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INTRODUÇÃO 

 

Durante séculos o povo hebreu vem rememorando anualmente sua libertação do Egito, 

por meio da festa de Pessach (      'ם) descrita na Torah (Livro Sagrado dos Judeus - 

     ). Seja na tradição Sefardita ou Asquenazita, a essência da celebração é sempre 

festiva e solene.  

O ato de lembrar no judaísmo torna-se imperativo, pois é ele que garante através da 

perpetuação da memória que os acontecimentos fundamentais e construtivos para a 

formação do povo hebreu e do pacto com Deus não se percam na memória dos filhos de 

Israel (LESSA & BUSTAMANTE, 2005). 

A festa é, sobretudo, um seder (banquete -      ), que reúne orações e culinária 

específicas. Tal celebração integra diretamente o patrimônio cultural brasileiro. Dessa 

maneira, torna-se imprescindível estudar a simbologia e o significado que imbuem às 

comemorações de Pessach. 

Apenas nas últimas décadas do século XX, o conceito de patrimônio cultural se 

disseminou e incorporou os referenciais culturais dos povos e a percepção dos bens 

culturais nas dimensões testemunhais do cotidiano e das realizações intangíveis. 

 

(...) o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, implementado 

pelo Decreto no. 3551/2000. Essa ampliação das frentes de 

tombamento do patrimônio histórico nacional, manifestas no registro 

de “bens imateriais notáveis” – como salientou Glauco Campelo, 

evidenciou a adoção de novas formas de acautelamento por parte do 

IPHAN e a necessidade da criação do Livro de Registro dos Saberes e 

do Livro das Formas de Expressão, nos quais são inscritos os 

“conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das 

comunidades” e armazenadas “as manifestações literárias, musicais, 



plásticas, cênicas e lúdicas”; e também, do Livro das Celebrações e do 

Livro dos Lugares, que se ocupam, respectivamente, dos “rituais e 

festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do 

entretenimento e de outras práticas da vida social” e dos espaços onde 

se “concentram e reproduzem práticas culturais coletivas”, como 

mercados, feiras, santuários, praças e entre outros. (FUNARI & 

PELEGRINI, 2006, p. 54-55) 

 

É com essa perspectiva que buscar-se-á compreender os ritos judaicos Sefardita do 

ponto de vista patrimônio cultural no Brasil, e registrar cada fase da celebração de 

Pessach. 

O trajeto histórico do povo hebreu é marcado por várias diásporas decorrentes 

principalmente de perseguições. Com isso, surgiram grupos distintos de judeus em todo 

o mundo, sendo os mais conhecidos os Asquenazes e os Sefardim . 

Asquenazitas são judeus oriundos da Europa Central e Oriental. O termo Asquenaz 

(         ) é citado na Torah em hebraico medieval para designar o território onde hoje 

encontra-se localizada a Alemanha. Além do hebraico o Iídiche é utilizado em seus atos 

litúrgicos. 

Já os Sefardim são judeus que durante as várias diásporas do povo hebreu 

concentraram-se na região da antiga Península Ibérica, denominada de Sefarad (       ), 

que por sua vez também é encontrada referência sobre sua localização na Torah. 

Durante os serviços religiosos o idioma predominante é o ladino, como se mesclasse o 

hebraico ao espanhol. 

A hostilidade e a perseguição da Igreja Católica aos judeus se tornou um fato demasiado 

evidente. Contra eles pesaram normas que prescreviam perdas de liberdades; a 

imposição do uso de vestimentas distintivas; obrigavam-nos a ouvir em suas sinagogas 

os sermões pronunciados por pregadores católicos e o confisco de bens (GONÇALVES 

& GIMENEZ, 2009). 

