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CELEBRAÇÃO DA CEIA PASCAL JUDAICA 
 

OBJETIVO  

Fazer memória da ressurreição de Cristo a partir da 

Ceia Judaica. Os símbolos, os gestos, o texto bíblico, a 

mesa e reflexões, tudo é convite para celebrar com fé 

a Festa da Páscoa a partir da tradição do povo antigo. 

 

SUGESTÃO 

 

ONDE CELEBRAR: Escolher um espaço confortável e 

acessível conforme suas disponibilidades, ex: refeitório 

ou outro espaço. 

 

 DISPOSIÇÃO DO ESPAÇO CELEBRATIVO 

 

 Mesas em forma de U para os participantes. 

 Mesa para o dirigente e ingredientes da celebração. 

 No centro do espaço celebrativo deve ser colocado uma vela grande, para ser acesa durante 

a celebração.  

 No centro reservar um lugar para a Palavra de Deus, que será introduzida durante a 

celebração.  

 

MATERIAL 

 

 Jarra com água, bacia, toalha para as mãos. 

 Castiçais e velas para colocar no centro da(s) mesa(s). 

 Bíblia, flores. 

 Pratos e copos para servir a refeição.  

 

INGREDIENTES 

 

 Ervas amargas: almeirão, rúcula, couve. 

 Molho: maçã e uva bem triturada com vinagre. 

 Pão ázimo. 

 Carne assada. 

 Vinho ou Suco de Uva. 

 

OBS: Cada comunidade pode modificar os ingredientes, conforme sua disponibilidade e necessidade. 

 Os mesmos serão servido para cada participantes depois da bênção, para finalizar a celebração.  

 A celebração pode ser acompanhada com um jantar, almoço ou lanche de confraternização. 

 

Imagem: Ceia Judaica - Fonte: Pesquisa do google imagens  
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CELEBRAÇÃO 

 

DIRIGENTE: Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para celebrar a vida de todos nós. Celebrar Cristo 

Ressuscitado e dar graças por tudo o que vivemos: alegria e dor, preocupações e prazer, abandono e 

solidariedade, tristeza e festa, desunião e amor, morte e ressurreição. Juntos vamos dizer como Jesus: 

 

Todos: “Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância”. 

 

DIRIGENTE: O ato de lavar as mãos durante a Ceia da Páscoa significa a purificação interior de todos 

aqueles que participam do solene ritual. Do mesmo modo, após a apresentação dos dons, no chamado 

“ofertório” da Missa, o sacerdote repete este ato significativo. Muito provavelmente, foi justamente neste ponto 

da Ceia que Jesus se levantou e lavou os pés de seus discípulos, dando assim ênfase e expressão ao seu 

novo “mandamento” do Amor.  

 

Façamos nosso gesto concreto. (Todos lavam as mãos) 

OBS: (Neste momento duas pessoas passam diante de todos os participantes com uma jarra, bacia de água e 

uma tolha para os mesmos lavarem a mãos, como sinal do perdão de Deus e de que nós perdoamos uns aos 

outros). 

. 

DIRIGENTE: Nos lares das famílias judias, correspondia à Mãe acender as luzes dos candeeiros e, assim, 

dar vida e alegria ao ambiente em que se realizavam as solenidades. Podemos supor que, na última Ceia, foi 

Maria quem o fez. A Igreja Católica, conservando essa bela tradição, inicia a cerimônia da Vigília Pascal com 

a “bênção” da luz, símbolo da vinda de Cristo, o Messias, luz do mundo. Também o uso das velas nos altares 

tem sua origem nesse antigo costume israelita. 

 
(Neste momento, um dos participantes acende a vela, que deve está no centro do espaço celebrativo). 

 

DIRIGENTE: Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, rei do universo, que nos santificaste com teus 

mandamentos e nos guiais com amor nesta festa das luzes. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, rei do 

universo, que nos conservaste a vida até o dia de hoje. Que esta casa seja abençoada, ó Deus, e que a luz 

da tua benevolência brilhe sobre todos nós, trazendo-nos a paz. TODOS: Amém! 

 

DIRIGENTE: Em nossa mesa temos como alimento: 

 

 As ervas amargas, chamados pelos antigos israelitas de Marór. Comemos as ervas amargas para 

lembrar o quanto foi sofrida a vida do povo do escravizado no Egito. (cf.(Ex 1 ,13-14). 

 

 Molho, feito com frutas e vinagre, mistura que significa a argamassa e os tijolos que os escravos 

hebreus eram obrigados a fabricar no Egito. Misturada com as ervas amargas, simboliza a própria 

vida, feita de acontecimentos doces e amargos, mas sempre aberta à esperança. 
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 Pão ázimo, chamado pelos judeus de matsá. O pão ázimo lembrança a saída do Egito, quando não 

houve tempo para levedar o pão. Jesus usou também desse pão para instituir a Eucaristia, na Última 

Ceia. 

 

 Carne assada, representando o cordeiro pascal sacrificado pelos judeus em sua saída do Egito, 

assim como o sangue do cordeiro salvou o povo de Israel do anjo exterminador,  no Antigo 

Testamento, Cristo é o Cordeiro de Deus que salva cada um de nossos com sua morte.  

 

 Suco de uva, era servido quatro vezes durante a refeição pascal, retirado de uma jarra única para 

todos os convivas, como símbolo de união. Na Última Ceia, Jesus serviu assim este primeiro cálice, 

dizendo: “Tomai este cálice e distribuí-o entre vós. Pois digo-vos: já não tornarei a beber do fruto da 

videira, até que venha o Reino de Deus” (Lc 22,17-18). 

 
(Neste momento serve-se os participantes com um pouco de cada alimento. Depois que todos comerem reza-se: 

 

ORAÇÃO - TODOS 

Em tempos de opressão, não falte a esperança da liberdade;  

em tempos de liberdade, não se apague a lembrança da escravidão. 

 

DIRIGENTE: A palavra de Deus é alimento para nossa vida, é luz para nosso caminho. Ela nos ajuda a 

recordar e viver de novo a história dos nossos antepassados, a história do Povo de Deus.  

 
(Neste momento um dos participantes entra com a Bíblia e coloca no centro do espaço celebrativo). 

  

BENÇÃO FINAL 

 

Unidos nesta Ceia Pascal da partilha do pão, vamos pedir a benção de Deus sobre nós: 

 

Senhor nos abençoe e nos guarde. 

O Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. 

O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

EM SEGUIDA PODE-SE INICIAR A CONFRATERNIZAÇÃO. 

 


