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Este livro é dedicado  

ao casamento de  

Ana Luiza e Roy Nasser.

Que suas vidas sejam repletas 

de bênçãos, alegrias e sucesso.



cujos ensinamentos e exemplo continuam a inspirar 

milhões de pessoas a dar seu passo inicial

Em homEnagEm ao REbE

C           om grande prazer apresentamos esta nova 

edição.

Possa esse guia cumprir o seu propósito, ilumi-

nando o caminho do leitor para um conhecimento mais 

profundo do Criador, da Torá e da vontade Divina.

Se quiser aprender mais sobre qualquer assunto, 

o Beit Chabad Central está à disposição para ensinar, 

em grupos ou individualmente. Nós o encorajamos a 

visitar nosso site beitchabad.org.br para obter mais 

informações.

v v v
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O Talmud relata a história de um homem que procurou o Sábio 

Shamai com um pedido: “En si na-me toda a Torá enquanto 

me equilibro em um só pé.” Ao ouvir essa solicitação tão irreal, o mestre 

expulsou-o de casa.

O homem foi então procurar outro Sábio, Hilel, com o mesmo 

apelo. Hilel respondeu: “O que não gostas, não faças ao próximo. Este é o 

princípio básico da Torá. O resto é mero comentário. Agora, vai e estuda.”

Esta conhecida narração talmúdica pode levar a duas abordagens 

sempre que alguém surgir com a ideia de que toda a Torá (3.333 anos 

de ensinamentos) pode ser transmitida em um só momento, sem ver-

dadeiramente alcançar a sua profundidade.

Há aqueles que reagem como Shamai, afirmando serem necessá-

rias muitas horas para explicar cada item. Todavia, o Rebe nos ensinou 

que devemos aprender com Hilel. O Judaísmo precisa ser ministrado 

“a colheradas”, para não intimidar ninguém com sua amplitude e seus 

detalhes.

Esta publicação não tem a pretensão de ensinar tudo sobre os 

princípios da vida judaica, é apenas a primeira “colherada” para aqueles 

que gostariam de conhecer ou acrescentar um pouco mais de Judaísmo 

à sua vida.

Prefácio
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Tentamos ser didáticos para que o texto seja fluido. 

Contudo, a subdivisão dos conteúdos permite que sejam lidos 

independentemente, de acordo com a preferência do leitor. 

Por isso, alguns conceitos podem repetir-se.

Esperamos que este livro oriente o interessado nos 

primeiros passos para uma vida judaica mais significativa. E, 

conforme nossos Sábios declaram, uma mitsvá leva à outra.

Um rabino ortodoxo deve ser consultado em caso de dúvidas.

Gostaria de agradecer a todos que participaram desta 

edição. À minha esposa Sarah pelo apoio e supervisão, à Betina 

pelo projeto gráfico, a Ana Luíza e Dorothea pela ajuda nos 

textos e à Marisa pela revisão. E em especial ao Beit Chabad 

Central e ao Rabino Shabsi Alpern pelos conselhos sábios e por 

me dar o oportunidade e a tranquilidade de reeditar este livro, 

mesmo numa época de “crise”. Sinto-me seguro e tranquilo 

como na arca de Noé, apesar da turbulência “lá fora”. Que D’us 

lhe dê vida longa com muita saúde e força para continuar seu 

trabalho incessante em ajudar a comunidade e transformar 

este mundo em um lugar melhor.

Rabino Avraham Steinmetz

Beit Chabad Central

Rosh Chôdesh Kislev 5782

120º ano do nascimento do Rebe
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 � As leis e costumes encontram-se nos capítulos, e as explicações e 

assuntos relacionados nos destaques das páginas à esquerda.

 � As práticas descritas neste livro, como também os textos das bênçãos 

e orações, seguem a linha Chabad. Entretanto, cada comunidade tem 

costumes e ritos distintos, que devem ser respeitados e preservados.

 � As razões expostas não são necessariamente as mais difundidas, mas 

sim as que o autor sentiu dar mais significado à mitsvá.

 � Para não escrever o Nome do Altíssimo por extenso, é usada a grafia 

“D’us”. Na transliteração, o Nome Divino é escrito entre traços.

 � A pronúncia do “ch” nas palavras hebraicas transliteradas equivale 

foneticamente ao “j” do espanhol.

Sobre este livro
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Em Berditchev, cidade do 

grande mestre chassídico Rabi 

Levi Yitschac (1740-1810), havia 

um ateu que tinha o prazer em 

negar publicamente a existência 

Divina. Certo dia, ao encontrar-

se com Rabi Levi Yitschac na 

rua, declarou orgulhosamente 

que não acreditava em 

D’us. Calmamente, o rabino 

respondeu-lhe: “Concordo com 

você. Pois nesse D’us que você 

está idealizando eu também  

não acredito...”
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Quem É o D’us no Qual  
Acreditamos ou Não?

As pessoas têm diferentes respostas para a pergunta “O que 

é D’us?”. Algumas consideram-No um sentimento ou emo-

ção positivos, outras O têm em termos de força, poder ou ação, isto é, 

afirmam que D’us é “Amor”, “Paz”, “Ele está em seu coração”, “Criador”, 

“Protetor” ou “Acusador”.

Maimônides (grande mestre, filósofo e codificador da lei judaica, 

1138-1204) nos dá a definição: “A base de todas as fundações e o pilar 

de toda a sabedoria é conhecer que há um Ser Primordial, O qual traz à 

existência tudo o que há.”

Ele chama esse Ser Primordial de “Real Existência” porque D’us 

não depende de nenhuma causa para existir, isto é, D’us não existe por 

uma razão ou explicação, Ele simplesmente é.

Sendo assim, não é correto definir D’us como “Criador”, Ele cria, 

mas isso não O define, pois já era D’us antes mesmo do mundo existir, 

portanto, a presença do mundo não determina o Seu Ser. 

Se perguntarmos a um ateu como o mundo surgiu, ele dirá que foi 

devido ao Big Bang, mas obviamente a questão seguinte será como o Big 

Bang foi causado, e ele dirá: “Ainda não sabemos.” Para qualquer resposta 

que a ciência der sobre o Big Bang no futuro, sempre surgirá a pergunta: 

“O que causou o fato?” E nunca haverá uma explicação conclusiva.

O motivo da busca é a “primeira causa”, que não precisa de outra 

para existir. A definição de Maimônides para D’us é que a “Real Existên-

cia” não está aqui em decorrência de algo ou de alguma razão, mas sim 

porque deve estar, por isso a causa primordial é somente a existência 

real. Aquele D’us no qual acreditamos, a ciência está tentando desvendar.
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Há os que pensam que D’us deu o “pontapé inicial” no 

Universo e depois descansou. Mas nós acreditamos bem mais 

do que nisso: Ele não somente iniciou o processo, como também 

está intrinsecamente envolvido em cada ação, continuamente 

concebendo e controlando cada detalhe da Sua Criação. 

A lógica por trás desse argumento é o “design inteligente”. 

Se você vir um design complexo, saberá que foi criado por um 

ser inteligente. 

Se um relógio de milhares de anos fosse encontrado no 

deserto, não se presumiria que apareceu lá sozinho, devido a 

uma série de acontecimentos aleatórios. Concluiríamos que as 

pessoas já usavam relógios há milhares de anos.

A cada dia que passa, aprendemos mais sobre as com-

plexidades do corpo humano – suas células, sistemas e genes, 

assim como as do Universo, e afirmar que estas surgem de modo 

aleatório é evidentemente improvável.

v v v

Providência Divina 

A esse conceito a Cabalá acrescenta que D’us não 

apenas criou o mundo no momento inicial, mas 

o faz continuamente. Quando queremos iluminar uma sala, 

acionamos o interruptor e a luz surge por intermédio de uma 

fonte de eletricidade. No instante em que não a queremos mais, 

simplesmente interrompemos essa fonte. Para a luz existir, 

dependemos do gerador de eletricidade. O mesmo acontece 

com o mundo, que sempre depende da Fonte Original para a 
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continuidade da sua existência.

Isso esboça a ideia do que é a Providência Divina. Se D’us está a 

cada momento criando o Universo com todos os seus detalhes, significa 

que está envolvido em tudo o que acontece no mundo.

v v v

Ciência, Medicina e Tecnologia

Acreditamos que tudo o que é desenvolvido no Universo é 

criação de D’us – incluindo Estudos Científicos, Medicina e 

Tecnologia como um todo, portanto eles têm uma importância na nossa 

vida e são usados como ferramentas para os nossos objetivos. A relação 

que temos com a Ciência, a Medicina e a Tecnologia é exatamente igual 

a qualquer outra obrigação religiosa. Devemos usar ao máximo esses 

recursos para servir a D’us e ajudar a humanidade.

Quando a Ciência faz uma descoberta, não é algo independente 

do plano Divino; isso significa que nesse instante nos foi dada a opor-

tunidade de revelar mais um potencial que D’us programou na Criação. 

No momento em que os cientistas descobriram como o DNA e 

as células-tronco são usados para clonar e regenerar órgãos do corpo 

humano, deveríamos ter ficado maravilhados com as ferramentas que 

D’us nos forneceu para trazer uma mudança positiva ao mundo. 

Observar como um átomo pode ser usado para gerar uma quan-

tidade enorme de energia totalmente desproporcional ao seu tamanho, 

nos inspira a perceber como D’us encaixa tanta energia em algo incri-

velmente pequeno.

v v v
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A Idade do Universo e a 
Evolução

A Torá nos diz que D’us não fez o Universo através 

do processo da evolução, isto é, começando com 

algo simples para se tornar complexo. Ele não criou o Universo 

como um bebê recém-nascido.

D’us concebeu o mundo do nada para algo completo em 

apenas um passo. Ele não o formou como se fosse um desenho 

que começa de um ponto e se conecta a outro; Ele fez o contrá-

rio, “estampou” tudo de uma vez.

Quando Adão foi criado, ele já era adulto. Se você pergun-

tasse para um médico a idade de Adão 20 segundos após seu 

surgimento, ele responderia que aquele homem tinha cerca de 

20 anos, devido às suas características físicas.

Mas, se fizesse a pergunta a um rabino, ele diria que 

Adão tinha apenas um minuto de existência, pois foi criado 

com aquela aparência.

Na verdade, tratam-se de duas medidas diferentes: a 

idade biológica versus a cronológica.

O mesmo pode ser dito quanto à idade do Universo: a 

Ciência a calcula na hipótese de que ele foi criado como um 

bebê; a Torá nos diz qual é a sua idade cronológica baseada na 

“técnica da criação”, utilizada para gerar o Universo.

v v v
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D’us Não Cria Nada à Toa

Se D’us fez cada detalhe e todo ser no Universo, devemos 

concluir que estamos aqui por um propósito e cabe a nós 

cumpri-lo. Temos uma missão!

Se Ele nos criou por uma razão e uma missão, precisamos enten-

der que D’us as revelou, caso contrário nosso propósito nunca poderia 

ser realizado. 

Essa missão tornou-se pública e oficialmente revelada para o 

mundo no Monte Sinai por intermédio dos preceitos da Torá.

“ O seu aniversário marca a data  

em que D’us decidiu  

que o mundo não pode mais  

existir sem você.”
v v v
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Acontecimento Histórico

A Revelação no Sinai não foi dada como uma profe-

cia para um ou alguns indivíduos, e sim foi uma 

aparição pública, quando D’us Se revelou para uma nação 

inteira, testemunhada por mais de três milhões de pessoas. 

Em outras palavras, a Outorga da Torá é um fato histórico 

comprovado, mais do que qualquer outra ocorrência antiga.

v v v

Fazer sem Entender?

Q uando D’us perguntou se o povo queria a Torá, 

obteve uma resposta afirmativa: “Faremos e enten-

deremos.” Isso quer dizer que assumimos a responsabilidade 

de “fazer” antes mesmo de “entender”, ou seja, muitas vezes 

encontramos situações para as quais não temos uma resposta 

ou explicação compreensiva, mas nem por isso devemos deixar 

de cumprir a Torá.

Não é tão importante para nós entendermos o porquê 

D’us deseja algo e sim compreender o que Ele quer de nós. Ele 

deseja que entendamos o máximo que pudermos, e somente 

assim conseguiremos servi-Lo por completo. Mas ao mesmo 

tempo devemos primeiramente admitir que nunca poderemos 

assimilar totalmente o motivo Divino.
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v v v

A Fusão do Físico e do Divino

O misticismo judaico define como missão da Torá tra zer os 

Céus à Terra, ou seja, fazer com que a santidade permeie 

este mundo físico e mundano para que a Terra se torne uma morada e 

um santuário para D’us. 

A Cabalá ensina que Ele criou o mundo por meio de um pro-

cesso “de cima para baixo”. Em outras palavras, D’us gerou o mundo 

O grande mestre Rabi Menachem 

Mendel de Kotsk (1787-1859) dizia  

que nunca se submeteria a um D’us  

cujos caminhos fossem compreen síveis  

para meros mortais. 

Isso quer dizer que se você entende tudo 

sobre D’us, Ele é como você, limitado e 

imperfeito. Então, por que servi-Lo?
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espiritual e subsequentemente o mundo físico e material 

em que habitamos. Como o propósito é sempre o último que 

surge, concluímos que nossa meta principal é aqui mesmo, 

neste mundo físico, seguindo as orientações da Torá e, assim, 

trazendo santidade e Divindade à Terra.

Todos os seres humanos têm alguma parceria nessa mis-

são, e é por isso que a Torá também tem instruções para toda a 

humanidade. Todos devem contribuir para a Missão Universal, 

cada um de sua maneira única.

v v v

Somos Todos Realmente 
Iguais?

O     Judaísmo acredita que somos igualmente re-

le vantes e essenciais para o propósito universal, 

cada um com sua contribuição específica.

A religião judaica não procura converter pessoas, pois 

acredita que cada ser humano tem um papel distinto na missão 

cósmica. Não precisamos ser todos iguais para sermos equita-

tivamente importantes.
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Um humilde sapateiro nunca imaginou 

que teria algum tipo de contato com 

o rei. Certo dia, dois mensageiros 

apareceram em sua oficina e 

ordenaram-no consertar os sapatos da 

majestade. O ato era simples, mas o fato 

da grande autoridade pedir algo para 

esse homem tão humilde mostrou que, 

por mais que seu serviço fosse trivial, ele 

também era importante. A partir desse 

pedido criou-se uma conexão. 

Assim também acontece quando D’us 

nos ordena fazer algo,  

Ele reconhece nossa existência e 

relevância no mundo.

v v v
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A Torá: Um Guia para o 
Relacionamento com D’us

Como mencionado anteriormente, na Revelação 

no Sinai D’us nos transmitiu nossa missão, que é 

cumprir os preceitos da Torá conhecidos como mitsvot (plural 

de mitsvá).

A palavra mitsvá é normalmente traduzida como “man-

damento”, mas apenas com essa tradução não conseguimos 

obter o seu sentido completo. Ela também significa “conexão”, 

e na Cabalá é sinônimo de “Vontade Divina”. 

Isso quer dizer que D’us tem uma vontade, ordenando-

nos que cumpramos esses “mandamentos” para que tenhamos 

a oportunidade de nos conectar a Ele. 

A palavra Torá é traduzida como instrução e orientação. 

Consideramos a Torá e as mitsvot um guia para termos uma 

vida íntegra e significativa ligada ao Criador, cumprindo a Sua 

vontade.

Ela foi inicialmente transmitida na forma de Dez Man-

damentos, aqueles entre o homem e D’us e entre o homem e 

seu semelhante, gravados nas Duas Tábuas da Lei. Estes resu-

mem as 613 mitsvot, englobando as positivas (o que fazer) e as 

negativas (o que evitar).

Em seguida, Moisés escreveu o restante da Torá na 

medida em que D’us foi ditando-lhe. Ela foi meticulosamente 

preservada por mais de 3.333 anos em todas as comunidades 

judaicas através dos rolos de pergaminho presentes nas sina-

gogas ao redor do mundo, todos com textos idênticos.
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Os Dez Mandamentos totalizam 620 

letras, que correspondem às 613 mitsvot  

e às 7 leis universais. Na Outorga da Torá 

foram dadas também as orientações para 

toda a humanidade. As Duas Tá buas 

são como os dois lados de uma moeda. 

Uma delas faz referência às leis entre a 

humanidade e D’us, tais como: cuidar do 

Shabat e não praticar idolatria.  

A segunda Tábua trata das relações 

entre o ser humano e seu semelhante, 

tais como: não matar e não roubar. Se na 

primeira Tábua constam as leis entre a 

humanidade e D’us, por que “honrar pai 

e mãe” está nela? Pois são os pais que 

passam os preceitos da Torá e de D’us 

para os filhos. 

v v v
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Duas Partes de um Todo

A Torá que nos foi dada no Monte Sinai foi dividida 

em duas partes: a Torá Escrita, isto é, os Cinco 

Livros de Moisés, como também a explicação oral conhecida 

como a Lei Oral, que posteriormente tornou-se o Talmud.

Essas duas partes devem ser vistas como uma só, pois 

não saberíamos de que maneira cumprir o que está escrito nos 

Cinco Livros de Moisés sem aprender os detalhes encontrados 

na explicação oral. Uma forma de entender isso é imaginar um 

professor dando aula com suas anotações; se os alunos lessem 

o que o professor escreveu, provavelmente não entenderiam 

nada sem assistir a aula com as explicações orais. 

Quando lemos a Lei Escrita, é óbvio que não conseguimos 

entendê-la sem uma explicação mais clara, pois não compre-

endemos os textos abreviados e nem as terminologias.

A Tradição Oral foi cuidadosamente passada de geração 

em geração junto com a Lei Escrita até a era talmúdica, quando 

os Sábios decidiram escrevê-la para que não fosse esquecida 

durante o longo exílio e perseguição judaicos.

Além da interpretação oral nos foi dada a explicação mís-

tica, conhecida como Cabalá e estudos chassídicos. Estes nos 

dão um bom insight dos componentes espirituais e Divinos da 

Torá. Isso nos proporciona uma noção do que está por trás da 

cena, criando motivação e apreciação por todo o seu conteúdo.

