
INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES PARA A OBSERVÂNCIA DO 
PESSACH  (PÁSCOA) - 2013

As informações a seguir são dadas para ajudar os membros batizados que não observarão o 
Pessach em uma congregação local, mas sozinhos ou com outra pessoa. Se você é novo na 
Igreja de Deus, você também deve ouvir os sermões que foram dados nos últimos dois anos 
sobre o significado do Pessach e da Festa dos Pães Ázimos.

O Pessach é o memorial anual da morte do nosso Salvador, através da qual Ele pagou por 
todos os nossos pecados. Depois que alguém se arrepende de seus pecados e é batizado de 
acordo com o ensino bíblico, esta pessoa deve observar fielmente o Pessach a cada ano, como 
uma renovação de sua aceitação da Nova Aliança. Membros da Igreja devem assistir ao culto 
do Pessach em uma das congregações locais, mas quando isso não é possível ou prático, o 
Pessach deve ser observado em casa, de acordo com as seguintes instruções:

ANTES DO PESSACH

Prepare-se para o culto do Pessach com mais ou menos  uma semana de antecedência. Não 
deixe as coisas para o último dia. Você deve fazer uma cópia gravada do sermão do Pessach. 
Ele pode ser baixado para o seu computador e salvado, ou pode ser copiado em um CD, ou 
ambos. Esse sermão está disponível (somente em Inglês) na página AUDIO deste website 
(http://cog-pkg.org/audio/holy_days.aspx), indo para a seção "Passover" e clicando sobre 
"Passover Service Passover Night." Para o dia do Pessach, teremos uma seção especial no 
topo da página AUDIO do site da Igreja onde esse "Passover Service" será publicado.

Antes do Pessach você deve comprar uma pequena garrafa de vinho tinto (algo como Merlot, 
Shiraz, ou Cabernet Sauvignon) e um copo pequeno, como um copo de licor, para cada pessoa 
que participará da cerimonia. Também deve comprar ou fazer um pouco de pão sem fermento 
(você pode encontrar a receita na internet). Se você prefere comprar, você pode escolher a 
matzá judaica ou biscoito cream cracker sem fermento. Verifique a embalagem para garantir 
que o produto não contém fermento, bicarbonato de sódio, ou outros agentes de fermentação. 

Você também vai necessitar de um recipiente de plástico (grande o suficiente para colocar um 
pé de cada vez), água e uma toalha para cada pessoa. Na noite do Pessach você deve se vestir 
como para o Sabbath semanal. Lembre-se que esta é uma noite solene. Antes e depois do culto 
se pode ter alguma conversação com os irmãos, mas estas devem ser em um tom de voz baixo 
(não é um momento para uma conversa alta e gargalhadas). Traga sua Bíblia.

CERCA DE 30 MINUTOS A UMA HORA ANTES DO INÍCIO DO CULTO DO 
PESSACH

Abra a garrafa de vinho tinto e sirva uma pequena quantidade (cerca de 1 colher de sopa) em 
cada copo. (Um copo para cada pessoa que participe da cerimônia). Coloque os copos em 
uma bandeja e cubra os copos com um guardanapo branco. Coloque o pão sem fermento em 
um prato (este deverá ser partido em pedaços pequenos mais tarde, durante o culto). Cubra o 
prato com um guardanapo branco.



Inicie o culto após o pôr do sol seguindo as instruções que são dadas no Sermão pré-gravado 
do Pessach. Quando chegue na parte da cerimônia do lavado dos pés, você deve pausar/parar 
a gravação, quando instruído. Se você está sozinho você não participará nessa parte do culto. 
Se você está com outra pessoa do mesmo sexo, vocês deverão lavar os pês um do outro. A 
única exceção é o marido e a esposa que podem lavar os pés um do outro se ninguém mais 
participa da cerimônia com eles. Coloque uma pequena quantidade de água em cada 
recipiente, e tire o calçado e eventualmente as meias. As mulheres não devem usar meias finas 
(panty’s) para o serviço do Pessach. Uma pessoa se senta enquanto a outra lava seus pés. 
Lave e seque um pé de cada vez. Em seguida, troquem de lugar e troque também a água do 
recipiente, permitindo que a outra pessoa lave e seque os pés do outro. Uma vez terminado, 
volte a calçar os sapatos (e meias) e jogue fora a água. Agora você pode se sentar para 
continuar ouvindo o sermão.

O sermão, então, continua e você deve  acompanhar a gravação até que você seja instruído a 
parar novamente. Uma pessoa deve descobrir o prato com o pão ázimo (remover o 
guardanapo). A oração será dita na gravação. Após a oração, o pão deve ser partido em 
pedaços pequenos e deve ser servido. Cada pessoa deve pegar um pequeno pedaço de pão sem 
fermento e come-lo. Quando tudo estiver terminado o guardanapo deve ser colocado sobre o 
pão sem fermento que sobrar. 

O sermão segue e você deve a acompanhar a gravação até ser instruído a parar novamente. 
Descubra os copos (remover o guardanapo). A oração será dita na gravação. Após a oração o 
vinho deve ser servido. Cada pessoa toma um copo e bebe o vinho. Uma vez terminado os 
copos são recolhidos e colocados de volta na bandeja e cobertos com o guardanapo.

Em seguida, o sermão continua e você deve acompanhar a gravação até que tenha terminado. 
No final do culto, se canta um hino. Se você conhece a melodia, você pode cantar junto, mas 
se você não sabe, simplesmente escute as palavras e considere o seu significado. Ao terminar 
o culto cada pessoa deve, então, ir para casa.

As sobras do pão sem fermento e do vinho devem ser jogadas fora e não devem ser utilizadas 
ou consumidas.

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Hino para o culto do Pessach: "In Thy Lovingkindness, Lord” (Salmo 51)
Veja na página AUDIO a seção de “Hymns”