O período de perseguição da Inquisição Espanhola (1478-1834) aos praticantes do 

judaísmo deu algumas opções aos seguidores dos ensinamentos de Moisés (     ): negar 

sua fé e aceitar no Cristianismo Católico como única verdade e livrar-se da fornalha; 

fugir para territórios onde pudessem realizar os atos judaicos ou simplesmente ficar na 

Espanha, mantendo-se firme à sua fé e ser lançado à fogueira pelo Santo Ofício 

(NOVINSKY, 1972). 



Depois de Gaspar da Gama, que em 1500 veio com a frota de Pedro Álvares Cabral,  

parece ter sido o primeiro judeu converso a pisar as terras brasileiras, muitos outros 

sefardim vieram para participar do povoamento da colônia portuguesa, entre eles 

Fernando de Noronha (LIPINER, 1987; PIERONI, 2003; ALGRANTI, 2005). 

Os judeus foram impedidos de praticar seu culto livremente até a chegada ao Brasil de 

João Mauricio de Nassau, em 1637. Durante o governo Nassau, no Recife, se 

experimentou o convívio das diferenças e aos judeus foi permitido construir a primeira 

sinagoga Sefardita das Américas, a Kahal Zur Israel (                    ) 

(ALBUQUERQUE & LUCENA, 2003) 

As questões diaspóricas levaram à expansão do povo judeu para diversas nações, 

todavia ainda assim sua identidade é preservada por meio da prática religiosa do 

judaísmo. Suas tradições os interligam às suas origens, outrora símbolos e ritos estão 

presentes em todos os aspectos do seu cotidiano: 

 

(...) as leis de nossa religião formam um todo orgânico, um padrão 

vivo de conduta para a comunidade e para cada indivíduo que a 

integra. Os símbolos e ritos da fé impregnam cada aspecto importante 

da vida: a alimentação, o vestuário, a habitação, o tempo, o sexo, a 

fala. (WOUK, 2002, p. 44). 

  

Embora as Leis (      ) Mosaicas sejam imutáveis no judaísmo, a tradição varia de 

acordo com a localização de cada grupo. Tornando assim, as interpretações e costumes 

sempre heterogênios e individualizando cada vez mais os vários grupos que compõem o 

povo israelita. 

 

METODOLOGIA 

 

Antes descrever o corpo metodológico é de grande valia salientar que em Sergipe não 

há conhecimento de qualquer comunidade judaico-sefardita organizada, logo ausente de 

sinagoga ou algo similar. 

A metodologia empregada neste trabalho consistirá basicamente em levantamento 

bibliográfico e entrevista com famílias sefarditas que residem em Sergipe, e preferiram 

não serem identificadas. Levanto em consideração que mesmo se tratando de um tema 



bastante conhecido, parece ter-se prendido apenas à comunidade judaica e abordada, 

sobretudo para fins religiosos sem caráter analítico-científico. 

Para cada objeto presente na celebração de Pesscha serão individualmente expostas suas 

características essenciais, como: função, ou seja, a utilidade do objeto dentro do 

contexto em que está inserido, e seu simbolismo, que considerar-se-á a gama de 

sentidos religiosos que existem no cerimonial da páscoa judaica. 

 

A SIMBOLOGIA DOS OBJETOS 

 

Toda a descrição da preparação da mesa e o simbolismo de todos os objetos e alimentos 

foram retirados da Revista Visão Judaica, edição abril/2006, segue: 

No seder, prepara-se a mesa da seguinte forma: no centro de uma bandeja colocam-se 

três matzot (pães sem fermento -        ), que representam os três grupos de judeus; 

Cohanim, Leviim e Israel. Ao lado dessas matzot, colocam-se os seguintes símbolos: 

Zeroa (      ) - Pedaço de osso do cordeiro ou ovelha, que se coloca na parte superior, à 

direita da bandeja. Este osso simboliza o poder com que Deus nos tirou do Egito e o 

cordeiro pascal, sacrificado no Templo. 

