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A Celebração de Pessah
Resumo da Halakhá
Por Sha’ul Bensiyon
I - Material Prévio
•
•
•

Recomenda-se, antes da leitura deste material, que se leia o resumo sobre Hag
haMassot (A Festa dos Ázimos), que se encontra aqui: http://qol-hatora.org/moadim/afesta-dos-azimos-resumo-da-halakha-hag-hamassot/
Durante o jantar festivo, você precisará de uma hagadá para acompanhamento.
Você pode encontrar uma hagadá tradicional, objetiva, auto-explicativa e gratuita no
link a seguir: http://www.qol-hatora.org/pdfs/hagadahpessah.pdf
II - Objetivos

•
•
•
•
•

O principal objetivo da leitura da hagadá é cumprir o mandamento de lembrar dos
eventos da libertação de Israel no 15o. dia, e ensiná-lo a gerações vindouras.1
Embora não seja obrigatório, é louvável se estender na explicação dos eventos.
Deve-se instruir os filhos sobre os acontecimentos, mesmo se não perguntarem.
Deve-se fazer algo de diferente da rotina, para despertar a curiosidade das crianças,
levando-as a perguntar porque essa noite é diferente das demais. (Ex: tirar a bandeja
de alimentos, servir castanhas como aperitivos, etc.)
Quem não tem filhos, sua esposa deve indagar porque essa noite é diferente. Dois
amigos juntos perguntam um ao outro. Uma pessoa sozinha indaga a si própria.
III - A Hagadá (Narrativa)

•
•
•
•
•

•

1

A hagadá deve começar narrando as origens de Israel, até sua escravidão no Egito.
Para cumprir a obrigação da hagadá, toda pessoa deve mencionar os três assuntos
principais: o Pessah (cordeiro ou carneiro), a massá (pão ázimo) e meromim (ervas
amargas)
O Pessah simboliza o Eterno passando as casas dos israelitas; meromim a amargura
da vida no Egito; a massá a redenção apressada.
Todo participante deve celebrar como se ele próprio estivesse saíndo do Egito.
Os participantes devem comer à maneira de homens livres. Antigamente, isso
significava comer deitado em poltronas sobre o lado esquerdo. Por essa razão, muitos
mantêm que simbolicamente deve-se reclinar para esquerda e comer. Outros dizem
que isso não é necessário nos dias atuais, pois os homens livres não comem mais
assim.
Os que entendem que se deve reclinar afirmam que isso deve ocorrer ao tomar o
vinho (ou suco de uva) e ao comer massá.

Hagadá significa narrativa. O mandamento se encontra em Ex. 13:3.
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IV - As Taças
•
•
•
•

Se o vinho ou suco de uva for muito forte ou concentrado, deve ser misturado com um
pouco de água para suavizar seu sabor.
Quatro taças são servidas: A da santificação do dia (Qidush); A da narrativa (Hagadá);
A da bênção após os alimentos (Birkat haMazon); E a dos salmos de louvor (Halel).
Cada taça deve conter, pelo menos, 75ml. Cada participante deve beber, pelo menos,
um gole de boca cheia do vinho ou suco de uva.
Quem desejar pode servir uma quinta taça, tomada após recitar o Sl. 136.
V - O Cordeiro ou Carneiro

•
•
•
•

Fora de Jerusalém, não é permitido fazer o sacrifício do cordeiro ou carneiro.2
Na hagadá, no momento reservado a comer cordeiro ou carneiro, come-se uma
porção de massá e outra de maror, para que não nos esqueçamos desse momento.
A questão da circuncisão3 afeta apenas o Pessah propriamente dito. Isto é, ao comer
da carne do cordeiro ou carneiro. Não há, portanto, restrição quanto a participar da
hagadá.
Não é proibido comer um prato de cordeiro ou carneiro nessa noite, desde que o
mesmo não seja feito de forma idêntica à do sacrifício, para que não se pense que o
sacrifício está sendo feito. Contudo, o melhor é abster-se dessa prática.
VI - A Massá

•
•
•
•

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 porção mínima que deve ser comida de massá para cumprir o mandamento é o
tamanho de uma azeitona.
VII - O Maror

•
•
•
•
•

2

O maror (erva amarga) representa a amargura com a qual os filhos de Israel foram
afligidos no Egito.
Deve-se comer uma porção mínima equivalente ao tamanho de uma azeitona.
O maror não deve ser cozido, ou passar por processo que tire o seu sabor amargo.
Exemplos de ervas amargas: alface-romana, chicória, endívia, almeirão, raiz-forte,
absinto, etc.
Ao comer o maror mergulhado no harosset (pasta doce), não se deve deixá-lo por
muito tempo, para que não perca o sabor amargo.
Vide Dt. 16:5-6

3

Vide Ex. 12:48 - É importante recordar que na maioria das vezes em que a Torá se refere ao Pessah, está
falando do cordeiro ou do carneiro, e não da festividade em si.
4

Maror vem da raiz מרר, que significa amargo.
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IV - Karpas
•
•
•
•

Durante a hagadá, utiliza-se um vegetal de folhas verdes, denominado karpas,
simbolizando a gratidão pela chegada da primavera (abib).5
O vegetal pode ser o mesmo da erva amarga, se não houver outro.
Come-se o vegetal mergulhado no harosset (pasta doce).
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 - O Halel

•
•
•
•

O Halel era o conjunto de salmos recitados pelos levitas no Templo, enquanto o povo
aguardava os sacrifícios.6
Os salmos 113 a 118 geralmente são recitados durante a hagadá. Porém, podem ser
feitos a qualquer momento do dia, no dia 15 (e também no dia 16, na Diáspora).
A leitura pode ser feita da forma que se desejar, com pausas ou de uma só vez, desde
que não seja lido fora de ordem.
O costume dos sábios da antiguidade era que um condutor lesse. As demais pessoas
repetiam a primeira frase de cada salmo, e diziam “Halelu-Yah” nas demais.
VI - Cozinhando na Solenidade

•
•
•
•

É permitido cozinhar nos dias solenes (yamim tobim), desde que seja algo que não
possa ser preparado na véspera. O que puder ser preparado na véspera não deve ser
feito no dia.
No jantar que acompanha a hagadá são apresentados dois pratos, para simbolizar as
duas ofertas levadas ao Templo nesta ocasião.
Tradicionalmente, os pratos são feitos de carne. Quem preferir pode fazer prato com
ovos, peixes, ou frango. Uma pessoa vegetariana pode fazer o prato de sua
preferência.
É importante que sejam pratos apetitosos, pois alegrar-se com o alimento perante o
Eterno é elemento essencial na festividade.7

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.
Fontes: Mishnê Torá - Sefer Zemanim - Hilkhot Hames uMassá e Shebitat Yom Tob

5

No hemisfério norte, as estações do ano são invertidas.

6

Vide a Mishná em m. Pessahim 5:5-7

7

Vide Dt. 14:26
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