Quando estudamos a parte mística, percebemos que cada 

palavra, letra, pontuação gramatical e valor numérico (quadro 

ao lado) possui camadas sobre camadas de códigos e segredos, 

todos correlacionados, formando uma só Torá. 
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TabELa DE gUEmaTRIyá

א ב ג ד ה ו 

ז ח  ט י כ ך 

ל מ  ם נ ן ס 

ע פ ף צ ץ ק 

ר ש  ת    

 Vav Hei Dalet Guimel Bet / Vet Alef
 V h D g b / V (mudo)

 Ch C / Ch y T Ch Z

 S n n m m L

 C Ts Ts F P / F (mudo)

 T Sh / S R

 Chaf sofit Caf / Chaf Yud Tet  Chet Zayin

 Samech Nun sofit Nun  Mem sofit  Mem Lamed

       Cuf Tsadic sofit Tsadic Fei sofit  Pei / Fei Ayin

     Tav  Shin / Sin Resh

 6 5 4 3 2 1

 20 20 10 9  8 7 

 60 50 50 40 40 30

 100 90 90 80 80 70

       400 300 200

v v v
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O Homem: A Coroa da 
Criação

A  Torá diz que o homem foi concebido no sexto dia 

da Criação, após tudo ter sido feito. O Talmud 

explica que foi desta maneira que o homem pôde ir “direto ao 

trabalho” para cumprir sua missão de refinar e elevar o mundo, 

tornando-o um lugar habitável para o Divino. Foram dadas ao 

ser humano a responsabilidade, o privilégio e a capacidade de 

conectar D’us com o mundo. 

 Quando comparamos a maneira com que a Torá descreve 

a criação do homem com a dos outros animais, esse conceito 

fica mais claro.

Todos os outros seres foram criados em um passo, D’us 

disse: “Produza a terra criaturas vivas, de acordo com sua es-

pécie… e assim foi” (Gênese 1:24).

Mas quando a Torá nos dá descrições detalhadas de como 

o homem foi criado, ela nos mostra que foi em duas etapas: “E 

D’us, Todo-Poderoso, formou o homem do pó da terra [sem 

vida alguma], e soprou em suas narinas um sopro de vida; e o 

homem tornou-se uma criatura viva” (Gênese 2:7).

Outra diferença é o verbo da ação que descreve a criação 

de todos os seres. Esse verbo é o mesmo utilizado para as demais 

criações, ou seja, a fala, o discurso. Compare isso com o verbo 

usado para criar o homem: “D’us [...] formou o homem [...] e 

soprou” a alma nele.

A Cabalá nos ensina que sempre que a Torá descreve 

uma ação de D’us, não devemos entendê-la de forma literal e 

sim metaforicamente. A diferença entre falar e soprar é que ao 
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falarmos, usamos o ar externo dos pulmões, motivo pelo qual não fica-

mos ofegantes; mas quando sopramos, utilizamos o ar da parte interna 

dos pulmões, o que nos deixa exaustos rapidamente. 

O Universo como um todo foi criado através da “fala Divina”, 

uma manifestação externa de D’us. A alma humana provém da parte 

mais profunda Dele; quando Ele “soprou”, criou a santidade da vida. 

O corpo humano que foi “formado” sem vida alguma representa 

a parte mais baixa da criação. Formar é uma ação fisiológica. O homem, 

que é capaz das atitudes mais vis e brutais, está também habilitado a 

elevar espiritualmente seu corpo físico e conectar-se com o Divino.

v v v

A Jornada da Alma

A alma humana existe independentemente do corpo. D’us 

a colocou depois de tê-lo formado para que ela pudesse 

traçar sua missão na Terra. A alma existe antes de entrar no corpo e 

perdura depois que ele começa a se desintegrar. Ela é eterna. 

Perguntaram a um rabino se ele 

acreditava na vida após a morte.  

“Claro que não!” – exclamou. “Pois  

não acredito na morte. O corpo  

nunca foi vivo, então não pode morrer, 
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ele é apenas animado pela 

alma dentro dele, e quando 

ela o deixa, continua a viver. 

Portanto, também não há morte 

da alma, ela perdura mesmo sem 

o corpo. Eu acredito em ‘vida 

após a vida’!”

v v v

Corpo: O Templo da Alma

Se você quiser saber qual o valor que damos à vida, 

observe como lidamos com o corpo após a morte. 

Quando uma pessoa morre, seu corpo é tratado com o 

máximo respeito. A razão para isso é que ele é sagrado, pois foi 

o templo de uma alma durante a vida da pessoa. Nós o enter-

ramos de maneira digna, intacto e sem alterações, assim como 

tratamos algo sagrado.

v v v
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Livre -Arbítrio

A Torá nos conta que o homem foi criado à “Imagem Divina”. 

Isso significa que somos “parecidos” com D’us? Dois olhos, 

nariz, boca…? Conforme uma explicação, isso quer dizer que, assim 

como Ele não tem obrigações e tudo veio de Sua livre e espontânea 

vontade, de forma semelhante o homem foi criado com livre-arbítrio e 

pode decidir o que fazer.

Normalmente o ser humano age de acordo com influências de 

seu DNA, educação e experiências, mas apesar disso, pode agir inde-

pendentemente dos seus instintos. 

Esse é o princípio básico da livre escolha. Se o homem não a 

possuir, não há lógica para precisar lidar com as consequências de suas 

ações, isto é, recompensa ou punição. 

v v v

Céu e Inferno

O céu e o inferno são lugares onde as almas recebem recom-

pensa e punição depois da morte. “Céu” e “Inferno” são 

diferentes da concepção popular, pois o primeiro não é o lugar de harpas 

e anjos com asas, nem o segundo habitado por aquelas criaturas com 

tridentes e fogo. 

Depois da morte, a alma retorna para a fonte Divina, junto com 

toda a Divindade que ela elevou do mundo físico ao usá-lo para um 

propósito significativo. A alma então revive suas experiências em 

outro plano quando usufrui do bem que alcançou durante a vida 
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física com grande felicidade e prazer; e a negatividade que 

ela causou será de profunda dor. 

O prazer e a dor não são recompensas e punições em 

um senso convencional — como punir um criminoso e enviá- 

lo para a cadeia, ou recompensar um trabalhador dedicado. 

Mas, sim, revivemos a experiência da nossa vida por com-

pleto nesse plano — a realidade que não pudemos perceber 

durante a passagem física. Vivenciamos o verdadeiro efeito 

das nossas ações. 

Se passarmos cem anos assistindo uma orquestra to-

cando uma sinfonia na televisão com o som desligado, assis-

tiremos os movimentos das mãos do maestro e dos músicos 

e, talvez perguntaremos: por que as pessoas estão fazendo 

esses movimentos estranhos sem propósito?

Algumas vezes poderemos até ter a noção de que um 

trecho de música está sendo tocado, mas não ouviremos uma 

nota sequer. Após cem anos assistindo em silêncio, observa-

ríamos de novo, só que desta vez, com o som ligado.

A orquestra somos nós e a música, tocada de maneira 

boa ou ruim, é o resultado das ações na nossa vida. 

Quando a alma sai do corpo, depara-se com o tribunal 

celestial para um “acerto de contas” proveniente da vivên-

cia terrestre. Ela vê uma retrospectiva de sua vida livre das 

limitações e ocultações do estado físico (que reprimem o 

tamanho da dor e prazer que pode sentir); agora a alma pode 

se defrontar com a Divindade e rever a vida que teve da forma 

que realmente foi. 

A vivência da Divindade que a alma trouxe para o mun-

do através das mits vot e das boas ações são o prazer singular 

do Gan Êden (Paraíso); as experiências de destrutividade 

trazidas por lapsos e transgressões são as intensas dores do 



33CONCEITOS E VALORES JUDAICOS |

Guehinom (Purgatório). 

A verdade dói, purifica e cura. Na dor espiritual do Guehinom, 

o sofrimento da alma é encarado com verdades da vida, limpando e 

curando as manchas e os defeitos espirituais. Livre de negatividade, a 

alma torna-se apta a desfrutar por completo a beleza imensurável da 

santidade e da bondade que ela trouxe para o mundo.

v v v

Mais uma Chance

C ada alma é enviada para o mundo físico com missões in-

dividuais específicas a serem cumpridas. Muitas vezes, 

uma alma pode não concluir seu papel em uma única vida. Nesses 

casos, ela retorna à Terra para “mais uma tentativa” de completar 

sua missão.

Esse é o conceito judaico de “reencarnação”, extensivamente 

discutido e ensinado na Cabalá. Por isso, às vezes somos extremamente 

atraídos por uma causa particular, fazendo com que esta se torne o foco 

da vida. Trata-se de nossa alma gravitando para as “áreas faltantes” a 

fim de completar o propósito a nós designado. 

 

v v v
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O Mundo Vindouro

Quando toda a humanidade completar a sua missão 

de tornar o mundo físico uma “morada para D’us”, 

virá a era da “recompensa universal” – o Olam Habá (Mundo 

Vindouro) – a Era Messiânica. 

Existe uma grande diferença entre a recompensa da 

alma de um indivíduo no Paraíso e a recompensa universal no 

Mundo Vindouro. O Paraíso é um mundo espiritual habitado 

por almas sem corpos físicos. Já o Olam Habá será habitado por 

almas em corpos físicos, quando a própria natureza material 

irá passar por mudanças fundamentais. 

Na Era Messiância, a realidade física irá perfeitamente 

refletir a realidade Divina e transcenderá a finitude que define 

o mundo de hoje. 

No mundo imperfeito atual, a alma pode experimentar a 

recompensa apenas após a sua partida do corpo e da vida físi-

ca, porém, no Olam Habá, os corpos serão regenerados e suas 

almas retornarão. “A morte será erradicada para sempre” e “O 

mundo será preenchido com o conhecimento de D’us, assim 

como as águas cobrem os oceanos”. 

v v v
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Torá: O Caminho para a Boa 
Conduta

Nossos Sábios declararam: “Se não há dêrech êrets não há 

Torá, e se não há Torá não há dêrech êrets” (Ética dos Pais 

3:17). Ou seja, o comportamento moral adequado deve preceder a Torá, 

mas depois que ela foi revelada com base na existência prévia de uma 

conduta apropriada, um novo e mais alto código moral foi dela derivado.

O caminho para levar uma vida de acordo com a Torá exige como 

pré-requisito que sejamos seres humanos bons e civilizados, sendo esse 

o rumo para a santidade; mas depois que entramos em contato com a 

Torá, adquirimos um nível humanitário aprimorado.

Ela é o nosso manual de como viver uma vida moral, feliz e sig-

nificativa, nos orienta em todas as áreas do cotidiano, como devemos 

interagir uns com os outros, como tratar a nós mesmos e às nossas 

posses, e como cuidar do mundo.

Nos parágrafos a seguir, daremos alguns exemplos de como a 

Torá nos guia e adiciona sensibilidade e santidade extra ao compor-

tamento do dia a dia.

v v v

Caridade e Justiça Social

Na visão da Torá, quando contribuímos com nosso dinhei-

ro, tempo e recursos para os necessitados, não estamos 

sendo benevolentes, generosos e caridosos, mas sim fazendo o que é 
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certo e justo. Na Torá, a palavra para caridade é tsedacá, que 

significa justiça. Existem duas perspectivas gerais sobre riqueza 

e propriedade:

1. Que estes são os bens legítimos daqueles que os ganharam 

ou herdaram. Se optarem por compartilhar uma pequena 

parte de suas posses com outros, este é um ato nobre, digno 

de louvor e aclamação. 

2. Que a distribuição desigual dos recursos da Terra entre 

seus habitantes é uma farsa. Possuir mais de uma parte é 

uma injustiça, até mesmo um crime. Desta forma, dar aos 

necessitados não é uma “boa ação”, mas a retificação de 

um erro.

A tradição judaica rejeita essas duas visões. De acordo 

com a lei da Torá, dar aos necessitados é uma mitsvá, ou seja, 

um mandamento, uma boa ação. Isso significa que, por um 

lado, não é um ato arbitrário, mas sim uma obrigação. Por 

outro, é uma boa ação, um crédito para aquele que reconhece 

e cumpre o seu dever.

O judeu acredita que a riqueza material não é um crime e 

sim uma bênção Divina. Aquele que foi designado a recebê-la 

deve considerar-se como o “administrador” de D’us – pois foi 

privilegiado por ter sido confiado pelo Criador para distribuir 

os recursos da Sua criação aos outros.

D’us poderia ter distribuído partes iguais do Seu mun-

do a todos os habitantes. Mas se isso acontecesse, a Terra 

não teria sido nada mais do que uma peça de exibição dos 

poderes criativos Divinos. D’us desejou um mundo dinâmi-

co, um lugar em que o homem também fosse um “criador” e 

provedor, um local em que os controles estivessem, até certo 

ponto, entregues a seres que têm o poder de escolher entre 

cumprir o seu papel ou renegá-lo.
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Dar tsedacá é, acima de tudo, uma experiência humilde. Muitas 

vezes nos deparamos com seres humanos menos afortunados do que 

nós mesmos. Sabemos que D’us poderia ter facilmente lhes fornecido 

tudo que precisam ao invés de nos enviar suas necessidades. Diante de 

nós existem pessoas que estão sofrendo e em situações de pobreza, isso 

nos dá a oportunidade de realizar um ato Divino.

O conceito de tsedacá é a fundação da vida comunitária judaica 

e temos a obrigação de ajudar os necessitados da maneira mais digna 

possível. 

Maimônides enumera oito níveis de caridade, cada um mais 

elevado que o anterior:

1. O mais baixo: dar sem alegria e fazer o destinatário se sentir deson-

rado ou envergonhado.

2. Dar alegremente, mas muito pouco.

3. Dar alegremente e adequadamente, porém somente depois de 

ter sido solicitado.

4. Dar antes de ser solicitado.

5. Dar quando você não sabe quem é o beneficiado, mas ele conhece 

sua identidade.

6. Dar quando você sabe quem é o beneficiado, mas ele não sabe 

sua identidade.

7. Dar quando nem o doador nem o receptor estão cientes da iden-

tidade do outro.

8. O mais alto: dar dinheiro, um empréstimo, seu tempo ou algo que 

seja necessário para permitir que um indivíduo seja autossuficiente, 

antes que ele precise de caridade.

 

v v v
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Responsabilidade  
Ambiental

A Torá nos proíbe destruir ou desperdiçar qualquer 

criação Divina.

Curiosamente, o mandamento de não causar desperdí-

cio aparece na Torá como parte das leis de guerra. Ao cercar 

uma cidade para nos protegermos, a Torá instrui: “Não corte 

árvores frutíferas para construir proteção contra ataques, use 

árvores comuns.” Essa determinação é a base para a lei que 

proíbe todas as formas de destruição ou desperdício.

A guerra é basicamente um ato destrutivo, assim como 

cortar uma árvore. No entanto, quando a Torá deseja nos dizer 

que é proibido destruir, ela nos apresenta um caso em que a 

guerra é uma necessidade, tanto como extrair uma árvore – e 

então nos aponta quais não derrubar.

Mesmo quando estamos em uma situação em que a 

guerra é indispensável e um dever, ainda somos obrigados a 

distinguir entre o confronto moral e o imoral. O fato de que te-

mos que cortar árvores não nos absolve do dever de diferenciar 

cortes não desperdiçados dos desperdiçados.

Em situações positivas, isso também se aplica. Quando 

estamos fazendo algo útil, devemos nos desafiar constante-

mente: “Estou fazendo da melhor maneira? Estou otimizando 

os recursos e meu melhor potencial?” Utilizar menos do que 

nossa capacidade é como cortar uma árvore frutífera.

Os rabinos aplicam esse princípio para tudo o que ocorre 

na vida que envolve oportunidades, recursos e até experiências.
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 Um exemplo clássico desse princípio é o ensinamento do Baal 

Shem Tov: “Tudo o que alguém vivencia ou observa vale como lição de 

que modo servir o Criador.” Podemos exemplificar com o fato de uma 

pessoa estar andando na rua e ver algo inusitado acontecer. Como tudo 

no mundo de D’us tem um propósito, não é suficiente se perguntar “Por 

que isso aconteceu?” e sim “Por que eu vi isso acontecer?”. 

Tudo que você possui, seja um dom ou uma experiência, tem um 

propósito Divino. Não cabe a você desperdiçar e sim usá-lo para o bem.

O Rebe Anterior (1880-1950) relatou:  

“No verão de 1896, meu pai (o Rebe 

Rashab, 1860-1920) levou-me para uma 

caminhada no campo. Os grãos estavam 

amadurecendo e o trigo e a grama 

balançando delicadamente com a brisa.

“Meu pai disse-me: ‘Veja Divindade! 

Todo movimento de cada haste e grama 

estava previsto no pensamento primordial 

de D’us na Criação, na visão abrangente 

de D’us da história, e é guiada pela 

Providência Divina em direção a um 
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propósito Divino.’

“Caminhando, entramos na 

floresta. Absorto no que tinha 

ouvido com a suavidade e 

seriedade das palavras do 

meu pai, distraidamente 

arranquei uma folha de 

uma árvore. Segurando-a 

um pouco em minhas mãos, 

continuei meu andar pensativo, 

ocasionalmente rasgando 

pequenos pedaços da folha e 

jogando-os ao vento.

“‘O Sagrado Ari (Rabi Yitschac 

Luriyá – um grande cabalista, 

1534-1572),’ disse meu pai, 

‘relata que não apenas cada 

folha de uma árvore é uma 
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criação investida com vida Divina, 

formada para um propósito específico 

dentro da intenção de D’us na Criação, 

mas também dentro de cada folha há 

uma centelha que desceu à Terra a fim 

de ser redimida.

“‘Considere o quão cuidadoso um homem 

deve ser neste mundo, esteja acordado ou 

dormindo. Veja, agora mesmo enquanto 

falávamos sobre a Providência Divina, 

você distraidamente arrancou uma 

folha, brincou com ela em suas mãos, 

esmagou-a e rasgou-a em pedaços, 

jogando-os em todas as direções.

 “‘Como alguém pode ser tão insensível 

em relação à criação de D’us? Esta 

folha foi criada pelo Todo-Poderoso 

para um propósito específico e contém 
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v v v

Bondade aos Animais

D evemos demonstrar respeito a todas as criaturas 

feitas por D’us que habitam o mundo.

Causar qualquer dor desnecessária aos animais é proi-

bido. A Torá instrui que se você vir um animal caído sob sua 

uma força vital Divina. De 

que forma o ‘eu’ na folha 

é menor que o seu ‘eu’? 

É verdade que há uma 

grande diferença, a folha 

está na categoria do mundo 

vegetativo e você na categoria 

do ‘humano’. Mas tudo o que 

foi criado tem seu próprio fim 

e sua obrigação Divina de 

realizar algo no mundo.’”
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carga, não o ignore. Ajude-o a levantar o fardo e pôr o animal em pé 

(Deuteronômio 22:4). Isso deve ser feito o mais rápido possível, a fim de 

não lhe causar qualquer dor desnecessária. Matar animais por esporte, 

provocá-los, persegui-los cruelmente ou intimidá-los também é errado.

Se alguém deseja tirar os ovos de um ninho, deve primeiro 

mandar embora a mãe (Deuteronômio 22:6). Há quem explique que 

a razão dessa mitsvá é para não causar mais sofrimento à ave mãe ao 

ver seus ovos sendo levados. Temos que ter cuidado para não causar 

dor emocional a um animal. 