Betsa (       ) - Ovo cozido, colocado na parte superior à esquerda da bandeja, simboliza 

uma lembrança do sacrifício que se oferecia em cada festividade. Uma das inúmeras 

ideias relacionadas com o ovo colocado como símbolo na travessa do seder 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. 

Maror (     ) - Erva amarga, colocada no centro da bandeja, simboliza o sofrimento dos 

judeus escravos no Egito. Usa-se escarola, verdura mais amarga que alface. 

Charosset (       ) - Mistura de nozes, amêndoas, tâmaras, canela e vinho. Colocada na 

parte inferior, representa a argamassa com a qual os judeus trabalhavam na construção 

das edificações do Faraó. 

Karpas (       ) - O salsão, colocado embaixo do suporte, à esquerda. Essa verdura, 

molhada em vinagre ou água salgada, serve para dar o “sabor” do Êxodo. Lembra o 

ramo com o qual os israelitas aspergiram um pouco de sangue nos batentes de suas 

casas, antes da praga dos primogênitos. 



Chazeret (       ) - Escarola. Coloca-se sob o maror. Além disso, coloca-se na mesa: um 

recipiente com água salgada, em que se mergulham as verduras, lembrando o mar. E a 

taça para cada um dos presentes. 

 

PESSACH 

 

A palavra Pessach quer dizer “passar por cima”. Daí várias interpretação são sugeridas, 

segundo a Torah: alusão à passagem pelo Mar Vermelho; mudança da condição de um 

povo escravo no Egito para um povo livre do Faraó; vinculação à omissão de Deus em 

ferir a casa dos israelitas na noite em que Ele feriu os egípcios; dentre outras (LESSA & 

BUSTAMANTE, 2005). 

O ano judaico tem doze meses lunares de vinte e nove ou trinta dias cada um. O 

calendário lunar tende a registrar um atraso de cerca de um mês a cada três anos, 

havendo assim a necessidade de “acrescentar” um mês no calendário de tempos em 

tempos. Com o exílio judeu e as várias diásporas, tornou-se difícil essa correção entre 

os judeus que ficaram longe de sua pátria. Um grupo de rabinos elaborou um calendário 

perpétuo a partir de ciclos de dezenove anos, no qual sete meses são regularmente 

“acrescentados” de tal maneira que Pessash sempre coincida com o equinócio da 

primavera, no mês de Nissan (      ), sendo este calendário utilizado até os dias de hoje 

(WOUK, 2002). 

Antes da noite das noites, a casa deve ser completamente preparada para tal solenidade. 

No livro de Shemot (     ), capítulo 12, no décimo quarto dia de Nissan, instrui que 

deve-se retirar todo e qualquer tipo de levedura (       ) de dentro de casa, já que a festa 

proíbe a ingestão de alimentos levedados durante o período de Pessach. 

Tanto na Torah como no Talmude (         ) há orientações de como deve-se proceder a 

celebração pascal judaica (TOMAZ & PELEGRINI, 2007). Outros dois livros 

relevantes e utilizados na celebração de Pessach são: o Sidur (      ), que é um livro de 

orações e bênçãos, e Hagada Pessach (                   ), coletânea de interpretações e 

hinos pascais (DICHI, 1998; FRIDLIN, 1997). 

A páscoa judaica é marcada, principalmente, pelo seder, uma refeição realizada em 

família e possui um caráter eminentemente didático. Seu objetivo é ensinar à nova 

geração suas origens históricas (ABREU & DURÃO, 2006). O início da celebração é 

dado com a com a recitação do kidush (bênção -       ) sobre o primeiro dos quatro 

copos de vinho que deverão ser bebidos durante o seder. Os quatro copos de vinho 



rememoram as quatro expressões de redenção relativas à libertação do povo judeu do 

Egito mencionadas na Torah. Também lembram os quatro grandes méritos que os 

judeus tinham no exílio egípcio: não trocaram os nomes hebraicos; falavam a língua 

hebraica; levaram uma vida com padrões morais elevados e permaneceram leais uns aos 

outros. 

