
Hagada – Ceia Pascal.  

Foi realizado no dia 22/03 a celebração da Ceia Pascal judaica, o 

HAGADA, com os funcionários do HMSVP, um momento de 

espiritualidade, atualizando a tradição judaica a partir da Boa Nova 

de Jesus Cristo, trazendo como enfoque os valores franciscanos da: 

fraternidade, da união, da cooperação, do perdão e da doação, como 

preparação para Páscoa.  

 

Realizado no pátio anexo ao refeitório dos funcionários, foi posta uma 

grande mesa para celebrarmos a Ceia. Foi um momento de surpresa 

para os funcionários que nunca tinham participado, e logo no inicio se 

impressionaram com a arrumação e a beleza de cada detalhe. 



Assim, como até hoje os judeus celebram a ceia, rezando a benção 

para cada alimento, nós depois de cada breve explicação sobre o 

significado de cada alimento para a época de Jesus, mas também 

qual significado pode ter para nós hoje, enquanto profissionais e 

colaboradores da área da saúde.  

 

Momentos de reflexão interior, que todos participaram com 

serenidade e concentração. 

 

 

Da luz da vela que 

representa Jesus, luz 

das nossas vidas, e 

que nos impulsiona a 

também sermos luzes 

em mundo que está 

em trevas.  

 

 

 



Do lavar as mãos uns dos outros, com o desejo de sempre servir a 

todos, sabendo que não somos nem maiores, nem melhores do que 

ninguém.  

 

 

 

E do comer e rezar juntos, porque somos todos filhos de um mesmo 

Pai, tudo convidou a refletirmos sobre nosso dia a dia, nosso trabalho 

e nossa fé.  

 



Convite também para experimentar coisas novas, como o pão sem 

fermento, a erva amarga ora com salmoura, e ora com massa de 

nozes, e também o prato principal: a carne do cordeiro!  

Tanto para os paladares quanto para os corações momento de festa, 

renovação e união! Louvado seja Deus, nosso Pai, que nos reunistes 

em Cristo!  

 

 

Esse momento em preparação para Páscoa, proposto, organizado e 

realizado pelas Irmãs Franciscanas, faz parte do desejo de sempre 

cuidar bem de quem cuida tão bem dos preferidos de Jesus: os 

enfermos.  

Uma Santa Páscoa da Ressurreição de Jesus Cristo a todos! 

Paz e Bem 

 