Podemos ver o quão sensível a Torá é ao tratar assuntos referen-

tes às angústias de um animal a partir da lei que proíbe colocar um boi e 

um jumento para arar juntos (Deuteronômio 22:10). Os Sábios explicam 

a lógica por trás dessa proibição. Como o boi é um animal ruminante, 

o burro ficará angustiado ao ouvi-lo mastigando, pois pensará que o 

boi está constantemente comendo e ele não.

Se possuirmos animais, a Torá diz que devemos alimentá-los 

antes mesmo de nós.

As leis referentes ao tratamento dos animais ensinam a impor-

tância e o dever que temos de cuidar dos seres que não podem tomar 

conta de si mesmos. A maneira que tratamos as criaturas mais vulne-

ráveis que estão abaixo de nós na hierarquia da vida demonstra nosso 

respeito por todas as criações de D’us.

 

v v v 
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Modéstia: Respeito por 
Nosso Corpo

O Judaísmo considera o corpo humano sagrado e em-

prestado pelo Criador como um templo e interface 

para a alma. É onde ela habita durante seu tempo aqui na Terra 

e é uma ferramenta através da qual pode se expressar e interagir. 

Porém, há um limite para a autonomia que temos em relação 

ao nosso corpo, ou seja, não temos a liberdade ou o direito de 

abusar, fazer mal uso e desrespeitá-lo, pois não somos os donos.

Não podemos permitir que nós mesmos ou outros cause-

mos danos ou sofrimentos ao corpo. A Torá ordena que devemos 

proteger nossa saúde e a vida com base nesse princípio.

Isso também tem maiores impactos na conduta de vesti-

menta que adotamos. Sendo os nossos corpos sagrados e uma 

interface da alma, além de tratá-los com respeito, devemos ter 

discrição e modéstia.

A ideia judaica de vestimenta modesta não é meramente 

relacionada a como as pessoas veem você, e sim como nós nos 

vemos. Percebemos que nossos corpos não devem ser vistos 

como uma embalagem e sim uma janela do nosso real “eu”, 

nossa alma. Fazer do corpo uma vitrine é como julgar um livro e 

lhe dar valor pela capa ao invés do conteúdo. Isso é um absurdo, 

considerando que a beleza externa do corpo é simplesmente 

temporária. É como casar com uma mulher esperando que ela 

não mude fisicamente. Você deve casar com ela por sua beleza 

interna, que prevalecerá.

Você já notou como tratamos os Rolos da Torá? Nunca os 

deixamos expostos, eles são guardados e envolvidos por várias 
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camadas de proteção. A Torá é mantida dentro da sinagoga na Arca, 

atrás de uma cortina e enrolada em um manto. É tirada somente quan-

do utilizada para um propósito sagrado e para ser lida durante a reza. 

Em ocasiões especiais, abrimos a cortina e as portas da Arca, pegamos 

a Torá, tiramos o manto e a lemos. Assim que acabamos de utilizá-la, 

imediatamente a enrolamos e a guardamos novamente.

Por que temos tanto cuidado para ocultar a Torá? O motivo é ela 

ser nosso objeto mais sagrado, e por ser tão especial e preciosa, não a 

deixamos exposta em vão. Ela é envolvida em camadas pois não deseja-

mos tratá-la levianamente; não queremos que seu uso se torne comum 

e sua santidade minimizada. Preservando-a longe de nossas vistas e 

trazendo-a apenas em horas apropriadas, mantemos nossa reverência 

e respeito por ela. 

O mesmo ocorre com o corpo. Ele é uma criação sagrada por ser o 

templo da alma. Mantê-lo coberto é uma maneira apropriada e preciosa 

de mostrar respeito.

As leis de modéstia também se aplicam ao corpo dos homens, 

apesar de serem mais rigorosas com as mulheres. O corpo feminino 

tem a graça e o poder que ultrapassam os do masculino. Os cabalistas 

ensinam que o corpo da mulher tem uma beleza profunda, pois sua 

alma vem de um plano mais alto. Por esse motivo, seu corpo deve ser 

mantido discretamente coberto. 

As mulheres casadas também cobrem o cabelo. Conforme os livros 

antigos isso traz saúde e bênçãos para as futuras gerações.

“ Sou definido por quem sou 
internamente, não por minha 

aparência.”
v v v 
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A Verdadeira Liberdade

Nossos Sábios dizem: “Não há ninguém mais livre 

do que aqueles que se ocupam com os estudos 

da Torá.”

Muitos pensam que as orientações da Torá nos limitam, 

mas na verdade elas nos libertam. Somos todos escravizados 

por nossos hábitos, desejos, personalidades e pressões sociais. 

O Talmud afirma: “Uma pessoa presa não pode se libertar.” 

Precisamos de orientações de cima que nos iluminem e nos 

direcionem para que possamos realizar aquilo que não conse-

guimos sozinhos.

As diretrizes da Torá estão aqui para nos auxiliar na 

libertação de nossas limitações. Elas servem para aquietar os 

ruídos de nossa existência mundana e cotidiana, e nos ajudar 

a sintonizar as mensagens mais profundas da vida.

Sem um sistema de orientação espiritual, estaríamos 

vagando sem rumo pela vida. Um exemplo claro disso é olhar 

para nossos filhos quando estão de férias da escola e são “li-

vres” das disciplinas do sistema educacional. A menos que 

eles tenham algum tipo de atividade para mantê-los ocupados 

– como um acampamento – eles ficam muito frustrados com 

sua “liberdade”.

O Rebe explica que a independência real não significa 

estar isento de responsabilidades, mas sim de ter a autonomia 

de ser quem realmente somos e nos realizar. 

O Judaísmo define a liberdade como a habilidade de 

expressar quem você realmente é. Se há níveis em sua perso-

nalidade que não foram explorados e se sua alma não teve a 

oportunidade de se expressar, então você ainda não está livre.
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Um homem que está em uma prisão pode não ter responsabilida-

des ou grande desconforto, mas ainda é um prisioneiro pois não pode 

realizar seu potencial.

A Torá é o manual do usuário de D’us que nos mostra como nos 

libertar de nossas limitações e atingir a maior realização que a alma 

anseia para alcançar o Divino.

“ As regras são para  

obediência dos tolos e 

orientação dos sábios.”
v v v 
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LeMBRANDo D’uS
o Talmud afirma que cobrir a cabeça está associado à humil-
dade, pois nos lembra que existe algo acima de nós.

o Talmud também relata a história de um menino que era 
cleptomaníaco. Porém, pelo mérito de começar a manter a 
cabeça sempre coberta e por ser muito zeloso com isso, seu 
mau instinto não conseguia se manifestar.

humildade
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 � É costume judaico desde os primórdios um homem, a partir de tenra 

idade, sempre manter a cabeça coberta.

 � É expressamente proibido entrar em uma sinagoga, mencionar o 

Nome Divino, recitar uma prece ou bênção, estudar Torá ou realizar 

qualquer ato religioso com a cabeça descoberta.

v v v

Kipá
Há Alguém Acima  
de Você
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oRAção
A mitsvá da tefilá (prece) é única entre os outros preceitos 
da Torá. enquanto quase todas as demais mitsvot requerem 
um ato ou objeto físico para o seu cumprimento, a oração se 
constitui essencialmente na devoção espiritual. o sentimento 
que acompanha o cumprimento de uma mitsvá apenas lhe 
acrescenta mais uma dimensão, mas no caso das preces os 
sentimentos fazem parte da própria mitsvá.

exPReSSão DA ALMA
A seleção e a ordem das preces foram compiladas por nossos 
Profetas e Sábios, Divinamente inspirados. Assim, as preces 
ecoam a palavra eterna e infinita de D’us. Dirigimo-nos a ele 
em Suas próprias palavras, pois a linguagem humana é por 
demais pobre e limitada para transmitir a sublime expressão 
da alma Divina – pois esse é o sentido essencial da tefilá, 
“serviço do coração”.

Nossos Sábios empenharam-se em selecionar passagens bí-
blicas e talmúdicas que evocassem os sentimentos religiosos 
mais profundos e inspirassem a ligação da alma com D’us. Ao 
mesmo tempo, procuraram inserir textos que incluíssem as 
verdades e as definições básicas da fé judaica, desde valores 
morais e éticos elementares até os mais elevados conceitos 
de puro monoteísmo, proclamados no Shemá. Portanto, nossas 
preces são compostas de louvores a D’us, pedidos, agradeci-
mentos e afirmações. A intenção era claramente que o sidur 
(livro de orações) fosse tanto inspiração como guia.

com o  
coraçÃo

fé e valores
morais



53Preceitos |

As Preces  
Conversando com D’us

P or que devemos rezar a D’us pelas necessidades dioturnas? 

Ele não sabe delas ainda melhor do que nós mesmos? Não é 

D’us, pela Sua própria na tureza, bom e benevolente e sempre disposto 

a nos fazer o bem? Afinal de contas, os filhos não oram aos pais que os 

amam para que os alimentem, os vis tam e os protejam. Por que então 

deveríamos pedir a D’us por isso?

Como todos os outros mandamentos que fomos ordenados a cum-

prir, não por D’us, mas por nós, Ele nos mandou rezar pelo nosso próprio 

bem. Ele não precisa de nossa prece, mas nós não podemos fi car sem ela. 

Devemos reconhecer que dependemos Dele para a vida, saúde, pão de 

cada dia e bem-estar em geral. Uma vez que a natureza hu mana tende 

ao esquecimento com facilidade, há várias maneiras para lembrar dessa 

dependência por meio das preces durante o dia. É nosso dever recordar 

frequentemente que a vida e a felicidade são dádivas do Cria dor miseri-

cordioso, pois só assim seremos dignos de Sua bondade e benevolência.

Assim, nossos Sábios instituíram três preces diárias: Shacharit 

(Prece Matinal), Minchá (Prece Vespertina) e Arvit (Prece Noturna); e 

em Shabat, Yom Tov e Rosh Chôdesh, um Mussaf (Prece Adicional).

v v v
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TSiTSiT
As franjas do talit, denominadas tsitsit, funcionam como lem-
brete de todas as mitsvot da Torá. A palavra hebraica tsitsit tem 
o valor numérico de 600; mais oito franjas e cinco nós (em cada 
canto) somam o total de 613 – o número das mitsvot da Torá. 
Ao colocar o talit, deve-se ter em mente que D’us ordenou que 
nos envolvêssemos nele a fim de que possamos nos lembrar 
de cumprir todos os Seus mandamentos. 

lembrete
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Colocação do Talit
 � Há dois tipos de talit: o talit catán (pequeno), também chamado de 

tsitsit, usado durante o dia debaixo da camisa; e o talit gadol (grande), 

usado somente em Shacharit e Mussaf.

 � Antes de vestir o talit catán, recita-se:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu al mitsvat tsitsit.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou sobre o preceito 

de tsitsit.

 � Se for colocar o talit gadol na prece, a bênção sobre ele isenta a reci-

tação da bênção sobre o talit catán.

 � Antes de se envolver no talit gadol, examinam-se as franjas para se 

ter certeza de que estão intactas.

 � Em seguida, recita-se a bênção e envolve-se no talit:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu lehit‘atef betsitsit.

Talit e Tsitsit
O Uniforme
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Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou envolver-nos 

em tsitsit.

 � Durante toda a oração, o talit deve cobrir, no mínimo, os ombros 

e as costas e, de preferência, também a cabeça.

v v v
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algumas Leis básicas

 � Ao usar um talit na reza, este é colocado antes dos tefilin.

 � Ao comprar um par de tefilin deve-se tomar cuidado para adquiri-lo 

de uma pessoa de confiança para assegurar que foram escritos à mão 

e por um sofer (escriba) qualificado.

 � Os tefilin devem ser colocados antes de começar Shacharit. No entan-

to, se por força maior não conseguir de manhã, podem ser colocados 

durante o dia. 

 � Os tefilin são colocados todos os dias, exceto em Shabat, Yom Tov e 

Chol Hamoêd, pois estes próprios dias testemunham as ideias contidas 

nos tefilin.

 � Deve-se tomar cuidado para que não haja nada interferindo entre os 

tefilin e o braço ou os cabelos. 

 � As tiras do tefilin devem sempre estar com o lado preto voltado 

para fora. 

Tefilin
Elo Entre o Judeu e Seu 
Pai Celestial



58 | IDENTIDADE  JUDAICA

oS TeFiLiN 
A palavra tefilin origina-se de tefilá. 

As “caixinhas” dos tefilin são feitas da pele de um animal 
casher. o shel-rosh (da cabeça) contém quatro divisões com 
pergaminhos sobre os quais estão inscritas quatro passagens 
da Torá. o shel-yad (da mão) tem um único vão incluindo as 
mesmas quatro passagens, porém em um só pergaminho.

estes versículos da Torá lembram a saída do egito, enfatizando 
o amor a D’us e Sua unicidade. Com a colocação dos tefilin 
demonstramos dedicação ao serviço Divino, voltando nossos 
pensamentos, sentimentos e ações para D’us, sendo que o 
tefilin da cabeça simboliza as faculdades mentais, e o do braço 
esquerdo, junto ao coração, os atos e as emoções.

cabeça e 
coraçÃo
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 � O tefilin do braço é colocado sobre o bíceps esquerdo, diretamente adja-

cente ao coração. Por isso, deve-se virar ligeiramente o tefilin de modo 

que, ao abaixar o braço, fique diretamente em direção ao coração.

 � O canhoto coloca o tefilin da mão sobre o bíceps direito. 

bênção dos Tefilin
 � Após colocar o tefilin sobre o bíceps, antes de apertá-lo, a seguinte 

bênção é recitada:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu lehaníach tefilin. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

san tificou com Seus mandamentos, e nos ordenou colocar tefilin.

 � Ao recitar a bênção acima, deve-se ter em mente que vale também 

para o tefilin da cabeça. 

 � Após a bênção, aperta-se a tira do nó. 

 � Não pode haver interrupção entre a colocação do tefilin do braço e o 

da cabeça. 

 � A seguir, deve-se dar as sete voltas no antebraço, mas ainda não as 

três no dedo.

 � Ao colocar o tefilin da cabeça, é preciso tomar cuidado para que fique 

no centro exato do diâmetro da cabeça, acima da linha do cabelo. 

 � O nó do tefilin da cabeça deve ficar atrás, bem no centro da nuca. 

 � Após colocar o tefilin da cabeça, deve-se dar as três voltas com as tiras 

do tefilin da mão no dedo médio.
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 � Se a pessoa conversar entre a colocação do tefilin do braço e o da ca-

beça, deverá recitar mais uma bênção:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu al mitsvat tefilin. 

Bendito és tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou sobre o preceito 

de tefilin.

Prece (mínima) a Ser Dita após a Colocação dos Tefilin
 � De preferência, inicia-se com a bênção:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher báchar bánu 

mi col ha amim, venátan lánu et Toratô. Baruch Atá A-do-nai, noten 

ha’Torá.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos es-

colheu dentre todos os povos e nos outorgou Sua Torá. Bendito és 

Tu, A-do-nai, que outorga a Torá.

 � Em seguida, costuma-se recitar:

Harêni mecabel alai mitsvat assê shel veahavtá lereachá camochá. 

Eu assumo cumprir a mitsvá positiva de “Amarás a teu próximo 

como a ti mesmo”.

 � Cobrem-se os olhos com a mão direita ao recitar a primeira frase do 

Shemá:

Shemá Yisrael, A-do-nai E-lo-hê-nu, A-do-nai Echad. 

(Descobrem-se os olhos e recita-se em voz baixa:) 
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Baruch shem kevod malchutô leolam vaed.

Veahavtá et A-do-nai E-lo-hê-cha, bechol levavechá, uvchol naf-

shechá, uvchol meodêcha. Vehayu hadevarim haêle asher Anochi 

metsavechá hayom, al levavêcha. Veshinantam levanêcha vedibartá 

bam, beshivtechá bevetêcha, uvlechtechá vadê rech, uveshochbechá, 

uvcumêcha. Ucshartam leot al yadêcha, vehayu letotafot ben enêcha. 

Uch tav tam al mezuzot betêcha uvish’arêcha.

Ouve, Israel, A-do-nai é nosso D’us, A-do-nai é Um. 

(Descobrem-se os olhos e recita-se em voz baixa:) 

Bendito seja o nome da glória de Seu reino para toda a eternidade.

Amarás a A-do-nai, teu D’us, com todo teu coração, com toda tua 

alma e com todo teu poder [tuas posses]. Estas palavras que Eu te 

ordeno hoje ficarão sobre teu coração. As ensinarás a fundo aos teus 

filhos e falarás a respeito delas, estando em tua casa e andando por 

teu caminho, e ao te deitares e ao te levantares. [Deverás] atá-las 

como sinal sobre tua mão e serão por filactérios entre teus olhos. E 

as escreverás sobre os umbrais de tua casa e em teus portões.

 � Na sequência, costuma-se recitar:

Ach tsadikim yodu lishmêcha; yeshevu yesharim et panêcha. 

Deveras, os justos exaltarão Teu Nome; os íntegros residirão em 

Tua Presença.

 � Na conclusão das preces, os tefilin são retirados na ordem inversa da-

quela que foram colocados: primeiro as tiras do dedo, depois o tefilin 

da cabeça e por fim o da mão. O talit é removido por último. 

v v v
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MoMeNTo PRoPíCio 
Todas as nossas bênçãos e energias positivas são transmitidas 
através da Torá, portanto, em datas especiais particulares, 
quando temos inspiração única e bênçãos nos esperando, 
fortalecemos nossa conexão com a Torá ao receber uma Aliyá.

fonte de 
bênçÃos
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 � A Torá é lida na sinagoga às segundas e quintas-feiras, em Shabat, 

Rosh Chôdesh, Yom Kipur e Festas judaicas pela manhã, e em Minchá 

de Shabat, Yom Kipur e dias de jejum.

 � É propício o homem ser chamado à Torá ao menos no dia do seu bar 

mitsvá, no aniversário (ou próximo dele), no yahrzeit (dia do faleci-

mento) do pai e da mãe, em Simchat Torá e antes do casamento.

 � O homem é chamado à Torá por seu nome hebraico e o de seu pai.

 � Quando chamado, é costume beijar com o talit o trecho que está sendo 

lido, antes e após a leitura.

 � Ao ser chamado à Torá, recita-se:

Barechu et A-do-nai hamevorach. (Congregação: Baruch A-do-nai 

hamevorach leolam vaed.) 

Baruch A-do-nai hamevorach leolam vaed. Baruch Atá A-do-nai, E-lo- 

hê-nu Mêlech haolam, asher báchar bánu micol haamim, venátan 

lánu et Toratô. Baruch Atá A-do-nai, notên ha’Torá. 