Após a recitação do kidush é realizada a urchats (ablução -          ). Abluem-se as mãos 

da maneira prescrita antes das refeições. Verte-se água de um copo três vezes seguidas e 

intercaladas sobre cada mão, primeiro na direita, depois na esquerda, desta vez sem a 

bênção. 

O momento da yachats (divisão –        ) onde é quebrada em duas partes a matsa que 

está ao centro da travessa de seder. A parte maior é embrulhada num guardanapo e 

reservada para ser consumida mais tarde como sobremesa pelas crianças. Uma vez mais, 

isto atrai a atenção dos pequeninos, e também relembra a Divisão do Mar Vermelho. A 

parte menor da matsa do meio é devolvida à travessa do seder. Recita-se a hagada 

sobre o pão da pobreza, representado pela matsa quebrada. 

A narração da hagada inicia-se com as palavras “Tome o pão de pobreza” (             

      ). Aponta-se para a matsa central partida, descobrindo-se as matsot. Em seguida, a 

travessa do seder é afastada, e enche-se a segunda taça de vinho. A menor das crianças, 

toda cheia de curiosidade, faz a milenar pergunta: “Em que difere esta noite de todas as 

noites?” (                                               ). A resposta do mais velho se dá com a 

narração em hebraico de toda a história da libertação do povo de Israel da condição de 

escravo no Egito, presente na Torah.  

Após concluir a primeira parte da hagada, depois de beber o segundo copo de vinho, as 

mãos são abluídas novamente. Segue com a bênção da matsa e a distribuição das 

mesmas para cada participante da seder. Cada um deve ingerir pelo menos 28,8g de 

duas matsot. 

O seder continua com o mergulho de 19g do maror no charosset. Antes de consumi-lo 

outra kidush é pronunciada e só assim é servida a refeição. Segundo a tradição deve-se 

ingerir o betsa da travessa do seder, mergulhado na água salgada no início da refeição. 

Ao final da refeição, come-se a meia matsa reservada para a sobremesa. Após isso não 

se come nem se bebe mais, a não ser os dois copos de vinho obrigatórios. 

Antes de iniciar a Bênção de Graças (                ), enche-se a terceira taça de vinho; e 

bebe-o ao terminar a kidush. O copo do Profeta Elias (         ) e o de todos devem ser 



novamente enchidos com vinho. Abre-se a porta e recita-se a passagem que simboliza 

um convite para o Profeta Elias, o arauto da vinda do Messias (         ), entrar. 

Tendo reconhecido o Todo Poderoso e Sua singular bondade com Seu povo Israel, 

segue-se o seder cantando louvores ao Deus do Universo. Após o halel (louvor -      ), 

recita-se a bênção do vinho e toma-se a quarta taça. Depois de beber, recita-se a bênção 

posterior Al haguefen (          ). 

Dar-se por fim o serviço de seder, todas as etapas são realizadas cuidadosamente, para 

que ao concluir tenha-se a certeza que toda a celebração foi aceita pelo Deus de Israel. 

A exclamação “Ano que vem em Jerusalém!” (               ם           ) culmina o seder. 

 

CONCLUSÃO 

 

De forma organizada ou não, as famílias judias com ascendência Sefardita, tem se 

mostrado vivas e praticantes dos ensinamentos mosaicos até os dias de hoje. Em 

Sergipe, ainda que um grupo de “minorias”, as famílias mantêm a identidade dos filhos 

de Israel, outrora ofuscada por questões que vão desde a marca histórica da Santa 

Inquisição até o simples fato não haver uma estrutura física para celebrações em 

conjunto. A festividade de Pessach vem sendo a mais celebrada pela pequena 

comunidade de Sefarad, perpetuando a memória de seus costumes e a transmitindo sua 

historicidade à nova geração, que também carrega a missão de desconstruir qualquer 

lenda referente à ausência de judeus Sefardim em terras sergipanas. 
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