o ano de 5776, e levando-se em
conta as condições do brasileiro. Outras situações ou dúvidas devem ser consultadas na
halakhá. Fonte: Mishnê Torá - Sefer Zemanim - Hilkhot Hames uMassá
3

Hagadá significa narrativa. No link a seguir, você encontra uma hagadá gratuita, feita em conformidade
com os preceitos da lei judaica: http://www.qol-hatora.org/pdfs/hagadahpessah.pdf
4

Maror vem da raiz מרר, que significa amargo.

5

O termo `omer significa molho, e se refere à oferta do molho das espigas, oferecido na festividade
seguinte, isto é, na festa de Shabu`ot, que é celebrada sete semanas após o Pessah.
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