Bendizei A-do-nai que é bendito. (Congregação: Bendito é A-do-nai 

que é bendito para todo o sempre.)

Aliyá La’Torá
Ao Ser Chamado à Torá
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Bendito é A-do-nai que é bendito para todo o sempre. Bendito és 

Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos escolheu dentre 

todos os povos e nos outorgou Sua Torá. Bendito és Tu, A-do-nai, 

que outorga a Torá.

 � Após a leitura, recita-se:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher nátan lánu 

Torat emet, vechayê olam natá betochênu. Baruch Atá A-do-nai, 

noten ha’Torá. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos ou-

torgou a Torá da verdade e plantou em nós a vida eterna. Bendito 

és Tu, A-do-nai, que outorga a Torá.

bircat hagomel – bênção em agradecimento por bondade 
Divina

 � A bênção Hagomel é recitada ao:

1. Retornar de uma viagem em que se tenha atravessado o mar;

2. Curar-se de doença ou ferimentos graves;

3. Ser salvo miraculosamente de algum perigo de vida, etc.

 �  Esta bênção deve ser recitada perante um minyan (quorum de dez ho-

mens), de preferência em um prazo de três dias após o acontecimento.

 �  Um homem costuma recitar esta bênção no intervalo da leitura da 

Torá ou a ser chamado à Torá.

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, hagomel lechayavim 

tovot, sheguemaláni tov. (Congregação: Amen; Mi sheguemalechá tov, 

Hu yigmolchá col tov, sêla.) 
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Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que concede 

benefícios aos culpados, pois a mim concedeu o bem. (Congregação: 

Amen; Aquele que te concedeu o bem, Ele te conceda todo o bem 

sempre.)

v v v
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PuRiFiCANDo AS MãoS
Quando a pessoa dorme, grande parte de sua alma sobe até 
as Alturas Celestiais para “recarregar as baterias”. A alma 
também deixa registrado um relatório de como foi seu dia. 

o vácuo que se forma é ocupado por um espírito de impureza 
que adere ao corpo. Quando ela retorna, a sua santidade ex-
pulsa esta impureza, que permanece apenas nas extremidades 
dos dedos. A ablução da maneira prescrita purifica as mãos.

A ablução das mãos antes de uma refeição que contém pão 
ou matsá também se constitui em uma purificação, porém 
diferente. Portanto as duas abluções são feitas de maneiras 
distintas. 

afastando a 
negatividade
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ao acordar
 � Ao acordar pela manhã, antes de manusear qualquer objeto ou alimen-

to, deve-se abluir as mãos. Vertemos água de uma caneca três vezes 

em cada mão até o pulso, iniciando pela mão direita, intercalando 

entre a direita e a esquerda.

 � Recita-se a bênção abaixo depois de enxugar as mãos, e em seguida to-

das as outras Bênçãos Matinais enumeradas no sidur (livro de orações).

antes de uma Refeição
 � Antes de comer pão ou matsá abluem-se as mãos, vertendo água de 

uma caneca três vezes consecutivas em cada mão até o pulso, iniciando 

pela mão direita.

 � Antes de enxugar as mãos, recita-se a bênção:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu al netilat yadáyim.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou sobre a ablução 

das mãos.

 � Não é permitido conversar entre a recitação desta bênção, a bênção 

de Hamotsi e a ingestão do primeiro bocado de alimento.

v v v

Netilat Yadáyim
Ablução das Mãos
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MeZuZá CASHeR
A mezuzá deve ser escrita à mão sobre um pergaminho de 
animal casher, com uma pena e tinta preta. ela contém os 
dois primeiros parágrafos do Shemá, onde está descrita a 
mitsvá da mezuzá.

Ao ver a mezuzá, o indivíduo recorda que sua conduta deve ser 
correta. ela também nos lembra da constante proteção Divina.

Do outro lado do pergaminho está escrito Sha-dai, um dos 
Nomes de D’us. É também o acróstico das palavras Shomer 
delatot Yisrael (Guardião das portas de israel).

proteçÃo
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 � Mezuzot devem ser afixadas em todas as portas e portões de uma 

moradia própria ou alugada.

 � Em uma casa própria, a bênção é recitada na hora da colocação. Em 

uma alugada, as mezuzot podem ser afixadas imediatamente, porém 

a bênção será recitada apenas depois de um mês. Ao completar 30 

dias, retira-se uma delas para ser verificada, sobre a qual recita-se a 

bênção, tendo em mente também as outras já colocadas.

 � No quarto de empregados e despensa, também são afixadas mezuzot.

 � Nos recintos de banho não as colocamos.

 � Antes de afixar a mezuzá, recita-se a bênção:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu licbôa mezuzá.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos san-

tificou com Seus mandamentos, e nos ordenou afixar uma mezuzá.

 � As mezuzot devem ser adquiridas de um escriba competente. Infeliz-

mente, muitas mezuzot escritas em papel comum ou não confeccio-

nadas de acordo com a lei encontram-se à venda. 

Mezuzá
Segurança Total
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 � É importante lembrar que seu componente principal é o pergami-

nho e não sua embalagem ou caixinha.

 � A mezuzá é afixada na parte baixa do terço superior do batente, do 

lado direito de quem entra no ambiente.

 � Ela deve ser presa na diagonal, com a extremidade superior incli-

nada ligeiramente para dentro.

 � Quando há dúvidas de que lado colocá-la, deve-se consultar um 

rabino ortodoxo.

 � É costume tocar a mezuzá com a mão, ao entrar e sair do recinto.

 � As mezuzot devem ser verificadas por um escriba competente uma 

vez por ano ou, no mínimo, uma vez a cada três anos.

v v v
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 � A carne é considerada casher se proceder de um animal ou ave casher, 

abatido por um shochet habilitado. Deve ser verificado também se há 

sinais de doença no animal ou ave. A carne deve ser salgada para a 

retirada do sangue. Um animal casher é identificado por ser ruminante 

e ter o casco fendido.

 � As espécies de aves casher foram transmitidas pela tradição judaica. 

São: galinhas, perus, pombos, gansos e alguns tipos de pato.

 � O peixe casher tem escamas e nadadeiras.

 � Peixe não é considerado carne, mas sim parve (neutro).

 � Leites e queijos são casher se derivarem de animal casher e supervi-

sionados por um judeu ortodoxo.

 � Todas as frutas, legumes e vegetais são casher, embora devam ser 

verificados para se assegurar que não contêm insetos ou vermes.

 � Alimentos industrializados devem ter supervisão rabínica ortodoxa 

quanto aos ingredientes, para ter certeza que são casher.

 � Vinho produzido ou tocado por um judeu não ortodoxo ou por um não 

judeu não é casher. Quando feito por um judeu ortodoxo e fervido na 

hora da fabricação, mantém-se casher. 

Cashrut
Dieta para Corpo e Alma
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Carne, Leite e Parve
 � Os alimentos casher dividem-se em três categorias: carne, leite e 

parve.

 � Um dos princípios básicos da cashrut é a total separação entre 

produtos de carne e leite. 

 � Carne e leite não podem ser cozidos ou ingeridos juntos. 

 � Para assegurar a cashrut, uma cozinha deve conter diferentes jogos 

de louça, talheres e panelas, e áreas separadas para a preparação 

dos alimentos. 

 � A terceira categoria, parve, é formada por alimentos que não são 

carne nem leite, e podem ser ingeridos com qualquer um dos dois. 

 � As leis de cashrut exigem que se espere um período de seis horas 

entre a ingestão de carne e leite. 

 � Entre leite e carne deve-se enxaguar bem a boca e esperar meia 

hora. 

 � Após a ingestão de alguns tipos de queijo amarelo, a espera para 

poder comer carne também é de seis horas. 

v v v
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“ Você é o que você come, 

literalmente. Pois tudo o que 

ingere torna-se parte de seu 

corpo e pode até alterar sua 

personalidade. Portanto, 

a Torá nos dá uma dieta 

especial para nos ajudar a 

manter bons traços de caráter, 

física e espiritualmente.”
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NoSSoS FiLHoS – NoSSoS FiADoReS
A palavra hebraica chinuch significa muito mais do que uma 
simples assimilação de números e conceitos. Chinuch quer 
dizer moldar o caráter e guiar, passo a passo, nossos filhos 
pelas veredas para torná-los pessoas íntegras e bons judeus.

Antes da outorga da Torá, D’us pediu fiadores para garantir 
que o povo continuasse a estudá-la e cumprisse seus man-
damentos. os anciãos foram sugeridos, mas D’us os rejeitou; 
depois foram apresentados os líderes, mas ele os considerou 
inadequados. Finalmente, aceitou como fiadores de Seu 
sagrado legado as inocentes crianças que seriam educadas 
conforme os preceitos da Torá. 

As crianças permanecem até hoje fiadoras da sagrada tradição. 
Como podemos, então, dar-lhes menos do que uma genuína 
educação baseada na Torá?

garantindo 
o futuro
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O  processo educacional inicia-se na hora do nascimento, pois 

ainda no berço, a criança começa a absorver tudo o que 

acontece ao seu redor. Sua personalidade e seu caráter se estruturam 

antes mesmo que possa articular as primeiras sílabas ou ler o mais sim-

ples dos livros. Ao registrarmos na mente infantil o amor aos caminhos 

judaicos, asseguramos que esta herança lhe será eternamente preciosa. 

Portanto, decoramos o quarto da criança com objetos judaicos e fazemos 

questão que ela assista aos atos religiosos como o acendimento das velas, 

a recitação do Kidush, etc.

 � Assim que a criança começa a balbuciar, é apropriado ensinar-lhe 

versículos judaicos.

 � O Rebe escolheu 12 passagens básicas sagradas que devem ser ensina-

das às crianças menores, até que consigam decorá-las e recitar onde 

quer que estejam, mesmo ao passear na rua.

1. Torá tsivá lánu Moshê, morashá kehilat Yaacov.

2. Shemá Yisrael, A-do-nai E-lo-hê-nu, A-do-nai Echad.

3. Bechol dor vador, chayav adam lir’ot et atsmô, ke’ílu hu yatsá 

mi’Mitsráyim. 

Chinuch 
A Educação Judaica
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4. Col Yisrael yesh lahêm chêlec le’Olam Habá, sheneemar: “Vea-

mech culam tsadikim, leolam yireshu árets, nêtser mataai maassê 

yadai lehitpaer.”

5. Ki carov elêcha hadavar meod, befichá, uvilvavechá, laassotô. 

6. Vehinê Hashem nitsav alav, umlô chol haárets kevodô, umabit 

alav, uvochen kelayot valev, im ovdô caraui. 

7. Bereshit bará E-lo-him, et hashamáyim veet haárets. 

8. Veshinantam levanêcha vedibartá bam, beshivtechá bevetêcha 

uvlechtechá vadêrech, uveshochbechá uvcumêcha. 

9. Yaga’ti velô matsáti, al taamin; lo yagá’ti umatsáti, al taamin; 

yagá’ti umatsáti, taamin. 

10. “Veahavtá lereachá camôcha” – Rabi Akiva omer: “Zê kelal gadol 

ba’Torá.”

11. Vezê col haadam, vetachlit beriatô, uvriat col haolamot, elyonim 

vetachtonim: lihyot Lo dirá zo betachtonim.

12. “Yismách Yisrael beossav.” Perush: shecol mi shehu mizêra 

Yisrael, yesh lo lismôach bessimchat Hashem, asher sas vessamê ach 

bediratô betachtonim. 

1. A Torá que Moisés nos ordenou é uma herança para a comunidade 

de Yaacov. 

2. Ouve Israel, A-do-nai é nosso D’us, A-do-nai é Um.

3. Em cada geração a pessoa deve considerar como se ela própria 

tivesse saído do Egito. 

4. Todo Israel tem um quinhão no Mundo Vindouro, conforme está 

escrito: “E Teu povo é todo de justos; eles herdarão a Terra para 

sempre; são um ramo de Minha plantação, a obra de Minhas mãos, 

de quem Eu Me orgulho.” 

5. Pois está a teu alcance seguir a Torá na fala, no sentimento e na ação. 

6. Eis que o Eterno, de cuja glória toda a Terra está plena, debruça-Se 

sobre ele [sobre cada judeu] e o observa, examina sua mente e seu 
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coração, [para ver] se ele O serve como é devido. 

7. No princípio D’us criou os Céus e a Terra. 

8. As ensinarás [as normas da Torá] a fundo aos teus filhos e falarás 

a respeito delas estando em tua casa e andando por teu caminho, e 

ao te deitares e ao te levantares. 

9. Se alguém disser: “Eu me esforcei, porém não encontrei [con-

segui]” – não creias; “Eu não me esforcei e encontrei” – não creias; 

“Eu me esforcei e encontrei” – acredita. 

10. Amarás a teu próximo como a ti mesmo” – Rabi Akiva diz: “Este 

é um princípio maior da Torá.” 

11. Este é todo ser humano e o objetivo de sua criação e da criação 

de todos os mundos, superiores e inferiores: que Ele tenha uma 

morada aqui no mundo inferior.

12. “Israel rejubilar-se-á com Aquele que o fez.” Isto significa que 

todo aquele que é descendente de Israel deve alegrar-se com o jú-

bilo de D’us, que Se rejubila e Se alegra com Sua morada no mundo 

inferior. 

 � Obviamente, a criança ainda é bastante nova para compreender ple-

namente o significado do que está recitando, mas as palavras ficarão 

gravadas para sempre em sua mente. 

 � É certo também presenteá-la com um sidur e uma caixinha de tsedacá, 

deixando-a em seu quarto, encorajando-a a repartir sua mesada com 

os menos afortunados.

v v v
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“ A base de todas as 

fundações e o pilar de toda 

a sabedoria é conhecer que 

há um Ser Primordial, O 

qual traz à existência tudo o 

que há. Todos os seres – nos 

Céus, na Terra e no que está 

entre eles – somente surgem 

em consequência da Sua 

verdadeira existência.  

Se ocorrer a alguém que Ele 

não existe – nada mais  

poderá existir.”(Maimônides, Mishnê Torá 1:1-2)
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A s das mais evidentes afirmações da fé judaica estão conti-

das nos Treze Princípios da Fé de Maimônides. Ao estabe-

lecer estas normas, Maimônides percorreu a literatura judaica sagrada, 

determinando os princípios peculiares ao Judaísmo. Em linguagem 

clara e concisa, estabeleceu os seguintes Treze Princípios:

1. Creio com plena fé que D’us é o Criador de todas as criaturas e as 

dirige. Só Ele fez, faz e fará tudo.

2. Creio com plena fé que o Criador é Único. Não há unicidade igual 

à Dele. Só Ele é nosso D’us; Ele sempre existiu, existe e existirá.

3. Creio com plena fé que o Criador é não-corpóreo. Conceitos físicos 

não se aplicam a Ele. Não há nada que se assemelhe a Ele.

4. Creio com plena fé que o Criador é o primeiro e o último.

5. Creio com plena fé que é adequado orar somente ao Criador. Não 

se deve rezar para ninguém ou nada mais.

6. Creio com plena fé que todas as palavras dos Profetas são autên-

ticas.

7. Creio com plena fé que a profecia de nosso Mestre Moisés é 

verdadeira. Ele foi o mais importante de todos os Profetas, antes e 

depois dele.

Os Treze Princípios 
da Fé
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8. Creio com plena fé que toda a Torá que se encontra em nosso 

poder foi dada ao nosso Mestre Moisés.

9. Creio com plena fé que esta Torá não será alterada e que nunca 

haverá outra dada pelo Criador.

10. Creio com plena fé que o Criador conhece todos os atos e 

pensamentos do ser humano. 

11. Creio com plena fé que o Criador recompensa aqueles que 

cumprem Seus preceitos e pune quem os transgride.

12. Creio com plena fé na vinda de Mashiach. Mesmo que demore, 

esperarei por sua vinda a cada dia.

13. Creio com plena fé na Ressurreição dos Mortos, que ocorrerá 

quando for do agrado do Criador.

v v v
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DATAS CoMeMoRATiVAS
Nossos Sábios explicam que as datas singulares judaicas são 
mais que simplesmente uma lembrança de um acontecimento 
histórico. A cada vez que comemoramos o dia por meio do 
cumprimento de suas leis e costumes, ocorre novamente todo 
o processo espiritual que aconteceu na primeira vez. Portanto, 
são oportunidades propícias para vivenciar e renovar a san-
tidade do momento, assim como ocorreu na ocasião original. 

de volta ao 
futuro
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Introdução ao  
Calendário Judaico

os meses do Calendário Judaico
A contagem dos anos no calendário estabeleceu-se a partir da 

Criação do mundo.

O ano novo tem início com o mês de Tishrei. Os doze meses são 

denominados: Tishrei, (Mar)cheshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nis-

san, Iyar, Sivan, Tamuz, (Menachêm) Av e Elul.

Quando o povo judeu estava prestes a sair do Egito, D’us ensinou 

a Moisés as leis de Rosh Chôdesh (início do mês – que geralmente coin-

cide com o novilúnio), e chamou aquele mês de Nissan, que coincide 

com a primavera em Israel, e de primeiro mês, pois foi quando o povo 

se formou como nação.

Assim sendo, o calendário judaico é, ao mesmo tempo, lunar e 

solar. O mês é sempre lunar. Para compensar os onze dias anuais de 

diferença entre o ano lunar e o solar, mais um Adar é acrescentado no 

3º, 6º, 8º, 11º, 14º, 17º e 19º ano, a cada ciclo de dezenove anos. Nestes 

anos o calendário tem treze meses, com o mês anterior a Nissan dupli-

cado (Adar I e Adar II), para que Nissan ocorra sempre na primavera.
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os Ciclos do ano Judaico
O ano judaico é composto por ciclos de dias santificados, solenes, 

festivos, semifestivos ou até tristes. Inclusive, somos o único povo que 

celebra datas tristes para sempre aprendermos suas lições.

Shabat é um dia santificado. O descanso de qualquer trabalho 

criativo atesta a Criação do mundo. O judeu que cumpre o Shabat, tes-

temunha que D’us criou o mundo em seis dias e “descansou” no sétimo.

Rosh Chôdesh, início do mês judaico (que pode ser um ou dois 

dias), é um dia semifestivo. Nas orações acrescentam-se trechos como 

Yaalê Veyavô, Halel e Mussaf, enquanto são omitidas as súplicas dos 

dias comuns. 

Rosh Hashaná e Yom Kipur são dias solenes por seu caráter de 

julgamento e perdão Divinos. Ao mesmo tempo, são dias santificados, 

quando trabalho criativo não deve ser realizado. Yom Kipur é parecido 

ao Shabat, e Rosh Hashaná é similar aos outros dias de Yom Tov.

Pêssach, Shavuot e Sucot, as Três Festas de Peregrinação, são dias 

festivos (Yom Tov), lembrando respectivamente o Êxodo do Egito, a Ou-

torga da Torá no Monte Sinai e os quarenta anos de perambulação pelo 

deserto. Shemini Atsêret e Simchat Torá também são dias de Yom Tov. 

As atividades criativas proibidas em Shabat e Yom Kipur também 

o são em Yom Tov, com exceção de carregar objetos permitidos em um 

domínio público e cozinhar para as refeições do mesmo dia (se for uti-

lizado fogo de uma chama acesa desde a véspera). 

Chol Hamoêd, os dias intermediários de Pêssach e Sucot, são dias 

semifes ti vos. Nas orações acrescentam-se trechos como Yaalê Veyavô, 

Halel e Mussaf, enquanto são omitidas as súplicas dos dias comuns. 

Certos trabalhos corriqueiros não são realizados em virtude de estes 

dias serem parte da Festa de Pêssach ou Sucot. 

Há seis jejuns obrigatórios no decorrer do ano: Tsom Guedalyá, 

em 3 de Tishrei; Yom Kipur, em 10 de Tishrei; 10 de Tevet; Taanit Ester, 

em 13 de Adar; 17 de Tamuz; e Tish’á Beav, em 9 de Av. Neste capítulo, 
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abordaremos todos eles. 

As sete semanas da Contagem do Ômer, entre Pêssach e 

Shavuot, são dias de meio-luto pela morte dos 24.000 discípulos 

de Rabi Akiva.

As três semanas entre os jejuns de 17 de Tamuz e Tish’á 

Beav são dias de lu to pela destruição dos Templos Sagrados, entre 

outros eventos tristes da nossa História antiga, sendo os últimos 

nove, dias de luto intensificado.

A seguir, mais detalhes sobre cada data do calendário.

v v v



88 | CALENDÁRIO JUDAICO

dia de  
descanso CRiAção Do MuNDo

A Criação do mundo ocorreu por meio da fala Divina, sem es-
forço nenhum por parte de D’us. Portanto, ele não Se cansou 
e não precisou descansar no Shabat; D’us apenas cessou de 
criar. Como demonstração de fé, nos foi ordenado não fazer 
qualquer trabalho criativo ou de transformação no Shabat.

No Kidush recitamos primeiro os versículos da Torá que rela-
tam como D’us criou o mundo em seis dias e “descansou” no 
sétimo. em seguida, como ele nos tirou do egito, quando torna-
mo-nos portadores de Sua mensagem ao mundo. Ao cumprir 
o Shabat afirmamos nossa fé nestes dois acontecimentos.

momento de 
conexÃo AS VeLAS

o acendimento das velas advém dos tempos bíblicos. A 
Matriarca Sara acendia uma lamparina, que ardia miraculo-
samente de Shabat a Shabat, e a Matriarca Rivca recitava a 
bênção sobre a mesma lamparina, desde a tenra idade de três 
anos. Ao saudar a Rainha Shabat, as mulheres judias cumprem 
esta tradição de mais de 3.700 anos. 

o momento do acendimento das velas é considerado espe-
cialmente propício para rogar a D’us por saúde e felicidade. 
o Rebe solicitou que “cada mulher, moça e menina acres-
centasse sua sagrada luz para iluminar o mundo envolto 
em trevas e perplexidade”. Possa este ato de consagração 
iluminar um futuro radiante e ser um manancial de paz eterna 
para a humanidade.



Datas Eternas | 89

Shabat 
Uma Ilha no Tempo

 � Há uma série de atividades criativas proibidas em Shabat. Dentre elas: 

utilizar fogo de qualquer fonte, escrever, lavar roupas, etc.

 � Shabat inicia-se antes do pôr do sol de sexta-feira e termina ao com-

pleto anoitecer de sábado.

acendimento das Velas
 � É costume depositar algum donativo em uma caixinha de tsedacá 

antes do acendimento das velas.

 � Acendem-se as velas toda sexta-feira em honra ao Shabat dezoito 

minutos antes do pôr do sol. 

 � Uma mulher casada ou viúva acende duas velas (é costume acrescentar 

uma para cada filho). 

 � Uma mulher solteira acende só uma vela. 

 � Assim que uma menina compreende o que é Shabat e pode recitar 

as bênçãos (por volta de três anos de idade), seus pais devem pre-

senteá-la com um castiçal e ensiná-la a acender as velas de Shabat 

e Yom Tov. 

 � Ao acender as velas, recita-se a bênção:
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oS ANjoS
Conforme o Zôhar, quando alguém retorna da sinagoga, anjos 
sagrados o acompanham lado a lado enquanto a presença de 
D’us paira sobre todos eles… Se a pessoa entra em casa com 
alegria e recebe os convidados com júbilo, e se ao chegarem os 
anjos virem as velas acesas, a mesa posta e marido e mulher 
ambos alegres, naquele momento a presença Divina diz: “isso 
é meu – israel do qual tenho orgulho.”

boas-vindas 
ao SHABAT

porçÃo dupla LeMBRANDo o MANá
Todos os dias, exceto em Shabat, durante os quarenta anos no 
deserto, D’us enviava uma porção exata de maná para cada 
membro da família. o maná não podia ser guardado de um dia 
para outro, mas na sexta-feira ele enviava uma porção dupla, 
para sexta-feira e para o Shabat. em lembrança às duas por-
ções, temos chalot à nossa frente na hora do Kidush.

Antes do maná, D’us fazia cair uma camada de orvalho, depois 
o maná e por cima outra camada de orvalho. Por isso, a mesa 
de Shabat e Yom Tov costuma ser coberta por uma toalha e 
as chalot, por sua vez, cobertas por um tecido bonito. Nossa 
mesa é comparada ao altar do Templo Sagrado. Todos os sacri-
fícios exigiam sal. Assim, mergulhamos a chalá no sal antes de 
ingeri-la; o mesmo se aplica ao pão e à matsá.
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Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu lehadlic ner shel Shabat côdesh.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou acender a vela 

do sagrado Shabat.

noITE DE ShabaT

 � Arvit inicia-se com Cabalat Shabat (Recebimento do Shabat).

a Refeição
 � Recita-se o Shalom Alechêm antes do Kidush em honra aos anjos, 

desejando-lhes boas-vindas. 

 � Cada uma das seguintes frases é repetida três vezes:

Shalom alechêm mal’achê hasharet mal’achê E-l-yon mi’Mêlech 

malchê hamelachim ha’Cadosh baruch Hu.  

Boachêm leshalom mal’achê hashalom mal’achê E-l-yon mi’Mêlech 

malchê hamelachim ha’Cadosh baruch Hu. 

Barechúni leshalom mal’achê hashalom mal’achê E-l-yon mi’Mêlech 

malchê hamelachim ha’Cadosh baruch Hu.   

Tsetechêm leshalom mal’achê hashalom mal’achê E-l-yon mi’Mêlech 

malchê hamelachim ha’Cadosh baruch Hu. 

Que a paz esteja convosco, anjos ministrantes, anjos do Altíssimo, 

do supremo Rei dos reis, o Santo, bendito seja Ele. 

Bem-vindos, anjos da paz, anjos do Altíssimo, do supremo Rei dos 

reis, o Santo, bendito seja Ele.

Abençoai-me com paz, anjos da paz, anjos do Altíssimo, do supremo 

Rei dos reis, o Santo, bendito seja Ele.
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Que vossa partida seja em paz, anjos da paz, anjos do Altíssimo, do 

supremo Rei dos reis, o Santo, bendito seja Ele. 

 � Recita-se o Kidush da noite de Shabat sobre uma taça repleta de 

vinho, segurando-a na palma da mão direita. 

Yom hashishi. Vaychulu hashamáyim vehaárets vechol tsevaam. 

Vaychal E-lo-him bayom hashevií melachtô asher assá, vayishbot 

bayom hashevií micol melachtô asher assá. Vayvárech E-lo-him et 

yom hashevií vaycadêsh otô, ki vo shavat micol melachtô asher bará 

E-lo-him laassot. 

Savri maranan: Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, 

borê peri hagáfen. 

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav verátsa bánu, ve’Shabat codshô beahavá uvratson hin-

chilánu, zicaron lemaassê vereshit, techilá lemicraê côdesh, zêcher 

litsiat Mitsráyim. Ki vánu vachárta veotánu kidáshta micol haamim, 

ve’Shabat codshechá beahavá uvratson hinchaltánu. Baruch Atá 

A-do-nai, mecadesh ha’Shabat. 

O sexto dia. Foram terminados os Céus e a Terra e todo seu exército. 

D’us terminou, no sétimo dia, a obra que fez, e descansou no sétimo 

dia de toda obra que fez. D’us abençoou o sétimo dia e o santificou, 

pois nele descansou de toda Sua obra que D’us criou para [o ser 

humano] realizar. 

Atenção senhores: Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do 

Universo, que cria o fruto da vinha.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e em nós achou agrado, e com 

amor e agrado nos deu Seu santo Shabat, para lembrar a obra da 

Criação; pois que ele é o primeiro das sagradas convocações, em 

recordação da saída do Egito. Pois Tu nos escolheste e santificaste 

dentre todos os povos e Teu sagrado Shabat, com amor e agrado nos 

deste de herança. Bendito és Tu, A-do-nai, que santifica o Shabat.
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 � A seguir, sentado, bebe-se a maior parte do conteúdo da taça.

 � Divide-se o restante do vinho entre todos os presentes, acrescentando 

mais um pouco, se desejar. 

 � Após o Kidush, abluem-se as mãos, vertendo água de uma caneca 

três vezes consecutivas em cada mão, até o pulso, iniciando pela mão 

direita.

 � Antes de enxugar as mãos, recita-se a bênção:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu al netilat yadáyim.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou sobre a ablução 

das mãos. 

 � Não é permitido conversar entre a recitação das bênçãos e a ingestão 

do primeiro bocado de alimento.

 � Seguram-se duas chalot nas mãos e recita-se:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, hamotsi lêchem 

min haárets.

Bendito és tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que faz sair 

pão da terra.

 � Distribui-se um pedaço da chalá para cada participante, mergulhan-

do-o três vezes no sal antes de comer.

 � Durante a refeição, é costume entoar cânticos de Shabat e proferir 

palavras da Torá.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).
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bondade vs. 
severidade

o SAL
Ao comer pão, abluimos as mãos, fazemos a bênção e antes 
de ingeri-lo, nosso costume é mergulhá-lo no sal (diferente de 
muitas comunidades nas quais se joga o sal no pão).

o pão, que é o alimento básico, representa Chêssed (Bonda-
de), e o sal que é “forte”, representa Guevurá (Severidade). 
Nós preferimos a Bondade acima da Severidade e, portanto, 
mergulhamos o pão no sal e não ao contrário.
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DIa Do ShabaT 

 � Em Shabat os tefilin não são colocados.

 � As orações constituem-se de Shacharit, leitura da Porção Semanal da 

Torá (na sinagoga) e Mussaf.

a Refeição
 � Ao retornar da sinagoga recita-se o Kidush do dia de Shabat sobre 

uma taça repleta de vinho. 

 � Recita-se o seguinte parágrafo em voz baixa:

Zachor et yom ha’Shabat lecadeshô. Shêshet yamim taavod veassíta 

col melachtêcha. Veyom hashevií Shabat l’A-do-nai E-lo-hê-cha, lo 

taassê chol melachá, atá uvinchá uvitêcha avdechá vaamatechá 

uvhemtêcha, veguerechá asher bish’arêcha. Ki shêshet yamim assá 

A-do-nai et hashamáyim veet haárets, et hayam veet col asher bam, 

vayánach bayom hashevií.

Lembra o dia de Shabat para santificá-lo. Seis dias trabalharás e 

farás toda tua obra, mas o sétimo dia é Shabat para A-do-nai, teu 

D’us. Nenhum trabalho fareis – tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua 

serva, teu animal ou o estrangeiro dentro de teus portões [i.e., tua 

cidade]. Pois em seis dias A-do-nai fez os Céus, a Terra, o mar e tudo 

o que há neles, e repousou no sétimo dia. 

 � Segura-se a taça de vinho na palma da mão direita e recita-se em 

voz alta:

Al ken berach A-do-nai et yom ha’Shabat vaycadeshêhu. 

Savri maranan: Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, 

borê peri hagáfen. 
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Portanto abençoou A-do-nai o dia de Shabat e o santificou. 

Atenção senhores: Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do 

Universo, que cria o fruto da vinha. 

 � A seguir, sentado, bebe-se a maior parte do conteúdo da taça.

 � Divide-se o restante do vinho entre todos os presentes, acrescentando 

mais um pouco, se desejar.

 � Após o Kidush, abluem-se as mãos (vide págs. 67 e 261 para o proce-

dimento da ablução das mãos e a bênção do pão).

 � Distribui-se um pedaço da chalá para cada participante, mergulhan-

do-o três vezes no sal antes de comer. 

 � Durante a refeição é costume entoar cânticos de Shabat e proferir 

palavras da Torá.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

Shabat à Tarde 
 � No final da tarde, antes do pôr do sol, recita-se Minchá, que inclui 

uma leitura da Torá (na sinagoga).

 � Nos Shabatot entre Pêssach e Rosh Hashaná costuma-se ler, em 

sequên cia, um capítulo de Pirkê Avot (Ética dos Pais) após Minchá.

 � Após Minchá, faz-se seudat shelishit (terceira refeição do Shabat desde 

sexta-feira à noite), quando se ingere bolo ou frutas.

Término do Shabat
 � No final do Shabat recita-se a Havdalá sobre uma taça repleta de 

vinho ou cerveja.
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 � Acende-se uma vela trançada ou, na ausência desta, duas comuns, 

inclinando-as de modo que as chamas se juntem. 

 � Tenha à mão, cravo, canela ou quaisquer outros tipos de especiarias 

aromáticas.

 � Vide págs. 257-259 para a prece da Havdalá

v v v
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MêS De MiSeRiCóRDiA
Moisés subiu ao Monte Sinai três vezes. A primeira, para re-
ceber a Torá, e a segunda, para implorar pelo perdão Divino 
depois que o povo fez o bezerro de ouro. No primeiro dia de elul, 
Moisés subiu pela terceira vez, a fim de invocar a misericórdia 
Divina por uma completa expiação e trazer as segundas Tá-
buas da Lei. Lá permaneceu até a data de Yom Kipur, quando 
D’us concedeu Seu pleno perdão. Desde então, estes dias são 
assinalados como ocasião especial de favor Divino, durante os 
quais preces sinceras são aceitas. Assim, Yom Kipur passou a 
ser considerado o Dia do Perdão.

elul, último mês do calendário, é quando fazemos um balanço 
espiritual – período adequado para refletir sobre feitos e atitu-
des realizados durante o ano, tomando a resolução de corrigir 
falhas, em preparação a Rosh Hashaná e Yom Kipur.

balanço  
do ano

chefe  
acessível o Rei No CAMPo

os mestres chassídicos comparam o mês de elul à época que 
um rei, retornando em seu caminho ao palácio, passa pelos 
campos circunvizinhos. Quando o rei está no palácio, não é 
facilmente acessível, mas se estiver no campo, qualquer um 
pode se aproximar. em elul, D’us – o Rei do universo – tam-
bém está disponível a todos que se voltam a ele, aceitando e 
concedendo nossos pedidos graciosamente. 
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Elul 
Mês de Introspecção

as observâncias de Elul
 � Desde o início do mês saudamos o próximo com ketivá vachatimá 

tová (que sejas inscrito e selado para um ano bom).

 � O shofar é tocado todos os dias, exceto em Shabat e na véspera de 

Rosh Hashaná.

 � O Salmo 27 é adicionado às preces diárias da manhã e da tarde.

 � Sendo um mês de misericórdia Divina, é propício aproximar-se de 

D’us através da teshuvá (retorno). Costuma-se aumentar, diariamente, 

a caridade e a recitação de Salmos.

 � Os tefilin e as mezuzot devem ser verificados por um escriba.

 � Na semana anterior a Rosh Hashaná recitam-se Selichot (Preces 

de Per dão). Na primeira noite são recitadas à meia-noite; nos dias 

seguintes, antes de Shacharit. Pelo costume sefaradi, Selichot são 

recitadas durante todo o mês de Elul.

v v v
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anulaçÃo de 
promessas

HATARAT NeDARiM
A cerimônia de Hatarat Nedarim anula qualquer promessa 
não cumprida por esquecimento ou força maior. É realizada 
na véspera de Rosh Hashaná para que o ano novo inicie sem 
conexão com qualquer falha do passado. 

o ANiVeRSáRio Do uNiVeRSo
Rosh Hashaná, considerado o aniversário do universo, é na 
realidade o sexto dia da Criação, quando D’us criou o primeiro 
homem, Adão – o propósito de toda a Criação. o primeiro ato 
de Adão foi proclamar D’us como Rei do universo. Por isso, a 
cada Rosh Hashaná coroamos o Todo-Poderoso como Regen-
te do mundo, reafirmando nosso compromisso de servi-Lo 
apropriadamente. Assim como D’us completou a Criação no 
primeiro Rosh Hashaná, a cada Rosh Hashaná ele reavalia a 
qualidade de nosso relacionamento mútuo, assumindo mais 
uma vez o sustento do mundo. 

coroaçÃo  
do rei
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Rosh Hashaná

Véspera de Rosh hashaná
 � Hatarat Nedarim (anulação de promessas) é realizada perante um 

tribunal de dez homens. 

 � Costuma-se visitar os túmulos dos justos e de parentes para solicitar 

que intercedam perante o Trono Divino por nosso bem.

 � Deve-se acrescentar doações para caridade neste dia. 

Eruv Tavshilin
 � Quando Rosh Hashaná coincide com sexta-feira, faz-se um Eruv Tav-

shilin na véspera de Yom Tov, podendo então preparar a comida de 

Shabat na sexta-feira de Yom Tov (vide pág. 239 para mais detalhes).

Rosh hashaná
 � Comemora-se Rosh Hashaná por dois dias, 1 e 2 de Tishrei.

 � Yom Tov inicia-se antes do pôr do sol da véspera e termina ao completo 

anoitecer do segundo dia.

Aniversário do Homem  
e Dia do Julgamento
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o SHoFAR
o shofar, o mais antigo instrumento de sopro, lembra, dentre 
outros acontecimentos:

1. Akedat (amarração de) Yitschac, quando Avraham sacrificou 
um cordeiro no lugar de seu filho, um ato de grande mérito 
para seus descendentes, o povo judeu. 

2. o toque do shofar no Monte Sinai, quando aceitamos os 
mandamentos de D’us para sempre.

3. o chamado do “grande shofar” que D’us tocará na vinda de 
Mashiach, quando reunirá todos os exilados do povo judeu na 
Terra Santa.

4. A Ressurreição dos Mortos, despertando o desejo e a crença 
por este dia.

LiVRo DA ViDA
Nossos Sábios explicam que em Rosh Hashaná somos julgados 
por D’us. Se merecedores, ele nos inscreverá no Livro da Vida. 
Dez dias depois, em Yom Kipur, o Livro é selado. Pelo arre-
pendimento sincero, preces e práticas de caridade, podemos 
suavizar Seu decreto e ser digno das bênçãos Divinas de saúde 
e prosperidade para o próximo ano. 

julgamento

o chamado
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 � As atividades criativas proibidas em Shabat também o são em Rosh 

Hashaná, com exceção de carregar objetos permitidos em um domínio 

público e cozinhar para as refeições do mesmo dia (se for utilizado 

fogo de uma chama acesa desde a véspera).

aS DUaS PRImEIRaS noITES DE RoSh haShaná

acendimento das Velas
Detalhes sobre o acendimento das velas nas págs. 89-91. 

 � Ao acender as velas nas duas noites, recitam-se as bênçãos:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu lehadlic ner shel Yom ha’Zicaron.

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu 

vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou acender a vela 

do Dia da Lembrança.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos deu 

vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época.

 � Quando Rosh Hashaná coincidir com sexta-feira à noite mencio-

na-se o Shabat na bênção das velas. Recita-se: … lehadlic ner shel 

Shabat veshel Yom ha’Zicaron (… acender a vela de Shabat e do Dia 

da Lembrança). 

Saudações
 � Na primeira noite de Rosh Hashaná, após Arvit, todos se cumprimen-

tam com o voto: “Possas tu ser inscrito e selado para um ano bom.”
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a Refeição
 � Costuma-se utilizar chalot redondas em Rosh Hashaná simbolizando, 

entre outras razões, uma coroa, que lembra a coroação de D’us neste 

dia. Expressamos também a esperança de que o ano novo seja “redon-

do” e traga o melhor de tudo para cada um.

 � Ao retornar da sinagoga, recita-se o Kidush da noite de Rosh Hashaná 

sobre uma taça repleta de vinho (vide págs. 251-253). 

 � Após o Kidush, abluem-se as mãos (vide págs. 67 e 261 para o proce-

dimento da ablução das mãos e a bênção do pão).

 � Distribui-se um pedaço da chalá para cada participante, mergulhan-

do-o no mel antes de comer.

 � Na primeira noite de Rosh Hashaná, antes de iniciar a refeição, mer-

gulha-se maçã vermelha no mel. Recita-se a bênção da fruta, acres-

centando um pedido: 

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, borê peri haets.

Yehi ratson milefanêcha shetechadesh alênu shaná tová umtucá. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que cria o 

fruto da árvore. 

Que seja Tua vontade renovar para nós um ano bom e doce.

 � Costuma-se ingerir uma romã para que nossos méritos sejam muitos, 

assim como as sementes desta fruta.

 � Na segunda noite, uma fruta da nova estação, que ainda não foi pro-

vada, é colocada sobre a mesa no horário do acendimento das velas 

e do Kidush. 

 � A nova fruta é saboreada logo após o Kidush (antes da ablução das 

mãos), após a bênção Borê peri haets. 
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 � Em Rosh Hashaná é costume saborear alimentos que simbolizam 

doçura, bênção e fartura.

 � Serve-se cabeça de peixe para representar o desejo de sermos “cabeça”, 

sobressaindo com justiça e servindo de exemplo para todos.

 � Costuma-se servir um prato de cenouras doces. A palavra em yidish 

para cenouras é meren, que também significa aumentar, representan-

do assim o desejo de possuir mais méritos que falhas.

 � Durante a refeição é costume entoar cânticos e proferir palavras da 

Torá alusivas à data festiva.

 � O bolo de mel também é uma sobremesa tradicional durante esta 

época.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

oS DoIS DIaS DE RoSh haShaná

 � Em Rosh Hashaná os tefilin não são colocados.

 � As orações se constituem de Shacharit, leitura da Torá (na sinagoga), 

o toque do shofar e Mussaf, que inclui a Bênção dos Cohanim. 

o Toque do Shofar
 � A principal mitsvá de Rosh Hashaná é ouvir o toque do shofar nos 

dois dias (quando não coincidir com Shabat). De acordo com a Torá, 

deve-se ouvir pelo menos trinta toques. Porém, é costume ouvir cem 

toques, trinta antes de Mussaf e o restante durante e após Mussaf. 

 � Ao ouvir o toque do shofar, a pessoa deve ser despertada para retornar 

a D’us e proclamá-Lo como Rei do Universo.
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TASHLiCH
Assim como os peixes dependem da água, nós dependemos 
de D’us. Além disso, os olhos de um peixe nunca se fecham, 
simbolizando a incessante vigília de D’us sobre nós.

supervisÃo 
constante
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a Refeição
 � Ao retornar da sinagoga, recita-se o Kidush do dia de Rosh Hashaná 

sobre uma taça repleta de vinho (vide pág. 255).

 � Após o Kidush, abluem-se as mãos (vide págs. 67 e 261 para o proce-

dimento da ablução das mãos e a bênção do pão).

 � Costuma-se utilizar chalot redondas.

 � Distribui-se um pedaço da chalá para cada participante, mergulhan-

do-o no mel antes de comer.

 � Durante a refeição, é costume entoar cânticos e proferir palavras da 

Torá alusivas à data festiva.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

Rosh hashaná à Tarde
 � No primeiro dia de Rosh Hashaná à tarde (se coincidir com Shabat, no 

segundo dia), logo após a prece de Minchá, é costume ir até um lago 

ou poço onde haja peixes, para recitar a prece de Tashlich e invocar 

a mercê Divina. A palavra tashlich advém do versículo: “Tashlich (Tu 

jogarás) nossos pecados nas profundezas do mar.” A água simboliza 

bondade, e os peixes, com seus olhos sempre abertos, representam a 

vigilância constante da Divina Providência.

Término de Rosh hashaná
 � No final do segundo dia de Rosh Hashaná (se não for sexta-feira) 

recita-se a Havdalá sobre uma taça repleta de vinho ou cerveja (vide 

págs. 257-259).

v v v
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TeSHuVá
Teshuvá, frequentemente traduzida como arrependimento, 
na realidade significa retorno. o judaísmo enfatiza que a 
centelha Divina da alma é boa. Não se alcança o verdadeiro 
arrependimento por meio de severa autocondenação, mas 
pela percepção de que nosso mais profundo desejo é realizar 
o bem de acordo com a vontade de D’us.

os dias de Rosh Hashaná a Yom Kipur são oportunos para fazer 
teshuvá pelo ano que passou. essa semana é um modelo; por 
exemplo, o domingo engloba todos os domingos do ano que 
passou e assim por diante.

retorno a si

SHABAT TeSHuVá 
o Shabat entre Rosh Hashaná e Yom Kipur é denominado 
Shabat Teshuvá, baseado na Haftará (leitura dos Profetas): 
“Shuvá (volta), ó israel, pois tropeçaste...”

SHABAT  
especial

GueDALYá
Guedalyá ben Achicam, governador de israel, foi assassinado 
em Rosh Hashaná 3.339, dois meses após a destruição do 
Primeiro Templo, causando a dispersão do povo judeu rema-
nescente. Nossos Sábios fixaram o jejum para o dia seguinte 
a Rosh Hashaná. 

jejum
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Os Dez Dias de 
Teshuvá

O s dez primeiros dias do mês de Tishrei – os dois dias de Rosh 

Hashaná, os sete dias que se seguem e Yom Kipur – é uma 

época propícia para reparar falhas e nos aproximarmos de D’us. São 

conhecidos como os Dez Dias de Teshuvá.

Jejum de guedalyá
 � O dia seguinte a Rosh Hashaná é um dia de jejum, que se inicia ao 

alvorecer e termina com o surgimento das estrelas. Se coincidir com 

Shabat, o jejum é transferido para o domingo.

v v v

Corrigindo o Passado
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CAPARoT 
Não é simplesmente (como muitos pensam) que o ato traz perdão. A 
pessoa quando faz caparot deve ter em mente que merecia, por seus 
erros, o mesmo destino da ave, inspirando-a a uma sincera teshuvá. 
D’us, em Sua grande misericórdia, lhe concederá uma nova chance.

nova chance

CoL NiDRê
A prece de Col Nidrê, na noite de Yom Kipur, com sua tradicional 
melodia, teve origem na época da inquisição, quando muitos judeus 
foram forçados a se converter através de torturas. Rezavam Col Ni-
drê com pesar e emoção, anulando o que haviam afirmado contra a 
religião judaica.

momento de 
emoçÃo

LAço eTeRNo
embora as Grandes Festas sejam dias solenes, não são tristes. De 
modo sutil, Yom Kipur é considerado potencialmente um dos dias 
mais felizes do ano, pois recebemos o que talvez seja a mais sublime 
dádiva de D’us: Seu perdão. Quando uma pessoa perdoa outra, isto 
se deve a um sentimento profundo de amizade e amor que anula o 
efeito de qualquer mal praticado. Do mesmo modo, o perdão Divino é 
a expressão de Seu amor eterno e incondicional. embora possamos 
ter transgredido Sua vontade, nossa essência, a alma, permanece 
Divina e pura. Yom Kipur é o único dia do ano em que D’us revela mais 
claramente que nossa essência e a Sua são uma só. No nível da alma, 
o povo judeu é todo igual e indivisível. Sempre que se demonstra a 
união essencial, agindo com amor e amizade, mais será revelado o 
amor de D’us.

dia de  
elevaçÃo  

espiritual
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Após o pecado do bezerro de ouro, Moisés implorou e rezou 

por muitos dias e, em dez de Tishrei, D’us concedeu pleno 

perdão ao povo judeu. Desde então foi fixado como Dia do Perdão para 

todo o sempre. 

VéSPERa DE yom KIPUR

Caparot
 � Na madrugada da véspera de Yom Kipur (ou nos dias precedentes) é 

realizado o ritual de caparot.

 � Segura-se um galo branco (para os homens) ou uma galinha branca 

(para as mulheres), enquanto recita-se uma breve prece.

 � As aves são ritualmente abatidas e uma soma equivalente ao seu valor 

é doada aos pobres.

 � Pode-se também fazer caparot com dinheiro, doando-o a seguir para 

tsedacá. 

Yom Kipur 
Dia do Perdão
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Fazendo as Pazes
 � Yom Kipur perdoa pecados cometidos contra D’us; transgressões 

praticadas contra o próximo são perdoadas somente após ter se 

desculpado pessoalmente.

 � Antes de Yom Kipur deve-se procurar o perdão de todos para remediar 

qualquer mal feito a eles, tentando corrigir algum rancor que possa 

ter surgido.

as Refeições
 � Na véspera de Yom Kipur é mitsvá fazer duas refeições fartas – uma 

no almoço e outra à tarde. Dizem nossos Sábios: “Todo aquele que 

come e bebe na véspera e jejua em Yom Kipur é considerado como se 

jejuasse dois dias seguidos (a véspera e o próprio dia de Yom Kipur).”

 � Nas duas refeições, abluem-se as mãos (vide págs. 67 e 261 para o 

procedimento da ablução das mãos e a bênção do pão).

 � Costuma-se utilizar chalá redonda.

 � Distribui-se um pedaço da chalá para cada participante, mergulhan-

do-o no mel antes de comer.

 � Na primeira refeição antes do jejum costuma-se comer creplach (pas-

teizinhos de carne). Na última refeição não se come peixe. 

 � Os alimentos desta refeição devem ser de fácil digestão.

 � Na conclusão das refeições, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

abençoando os Filhos
 � Os pais costumam abençoar os filhos com a Bênção dos Cohanim, 

antes de ir à sinagoga: 
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“D’us te abençoe e te proteja. D’us faça Sua face brilhar sobre ti e 

seja gracioso para contigo. D’us eleve Sua face para ti e te dê paz.”

yom KIPUR

 � Comemora-se Yom Kipur em 10 de Tishrei.

 � O jejum de Yom Kipur inicia-se antes do pôr do sol da véspera e termina 

ao completo anoitecer do dia seguinte.

 � As atividades criativas proibidas em Shabat também o são em Yom 

Kipur. Deve-se ainda abster de:

1. Comer e beber.

2. Usar perfumes, maquiagem ou loções.

3. Manter relações conjugais.

4. Lavar-se.

5. Usar sapatos (mesmo parcialmente) de couro.

acendimento das Velas
Detalhes sobre o acendimento das velas nas págs. 89-91.

 � Ao acender as velas, recitam-se as bênçãos:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu lehadlic ner shel Yom ha’Kipurim. 

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu 

vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou acender a vela 

do Dia do Perdão.
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Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos deu 

vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época.

 � Quando Yom Kipur coincidir com sexta-feira à noite menciona-se 

o Shabat na bênção das velas. Recita-se: … lehadlic ner shel Shabat 

veshel Yom ha’Kipurim (… acender a vela de Shabat e do Dia do Perdão).

aS oRaçõES

Col nidrê
 � Em Yom Kipur dedicamo-nos às preces. Iniciamos Arvit com o cântico 

de Col Nidrê, que nos exime, de antemão, de qualquer promessa que, 

porventura, venhamos a esquecer de cumprir no ano entrante.

a Confissão
 � Durante cada uma das preces de Yom Kipur recita-se o Vidui (con-

fissão), enumerando possíveis pecados cometidos e pedindo perdão 

a D’us.

as orações do Dia
 � Em Yom Kipur os tefilin não são colocados.

 � As orações da manhã constituem-se de Shacharit, uma leitura da Torá 

(na sinagoga) e Mussaf, que inclui a Bênção dos Cohanim.

yizcor
 � Antes de Mussaf, recita-se Yizcor em memória de entes queridos fa-

lecidos (vide págs. 233-234).
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minchá
 � No fim da tarde, antes do pôr do sol, recita-se a prece de Minchá, que 

inclui uma leitura da Torá (na sinagoga).

ne’ilá
 � A prece final do dia, quando o julgamento para o ano novo está sendo 

selado, é denominada Ne’ilá. É o único serviço, de todo o ano, no qual 

as portas da Arca Sagrada permanecem abertas do início ao fim. Isto 

simboliza que os portões Celestiais das preces estão escancarados para 

nós neste momento. Ne’ilá culmina com Shemá Yisrael e outros versí-

culos pronunciados em uníssono, seguindo-se o toque final do shofar.

Término de yom Kipur
 � No final de Yom Kipur recita-se a Havdalá sobre uma taça repleta de 

vinho ou cerveja (vide págs. 257-259).

 � A bênção sobre a vela só é recitada se a pessoa tiver uma vela que esteja 

acesa desde a véspera de Yom Kipur.

v v v
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proteçÃo A HiSTóRiA
Nos quarenta anos do deserto, ao sair da escravidão egípcia 
em direção à Terra Prometida, os judeus foram cercados por 
Nuvens de Glória, com as quais D’us envolveu o povo em si-
nal de proteção. Para celebrar este evento e aumentar nossa 
consciência do amor todo abrangente de D’us, recebemos 
a ordem: “em sucot (cabanas) deveis habitar por sete dias.” 

Participar de refeições festivas e desfrutar o tempo na sucá 
é uma experiência religiosa ímpar. A sucá é uma das poucas 
mitsvot que envolve todas as partes do nosso corpo. 
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Sucot 
Festa das Cabanas

C omemora-se Sucot, a terceira das Três Festas de Peregrinação 

(vide nota na pág. 144), por sete dias, a partir de 15 de Tishrei. 

Os primeiros dois dias são Yom Tov e os cinco seguintes, Chol Hamoêd. 

Em lembrança às nuvens que protegeram os judeus no deserto constrói-

se uma sucá, uma moradia temporária, cujo teto é coberto de folhagens.

a Sucá
 � Há pessoas que têm o costume de enfeitar a sucá.

 � Durante toda a Festa, os homens devem fazer as refeições dentro da 

sucá, acrescentando a bênção:

 

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu leshev bassucá. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou morar na sucá.

as Quatro Espécies
 � É mitsvá recitar a bênção sobre as Quatro Espécies em todos os dias 

de Sucot (exceto em Shabat). As Quatro Espécies são compostas por 
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QuATRo TiPoS De juDeuS
Dentre muitas explicações, cada uma das Quatro espécies re-
presenta um tipo diferente de judeu. estas, juntas, simbolizam 
a união do povo; precisamos um do outro. As Quatro espécies 
são balançadas nas quatro direções, para cima e para baixo, 
simbolizando a Presença de D’us em toda parte. Representa 
também nossa prece para conter tempestades.

PeLA PAZ uNiVeRSAL
Na época do Templo Sagrado em jerusalém, as oferendas da 
Festa de Sucot incluíam setenta sacrifícios, corresponden-
tes às setenta nações – em prece por seu bem-estar, paz e 
harmonia.

personali-
dades

oferendas
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um etrog (cidra), um lulav (palmeira), três hadassim (galhos de murta) 

e duas aravot (folhas de salgueiro). 

 � Segura-se o lulav (ao qual os hadassim e as aravot foram amarrados) na 

mão direita e o etrog na mão esquerda, com a ponta voltada para cima. 

 � Recita-se a bênção:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu al netilat lulav. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou segurar o lulav.

 � Junta-se tudo, balançando levemente as Quatro Espécies com as duas 

mãos.

 � No primeiro dia (ou na primeira vez), antes de balançar as Quatro 

Espécies, acrescenta-se a bênção: 

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu 

vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos deu 

vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época.

VéSPERa DE SUCoT

Eruv Tavshilin
 � Quando Yom Tov de Sucot coincide com sexta-feira, faz-se um Eruv 

Tavshilin na véspera deste, podendo então preparar a comida de 

Shabat na sexta-feira de Yom Tov (vide pág. 239 para mais detalhes).
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yom Tov de Sucot
 � Yom Tov inicia-se antes do pôr do sol da véspera e termina ao completo 

anoitecer do segundo dia.

 � As atividades criativas proibidas em Shabat também o são em Yom Tov 

de Sucot, com exceção de carregar objetos permitidos em um domínio 

público e cozinhar para as refeições do mesmo dia (se for utilizado 

fogo de uma chama acesa desde a véspera).

aS DUaS PRImEIRaS noITES DE SUCoT

acendimento das Velas

Detalhes sobre o acendimento das velas nas págs. 89-91.

 � Ao acender as velas nas duas noites, recitam-se as bênçãos:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu lehadlic ner shel Yom Tov. 

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu 

vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou acender a vela 

de Yom Tov.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos deu 

vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época.

 � Quando Sucot coincidir com sexta-feira à noite, menciona-se o Shabat 

na bênção das velas; recita-se: … lehadlic ner shel Shabat veshel Yom 

Tov (… acender a vela de Shabat e de Yom Tov). 
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a Refeição
 � Ao retornar da sinagoga após Arvit recita-se o Kidush da noite de 

Yom Tov sobre uma taça repleta de vinho, dentro da sucá (vide págs. 

245-248).

 � Após o Kidush, abluem-se as mãos (vide págs. 67 e 261 para o proce-

dimento da ablução das mãos e a bênção do pão).

 � Costuma-se utilizar chalot redondas.

 � Distribui-se um pedaço da chalá para cada participante, mergulhan-

do-o no mel antes de comer.

 � Durante a refeição, é costume entoar cânticos e proferir palavras da 

Torá alusivas à data festiva.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

oS DoIS PRImEIRoS DIaS DE SUCoT

 � Nos sete dias de Sucot os tefilin não são colocados. 

 � As orações constituem-se de Shacharit, Halel, Hoshaanot, leitura da 

Torá (na sinagoga) e Mussaf, que inclui a Bênção dos Cohanim.

 � Na recitação de Halel e Hoshaanot, os homens seguram as Quatro 

Espécies, balançando-as em momentos específicos. 

a Refeição
 � Ao retornar da sinagoga, recita-se o Kidush do dia de Yom Tov sobre 

uma taça repleta de vinho, dentro da sucá (vide págs. 249-250).

 � Após o Kidush, abluem-se as mãos (vide págs. 67 e 261 para o proce-
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dimento da ablução das mãos e a bênção do pão).

 � Costuma-se utilizar chalot redondas.

 � Distribui-se um pedaço da chalá para cada participante, mergulhan-

do-o no mel antes de comer.

 � Durante a refeição, é costume entoar cânticos e proferir palavras da 

Torá alusivas à data festiva.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

Término dos Dois Primeiros Dias de Sucot
 � No final do segundo dia de Sucot (se não for sexta-feira) recita-se a Hav-

da lá sobre uma taça repleta de vinho ou cerveja (vide págs. 257-259).

ChoL hamoêD SUCoT – DIaS InTERmEDIáRIoS

 � O terceiro até o sétimo dia de Sucot são denominados Chol Hamoêd 

(dias intermediários).

 � Diariamente comemos na sucá e também seguramos as Quatro Espé-

cies, exceto em Shabat, recitando a devida bênção.

 � Após Shacharit, recita-se Halel e Hoshaanot (segurando as Quatro 

Espécies), uma leitura da Torá (na sinagoga) e Mussaf.

 � O Kidush e as bênçãos das velas não são recitados em Chol Hamoêd 

(com exceção do Shabat Chol Hamoêd).

hoshaaná Rabá
 � O sétimo dia de Sucot (último dia de Chol Hamoêd) é denominado 

Hoshaaná Rabá. 
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noite de hoshaaná Rabá
 � É costume permanecer acordado na noite precedente, recitando 

porções da Torá e lendo todo o livro dos Salmos.

Dia de hoshaaná Rabá
 � Pela manhã, a bimá (mesa da leitura da Torá) da sinagoga é circundada 

sete vezes, com lulav e etrog na mão. 

 � Preces especiais, Hoshaanot, são recitadas. No final da oração mati-

nal, seguindo um rito antigo de profundo significado místico, cinco 

ramos de salgueiro amarrados juntos são batidos no chão, “adoçando” 

simbolicamente o julgamento de D’us.

a Refeição
 � Faz-se uma refeição festiva, que inclui chalá e carne, na qual costu-

ma-se comer creplach.

 � Abluem-se as mãos (vide págs. 67 e 261 para o procedimento da ablução 

das mãos e a bênção do pão).

 � Costuma-se utilizar chalá redonda.

 � Distribui-se um pedaço da chalá para cada participante, mergulhan-

do-o no mel antes de comer.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

v v v
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o CíRCuLo GiRA
Simchat Torá é o ápice de um mês repleto de experiências 
sublimes. Fomos submetidos ao julgamento Divino, perdoados 
por Sua misericórdia e sentimos o júbilo de nossa união com 
D’us. Na sequência, é o momento de dançar com os sagra-
dos Rolos da Torá, o mais erudito ao lado do mais simples, 
simbolizando que a felicidade verdadeira não depende do 
entendimento intelectual.

em Simchat Torá terminamos a leitura da Torá, reiniciando-a 
em seguida. Assim, continuamos a nos nutrir com sua sabe-
doria infinita – a força eterna que nos une e sustenta por mais 
de 3.333 anos.

danças

SHeMiNi ATSêReT
Nossos Sábios descrevem a razão desta Festa seguir Sucot 
com a seguinte parábola:

Certa vez um rei convidou todos os seus súditos a uma festa 
prevista para durar determinado número de dias. Quando 
chegou o momento da partida, chamou seus filhos e rogou: 
“Tenho um pedido a fazer, permanecei aqui mais um dia, pois 
para mim é difícil vossa partida.”

Assim também ocorre com D’us e Seus filhos, o povo judeu. 
Durante os sete dias de Sucot eram ofertados setenta sacrifí-
cios em prol dos setenta povos do mundo. Quando termina a 
Fes ta de Sucot, D’us diz ao povo de israel: “Meus filhos, é peno-
sa para Mim sua partida. Fiquem mais um dia.” este dia é a Festa 
de Shemini Atsêret, literalmente, oitavo Dia da Assembleia.

mais um dia
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Shemini Atsêret 
e Simchat Torá 
Rejubilando-se com a Torá

O s dois dias que seguem a Festa de Sucot são Yom Tov. Co-

memora-se o primeiro, Shemini Atsêret, em 22 de Tishrei; 

e o segundo, Simchat Torá, em 23 de Tishrei.

VéSPERa DE ShEmInI aTSêRET 

Eruv Tavshilin
 � Quando Simchat Torá coincide com sexta-feira, faz-se um Eruv Tav-

shilin na véspera de Yom Tov, podendo então preparar a comida de 

Shabat na sexta-feira de Yom Tov (vide pág. 239 para mais detalhes).

Shemini atsêret e Simchat Torá
 � Yom Tov inicia-se antes do pôr do sol da véspera e termina ao completo 

anoitecer do segundo dia.

 � As atividades criativas proibidas em Shabat também o são em Shemini 

Atsêret e Simchat Torá, com exceção de carregar objetos permitidos 
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em um domínio público e cozinhar para as refeições do mesmo dia 

(se for utilizado fogo de uma chama acesa desde a véspera).

aS noITES DE ShEmInI aTSêRET E SImChaT ToRá 

acendimento das Velas
Detalhes sobre o acendimento das velas nas págs. 89-91.

 � Ao acender as velas nas duas noites, recitam-se as bênçãos:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu lehadlic ner shel Yom Tov.

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu 

vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou acender a vela 

de Yom Tov.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos deu 

vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época.

 � Quando coincidir com sexta-feira à noite menciona-se o Shabat na 

bênção das velas; recita-se: … lehadlic ner shel Shabat veshel Yom Tov 

(… acender a vela de Shabat e de Yom Tov).

Danças com a Torá
 � Nas noites de Shemini Atsêret e Simchat Torá, após Arvit, realizam-

se sete Hacafot (voltas) com os Rolos da Torá ao redor da bimá com 

danças e muita alegria.

 � É costume levar as crianças à sinagoga para participarem das Hacafot.
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a Refeição
 � Na noite e no dia de Shemini Atsêret, costuma-se comer na sucá, em-

bora sem recitar a bênção Leshev bassucá.

 � Ao retornar da sinagoga recita-se o Kidush da noite de Yom Tov sobre 

uma taça repleta de vinho, dentro da sucá (vide págs. 245-248). 

 � Após o Kidush, abluem-se as mãos (vide págs. 67 e 261 para o proce-

dimento da ablução das mãos e a bênção do pão).

 � Costuma-se utilizar chalot redondas.

 � Distribui-se um pedaço da chalá para cada participante, mergulhan-

do-o três vezes no sal antes de comer.

 � Durante a refeição é costume entoar cânticos e proferir palavras da 

Torá alusivas à data festiva.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

o DIa DE ShEmInI aTSêRET

 � Em Shemini Atsêret os tefilin não são colocados. 

 � As orações constituem-se de Shacharit, Halel, leitura da Torá (na 

sinagoga) e Mussaf, que inclui a Bênção dos Cohanim.

 � A partir de Mussaf desta data (e até Shacharit do primeiro dia de 

Pêssach) fala-se Mashiv haruach umorid haguêshem na Amidá.

yizcor
 � No dia de Shemini Atsêret, recita-se Yizcor em memória de entes que-

ridos falecidos (vide págs. 233-234).
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a Refeição
 � Ao retornar da sinagoga recita-se o Kidush do dia de Yom Tov sobre 

uma taça repleta de vinho, dentro da sucá (vide págs. 249-250). 

 � Após o Kidush, abluem-se as mãos (vide págs. 67 e 261 para o proce-

dimento da ablução das mãos e a bênção do pão).

 � Costuma-se utilizar chalot redondas.

 � Distribui-se um pedaço da chalá para cada participante, mergulhan-

do-o três vezes no sal antes de comer.

 � Durante a refeição é costume entoar cânticos e proferir palavras da 

Torá alusivas à data festiva.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

o DIa DE SImChaT ToRá

 � Em Simchat Torá os tefilin não são colocados. 

 � As orações constituem-se de Shacharit, que inclui a Bênção dos Coha-

nim, Halel, Hacafot, leitura da Torá (na sinagoga) e Mussaf. 

 � Todos os homens presentes são chamados à Torá.

 � Meninos menores de bar mitsvá também são chamados à Torá.

 � A porção final da Torá é lida, completando o ciclo anual e, a seguir, a 

leitura é reiniciada desde o início da Torá.

a Refeição
 � Em Simchat Torá não fazemos mais as refeições na sucá.

 � Ao retornar da sinagoga recita-se o Kidush do dia de Yom Tov sobre 



129Datas Eternas |

uma taça repleta de vinho (vide págs. 249-250). 

 � Após o Kidush, abluem-se as mãos (vide págs. 67 e 261 para o proce-

dimento da ablução das mãos e a bênção do pão).

 � Costuma-se utilizar chalot redondas.

 � Distribui-se um pedaço da chalá para cada participante, mergulhan-

do-o três vezes no sal antes de comer.

 � Durante a refeição é costume entoar cânticos e proferir palavras da 

Torá alusivas à data festiva.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

Término de Simchat Torá
 � No final de Simchat Torá (se não for sexta-feira), recita-se a Havdalá 

sobre uma taça repleta de vinho ou cerveja (vide págs. 257-259).

v v v
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A HiSTóRiA
Antiochus, rei da Síria, governou a Terra de israel e pres-
sionou os judeus para aceitarem a cultura grega, proibindo 
o cumprimento das mitsvot da Torá e forçando a prática da 
idolatria pagã. 

os judeus congregaram-se para combater a opressão greco-
sí ria sob o pendão de uma família de muita fé, os Chash  monaim. 
Corajosos lutadores, também denominados macabeus, trava-
ram incessante batalha para expulsar o inimigo.

os macabeus, apesar do antagonismo esmagador, saíram ven-
cedores. os greco-sírios retiraram-se em debandada. o Templo 
Sagrado, violado pelos rituais greco-pagãos, foi nova mente 
purificado e consagrado, e a Menorá (candelabro) rea cesa com 
o azeite puro de oliva, descoberto no Templo. A quantidade 
encontrada era suficiente para apenas um dia, mas ardeu, 
miraculosamente, por oito, até que um novo e puro azeite pu-
desse ser produzido e levado ao Templo. em lembrança destes 
milagres celebramos Chanucá durante oito dias.

disfarce A oRiGeM Do SeViVoN
os greco-sírios decretaram que manter aulas de Torá era 
crime, punível com morte ou prisão. em desafio, as crianças 
estudavam em segredo, e quando as patrulhas se aproxima-
vam, fingiam estar jogando um inocente jogo de sevivon (pião). 

reinauguraçÃo
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C hanucá é comemorado por oito dias consecutivos, a partir 

de 25 de Kislev. Chanucá celebra a histórica vitória dos ma-

cabeus sobre o regime greco-sírio no ano de 139 AEC.

Como acender a Chanukiyá
 � A chanukiyá é acesa ao anoitecer, em cada uma das oito noites, na 

presença de todos os membros da família.

 � Utiliza-se azeite de oliva ou velas grandes o suficiente para arder du-

rante meia hora após o anoitecer.

 � A chanukiyá é colocada do lado esquerdo da porta de entrada, em 

frente à mezuzá, sobre uma mesinha ou cadeira, para proclamar a 

todos o milagre de Chanucá. 

 � As velas são acesas com um shamash (vela auxiliar), de preferência 

de cera.

 � Na primeira noite, acende-se a primeira vela do lado direito da 

chanukiyá; na segunda noite, acrescenta-se uma vela nova do lado 

esquerdo da primeira, e assim sucessivamente. A primeira vela a ser 

acesa é sempre a nova, procedendo da esquerda para a direita (vide 

ilustração).

Chanucá 
Festa das Luzes
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1ª noIte

2ª noIte

3ª noIte

4ª noIte

5ª noIte

6ª noIte

7ª noIte

8ª noIte

5 6 7432

4 5 632

3 4 52

1

1

2 3 4

321

1

1 2

1

1

6 7 854321

SEQUênCIa Do aCEnDImEnTo DaS VELaS 
DE ChanUCá naS oITo noITES Da FESTa



133Datas Eternas |

 � As chamas da chanukiyá devem estar dispostas em uma mesma fileira 

e na mes ma altura, mas não muito perto umas das outras para que 

não se to quem. O shamash deve ficar em uma posição mais elevada 

ou afastada das demais.

 � Como a luz das velas é sagrada, não pode ser utilizada para outro fim, 

como leitura ou trabalho.

 � Primeiro acende-se o shamash e depois pronunciam-se as bênçãos. 

Na primeira noite (ou pela primeira vez no ano) recitam-se estas três 

bênçãos, e nas noites seguintes, somente as duas primeiras:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu lehadlic ner Chanucá. 

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, sheassá nissim 

laavotênu, bayamim hahêm, bizman hazê.

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu 

vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou acender a vela 

de Chanucá.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que fez mi-

lagres para nossos antepassados, naqueles dias, nesta época.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos deu 

vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época.

 � Após acender a chanukiyá com o shamash, recita-se:

 

Hanerot halálu ánu madlikin, al hateshuot, veal hanissim, veal 

haniflaot, sheassíta laavotênu bayamim hahêm bizman hazê, al yedê 

cohanêcha hakedoshim. Vechol shemonat yemê Chanucá, hanerot 

halálu côdesh hem, veên lánu reshut lehishtamesh bahen, êla lir’otan 
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bilvad, kedê lehodot ul’halel leshimechá hagadol, al nissêcha veal 

nifleotêcha veal yeshuotêcha. 

Nós acendemos estas luzes em virtude das salvações, milagres e 

feitos maravilhosos que realizaste para nossos antepassados, naque-

les dias, nesta época, por intermédio de Teus sagrados sacerdotes. 

Durante todos os oito dias de Chanucá, estas luzes são sagradas, e 

não nos é permitido fazer qualquer uso delas, apenas mirá-las, a 

fim de que possamos agradecer e louvar Teu grande nome, por Teus 

milagres, Teus feitos maravilhosos e Tuas salvações. 

 � Na noite de sexta-feira, as luzes de Chanucá são acesas antes das velas 

de Shabat. É preciso providenciar maior quantidade de azeite (ou velas 

maiores) para assegurar que as chamas da chanukiyá perdurem pelo 

menos até meia hora após o anoitecer (aproximadamente uma hora 

e meia após o horário do acendimento das velas de Shabat). 

 � Sábado à noite, realiza-se a preparação e o acendimento das velas 

de Chanucá somente após o anoitecer e depois de recitar a Havdalá.

as orações
 � Nos oito dias de Chanucá os tefilin são colocados.

 � Recita-se Al Hanissim na Amidá e na Bênção de Graças – uma breve 

prece de gratidão a D’us pelo salvamento milagroso do nosso povo – 

durante os oito dias de Chanucá.

 � Em Shacharit recita-se Halel. Há também uma leitura da Torá (na 

sinagoga).

Costumes
 � É tradição dar às crianças Chanucá guelt (dinheiro), incentivando-as 

a doar uma parte para tsedacá.
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 � O sevivon é tradicionalmente usado em um jogo de Chanucá no qual 

participam todos os integrantes da família. É um pião de quatro la-

dos. Cada um contém uma letra (nun, guimel, hei e shin), formando 

o acróstico: nes gadol hayá sham (um grande milagre aconteceu lá).

 � Faz-se uma refeição festiva durante Chanucá, com louvores e agra-

decimentos a D’us.

 � Costuma-se comer latkes (bolinhos de batata fritos em óleo) para 

lembrar o milagre do azeite.

v v v
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Tu BiSHVAT
este dia possui um significado especial, pois o ser humano 

é comparado à árvore.
uma árvore brota a partir de uma semente; cresce, atinge 

a maturidade, dá frutos, e de suas sementes outras árvores 
crescem, frutificam-se, etc. Assim também é o ciclo da vida 
humana. o embrião se desenvolve, nasce, cresce e amadurece 
e, com o passar dos anos, se reproduz.

Nossos “frutos” são Torá e mitsvot. Assim como árvores 
brotam a partir de uma semente, deve-se assegurar que mais 
pessoas cresçam espiritualmente, gerando seus próprios fru-
tos. Não se deve contentar apenas com sua própria colheita 
espiritual, e sim aproximar outros à sua herança.

uma árvore é parte do reino vegetal. Plantas, ao contrário 
dos animais, morrem se desenraizadas do solo; sobrevivem 
apenas quando continuam recebendo nutrientes da fonte. 
Cada um de nós também subsiste e cresce espiritualmente 
apenas quando ligado à sua origem – Torá e judaísmo. Não é 
suficiente estudar Torá ou cumprir mitsvot esporadicamente; 
é preciso receber constantemente alimento da fonte.

alimento  
da fonte
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O 15º dia de Shevat é o Ano Novo das Árvores.

Costumes
 � Tu Bishvat é celebrado comendo-se frutas.

 � Costuma-se comer várias espécies de frutas, algumas da nova estação.

 � Especificamente é costume comer dos frutos pelos quais a Terra de 

Israel é enaltecida. São mencionadas sete espécies (duas de grãos e 

cinco de frutas) no versículo da Torá: “Uma terra de trigo e cevada, 

uva, figo e romã; uma terra de azeitona e mel (de tâmara).” 

 � O Rebe instituiu o costume de comer também charuvim (alfarrobas) 

em Tu Bishvat, pois atrai milagres.

 � Antes de ingerir uma fruta que cresce na árvore, recita-se a bênção:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, borê peri haets.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que cria o 

fruto da árvore.

Tu Bishvat 
Ano Novo das Árvores
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CoRPo e ALMA
A árvore é um elo entre a Terra – os nutrientes do solo – e 

o Céu – o potencial da chuva. Com a junção destes dois ele-
mentos, produzem-se frutas, uma “cesta básica” de nutrientes, 
vitaminas e sabor.

o homem também é como uma árvore. ele une a Terra (cor-
po) e o Céu (alma). Transforma a matéria-prima no ideal. Com 
isto, cumpre as mitsvot, e assim alimenta o seu próprio ser.

matéria e  
espírito
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 �  Para a fruta da nova estação, também recita-se:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu 

vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos deu 

vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época.

v v v

“ O homem é uma  

árvore do campo.” (Deuteronômio 20:19)



140 | CALENDÁRIO JUDAICO

o Meio-SHêKeL
o meio-shêkel nos lembra a doação feita neste mês na época 
do Templo Sagrado; desta forma cada pessoa pôde ter uma 
participação nas oferendas do Templo e nas obras públicas.

contribuiçÃo

vitória do bem 
sobre o mal

A HiSTóRiA
o nome Purim deriva da palavra pur, que significa sorteio em 
persa, o método usado por Haman para escolher a data em 
que pretendia liderar seus exércitos para um massacre total.

Mordechai, conselheiro do rei da Pérsia, vestido de andrajos 
e cinzas, conclamou os judeus para retornarem à Torá. Sua 
prima, a Rainha ester, jejuou em penitência por três dias e 
pediu ao povo para fazer o mesmo. Só então encaminhou-se 
até o rei para acusar Haman de querer matar seu povo. os 
judeus obtiveram permissão para se defender e, em 13 de 
Adar, lutaram contra o inimigo, destruindo-o. Para rememorar 
este dia de prece e jejum que fizeram antes da vitória, nossos 
Sábios instituíram o jejum de ester. e no dia seguinte feste-
jaram Purim.

A lição é clara: apenas aderindo à herança sagrada da Torá 
pode-se assegurar a sobrevivência do nosso povo.

FANTASiANDo-Se eM PuRiM
existem dois tipos de milagres: aquele que é óbvio ser Divino e 
o que está oculto pela Natureza, não perceptível ao ser humano. 
o milagre de Purim foi do segundo tipo. Fantasiamo-nos em 
Purim para reafirmar que a Natureza não é nada além de uma 
“fantasia” da mão Divina.

milagre  
disfarçado
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C elebra-se Purim no dia 14 de Adar em comemoração ao 

milagroso salvamento do povo judeu. Os fatos descritos no 

Livro de Ester ocorreram entre os anos 366 e 356 AEC. 

Jejum de Ester
 � Taanit Ester (o jejum da véspera de Purim) inicia-se ao alvorecer e 

termina com o surgimento das estrelas. Se coincidir com Shabat, o 

jejum é antecipado para quinta-feira.

machatsit hashêkel
 � É tradição doar três moedas de machatsit hashêkel (meia unidade 

monetária) para caridade na véspera de Purim. Quem não o fizer na 

véspera, pode fazê-lo no próprio dia de Purim.

aS QUaTRo mITSVoT DE PURIm

1. Keriat ha’meguilá – ouvir a Leitura da meguilá
 � Deve-se ouvir atentamente a leitura da Meguilá na noite de Purim e uma 

vez mais no decorrer do dia de Purim, revivendo os milagrosos eventos.

Purim 
Alegria Plena
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 � Antes da leitura da Meguilá, o ledor recita três bênçãos, tendo em men-

te valer para os ouvintes, os quais respondem amen para cada uma:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu al micrá meguilá.

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, sheassá nissim 

laavotênu, bayamim hahêm, bizman hazê.

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu 

vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou sobre a leitura 

da Meguilá.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que fez mi-

lagres para nossos antepassados, naqueles dias, nesta época.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos deu 

vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época.

 � A bênção de Shehecheyánu antes da segunda leitura da Meguilá (Purim 

de dia) vale para as mitsvot a serem cumpridas neste dia (mishloach 

manot, matanot laevyonim e seudat Purim – vide a seguir).

 � Toda vez que for mencionado o nome de Haman, seguido de um ad-

jetivo, faz-se barulho com reco-reco, ou algo similar.

 � Após a leitura da Meguilá, mais uma bênção é recitada.

2. mishloach manot – Enviar alimentos como Presentes
 � Enviam-se alimentos aos amigos no decorrer do dia de Purim, 

enfatizan do o mérito da união e amizade judaicas. 

 � Entregam-se no mínimo duas espécies prontas para comer a pelo 

menos um amigo (através de uma outra pessoa). 
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3. matanot Laevyonim – Presentear os necessitados
 � Faz-se donativo a pelo menos dois judeus carentes no decorrer do dia 

de Purim. Se por acaso não deparar com alguém nessas condições, 

deposita-se a quantia na caixinha de tsedacá. 

4. Seudat Purim – Participar de uma Refeição Festiva
 � Faz-se uma refeição que deve conter chalá e carne (sem recitar o 

Kidush) para celebrar o espírito da Festa de Purim, com familiares 

e amigos reunidos. 

 � Inicia-se a refeição ainda durante o dia.

 � Antes da refeição, abluem-se as mãos (vide págs. 67 e 261 para o pro-

cedimento da ablução das mãos e a bênção do pão).

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

Costume
 � É costume fantasiar-se em Purim, entre outras razões, em lembrança 

ao milagre, quando o decreto de aniquilação foi transformado em 

salvamento.

as orações
 � Em Purim os tefilin são colocados.

 � Recita-se Al Hanissim na Amidá e na Bênção de Graças – uma breve 

prece de gratidão a D’us pelo salvamento milagroso do nosso povo.

 � Em Shacharit recita-se Halel. Há também uma leitura da Torá (na 

sinagoga).

v v v
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PêSSACH
Pêssach é uma oportunidade de reviver e lembrar o êxodo do 
egito. Nossos Sábios enfatizaram a relevância de encarar o 
êxodo: “em cada geração, a pessoa deve considerar como se 
ela própria tivesse saído do egito.”

o êxodo é um fato histórico real, registrado para a posteridade, 
que possui lições e mensagens eternas. A Chassidut explica 
que egito é mais que uma localidade geográfica, e que há várias 
formas de escravidão além da física. 

Mais que tudo, Pês sach é um memorial da história judaica 
para todas as gerações. esta ligação histórica e nacional 
possui um caráter distinto. Ao compartilhar rituais e alimen-
tos especiais, a família se reúne para fortalecer lembranças 
comuns e estreitar sua conexão com o passado, reforçando 
laços familiares do presente. 

reforçar 
laços

TRêS FeSTAS De PeReGRiNAção
Na época do Templo Sagrado de jerusalém, três vezes por ano 
(nas Festas de Pêssach, Shavuot e Sucot), todos os homens 
eram orientados a ir ao Templo Sagrado para serem “vistos” 
por D’us. Meninos que tinham a capacidade de participar da 
jornada deveriam ir também.

visita a  
jerusalém
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P êssach, a primeira das Três Festas de Peregrinação, relem-

bra a histórica libertação da escravidão do Egito. O Êxodo 

é um arquétipo da redenção em geral e o sonho de liberdade do povo 

de Israel, em particular.

Comemora-se por oito dias, a partir de 15 de Nissan. Os dois 

primeiros e os dois últimos dias de Pêssach são Yom Tov; e os quatro 

intermediários, Chol Hamoêd. 

Preparativos
 � A lei judaica proíbe o consumo de alimentos ou bebidas à base de 

chamêts (grãos fermentados) desde as 9h30 da véspera de Pêssach e 

durante os oito dias da Festa. 

 � Chamêts é qualquer alimento ou bebida feito de um dos cinco cereais 

(trigo, cevada, centeio, aveia e espelta) ou que os contém como ingre-

diente, mesmo em quantidade mínima.

 � Os ashkenazim não costumam ingerir feijão, ervilha, arroz, milho e 

outros grãos em Pêssach, embora alguns deles sejam permitidos entre 

os sefardim, quando previamente verificados. 

 � Come-se matsá, o pão ázimo, cujo preparo requer cuidados muito 

rígidos. Se não forem tomadas precauções necessárias a fim de evitar 

o processo de fermentação, a matsá torna-se chamêts.

Pêssach 
Festa da Liberdade
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 � Todos os alimentos processados requerem supervisão para que sejam 

casher para Pêssach.

matsá Shemurá
 � Matsá feita de cereais cuidadosamente observados para evitar con-

tato com água a partir da colheita (ou, no mínimo, desde a moagem) 

é denominada matsá shemurá. Matsá shemurá redonda é preparada 

e moldada à mão, semelhante à matsá original assada pelos filhos de 

Israel na saída do Egito.

 � Matsá shemurá deve ser usada, pelo menos, em ambas as noites do 

Sêder para as três matsot na travessa ou, no mínimo, para a do meio.

Preparando a Casa
 � A lei proíbe-nos de ter chamêts em nossa posse durante Pêssach e, 

caso não tenha sido vendido, mesmo após o término da Festa seu uso 

é proibido.

 � O chamêts deve ser eliminado do escritório, carro, bolso de roupas (em 

especial das crianças), livros, aspirador de pó, etc. 

 � Os utensílios de cozinha devem ser de uso exclusivo para Pêssach ou 

que possam ser casherizados.

 � Perfumes são chamêts e, portanto, seu uso é proibido em Pêssach. 

Vários remédios e cosméticos também não são permitidos.

 � Alimentos específicos para animais geralmente contêm chamêts. 

 �  Em caso de dúvidas, consulte um rabino ortodoxo.

Venda de Chamêts
 � Uma vez que é proibido possuir chamêts em Pêssach, é necessário ven-

dê-lo a um não judeu, bem como utensílios cuja remoção do chamêts 
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torna-se difícil. Estes deverão estar guardados em local separado, 

trancado ou isolado.

 � Há intrincadas minúcias legais que devem ser observadas no ato da 

venda; portanto, deve ser confiada a um rabino ortodoxo, que age 

como procurador ao vender o chamêts para o não judeu.

 � A Procuração da Venda de Chamêts deve ser preenchida e entregue 

ao rabino em tempo hábil. Vide formulário na pág. 167.

VéSPERa DE PêSSaCh 

bedicat Chamêts
 � Realiza-se uma busca formal de chamêts, à luz de vela, em todos os 

aposentos da casa, na noite anterior a Pêssach (salvo se for Shabat, 

quando é antecipada para quinta-feira à noite).

 � É costume espalhar dez pedaços de pão seco, embrulhados, em dife-

rentes lugares da casa para serem achados durante a vistoria. 

 � Antes da busca, recita-se:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav vetsivánu al biur chamêts. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo que nos san-

tificou com Seus mandamentos, e nos ordenou eliminar o chamêts.

 � Quando a busca estiver completa recita-se: 

Todo fermento e tudo que foi levedado e que esteja em meu poder, 

o que não vi e não eliminei e de que eu não sabia, seja abandonado 

e sem dono como o pó da terra.
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 � O chamêts encontrado deve ser embrulhado e guardado para ser quei-

mado na manhã seguinte.

Jejum dos Primogênitos
 � D’us eliminou os primogênitos do Egito, poupando os filhos de Israel. 

Por isso, em gratidão ao Todo-Poderoso, os primogênitos, ou pais de 

meninos primogênitos menores de treze anos, jejuam na véspera de 

Pêssach. 

 � É costume isentar-se deste jejum, participando de uma seudat mitsvá – 

re feição festiva que celebra uma mitsvá – como um siyum (conclusão 

do es tudo de um tratado do Talmud), realizada na sinagoga após 

Shacharit. 

Queima do Chamêts
 � Na véspera de Pêssach, após as 9h30, não é mais permitido comer 

chamêts. A posse deste é proibida após as 10h30. O chamêts encon-

trado na busca e qualquer outro remanescente e não vendido até este 

horário deve ser queimado. 

 � Depois que o chamêts é atirado ao fogo, recita-se:

Todo fermento e tudo que foi levedado e que esteja em meu poder, 

quer eu tenha visto ou não, quer eu tenha observado ou não, quer 

eu tenha eliminado ou não, seja abandonado e sem dono como o 

pó da terra.

Eruv Tavshilin
 � Quando Yom Tov de Pêssach coincide com sexta-feira, faz-se um Eruv 

Tavshilin na véspera deste, podendo então preparar a comida de 

Shabat na sexta-feira de Yom Tov (vide pág. 239 para mais detalhes).
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yom Tov dos Dois Primeiros Dias de Pêssach
 � Yom Tov inicia-se antes do pôr do sol da véspera e termina ao completo 

anoitecer do segundo dia.

 � As atividades criativas proibidas em Shabat também o são em Yom 

Tov de Pêssach, com exceção de carregar objetos permitidos em um 

domínio público e cozinhar para as refeições do mesmo dia (se for 

utilizado fogo de uma chama acesa desde a véspera).

aS DUaS PRImEIRaS noITES DE PêSSaCh

acendimento das Velas
Detalhes sobre o acendimento das velas nas págs. 89-91.

 � Ao acender as velas nas duas noites, recitam-se as bênçãos:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu lehadlic ner shel Yom Tov.

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu 

vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou acender a vela 

de Yom Tov.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos deu 

vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época.

 � Quando Pêssach coincidir com sexta-feira à noite menciona-se o Sha-

bat na bênção das velas. Recita-se: … lehadlic ner shel Shabat veshel 

Yom Tov (… acender a vela de Shabat e de Yom Tov).
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MATSá, o “ALiMeNTo DA FÉ”
A saída do egito ocorreu com tal azáfama que não houve tempo 
para esperar a massa do pão crescer, tornando-a matsá. Com 
apenas este alimento não fermentado, nossos ancestrais con-
fiaram que o Todo-Poderoso forneceria o sustento para toda 
uma nação de homens, mulheres e crianças. Assim, os únicos 
“ingredientes” para a fé são humildade e submissão a D’us.

o Zôhar explica que a matsá ingerida no primeiro Sêder ali-
menta a fé, enquanto a do segundo atrai a cura.

o SêDeR
Desde o início, a multicolorida cerimônia do Sêder se propõe a 
criar uma emocionante impressão. Diversos aspectos do Sêder 
estão ali para despertar a curiosidade das crianças. 

Na Hagadá (livreto utilizado no Sêder), bem como nos textos 
recitados durante as orações da Festa, há uma mensagem de 
esperança por uma completa Redenção. 

A finalidade do Sêder é trazer à tona os fatos, estimulando a 
experiência pessoal de liberdade. Assim, todo elemento da 
noite serve de instrumento para alcançar esta meta espiritual.

o Sêder não é apenas um ritual simbólico. Cada procedimen-
to reveste-se de autêntico significado e deve ser cumprido 
adequadamente para torná-lo uma experiência ímpar e ver-
dadeiramente espiritual.

a ordem

submissÃo
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a oração
 � Após Arvit das duas noites, recita-se o Halel.

 � No final de Arvit da segunda noite inicia-se a Contagem do Ômer 

(vide págs. 171-173 para mais detalhes), que continua a cada noite até 

Shavuot.

o SêDER

 � Nas duas primeiras noites de Pêssach, ao regressar da sinagoga, rea-

liza-se o Sêder.

as Principais mitsvot do Sêder 
1. Narrar a história do Êxodo (recitando a Hagadá) e explicar o sig-

nificado de pêssach (cordeiro pascal), matsá e maror.

2. Beber quatro taças de vinho.

3. Comer matsá. 

4. Comer maror (ervas amargas).

5. Recitar o Halel – louvor a D’us (encontrado no final da Hagadá).

a matsá
 � Senta-se reclinado ao comer a matsá.

 � Come-se matsá três vezes durante o Sêder:

A primeira, após narrar a história do Êxodo; ao recitar a bênção da 

matsá (item Motsi-Matsá do Sêder) comem-se dois kezetim (57,6 g) 

de matsá.

A segunda, no sanduíche (item Corech do Sêder) come-se um kezáyit 

(28,8 g) de matsá. 
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QuATRo TAçAS De ViNHo
Vinho é símbolo de alegria. Há várias explicações para as quatro 
taças, dentre elas:

1. Quatro expressões de “redenção” são mencionadas na Torá 
com relação à libertação do povo do egito. 

2. os filhos de israel, mesmo no exílio egípcio, tinham quatro 
grandes méritos: 
a) não trocaram seus nomes judaicos; 
b) falavam a língua hebraica; 
c) levaram uma vida altamente moral; 
d) permaneceram leais uns aos outros e a D’us.

PoR Que ReCLiNAR-Se?
Nos tempos antigos, as pessoas livres reclinavam-se enquanto 
comiam. uma vez que Pêssach é a Festa da Libertação, sen-
tamos todos reclinados.

sinal de  
alegria

liberdade
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Por último, como aficomán, ao final da refeição (item Tsafun do 

Sêder) come-se 28,8 g de matsá e, se possível, 57,6 g.

 � De preferência, deve-se utilizar no Sêder matsá shemurá redonda, 

feita à mão.

 � Se não for possível comer matsá shemurá todas as vezes, deve ser 

consumida pelo menos na hora da bênção, ingerindo-se 28,8 g. Para as 

demais vezes pode ser usada matsá quadrada, casher para Pêssach. Se 

ainda tiver disponível 28,8 g de matsá shemurá, esta deve ser guardada 

para aficomán.

 � Observação: a matsá utilizada durante o ano não serve para Pêssach; 

apenas matsot especialmente assadas para a ocasião, com supervisão 

rabínica confiável.

o Vinho
 � Bebe-se uma taça cheia de vinho quatro vezes durante o Sêder:

A primeira, na conclusão do Kidush.

A segunda, após narrar a história do Êxodo do Egito, antes de abluir 

as mãos para comer a matsá.

A terceira, na conclusão da Bênção de Graças.

A quarta, após recitar o Halel. 

 � A taça deve conter no mínimo 86 ml.

 � É preferível, para cada uma das quatro taças do Sêder, utilizar vinho 

puro. Contudo, o vinho pode ser diluído com suco de uva ou um pouco 

de água se necessário, desde que preserve o gosto original. 

 � Senta-se reclinado (para o lado esquerdo) durante o Sêder ao beber 

o vinho.

 � É preferível beber a taça toda a cada vez. Contudo, é suficiente beber 

mais da metade do seu conteúdo.
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A KeARá
Normalmente dois pães (chalot ou matsot) devem compor cada 
refeição de Shabat ou Yom Tov, sobre as quais a bênção de 
Hamotsi é recitada. em Pêssach, três matsot são colocadas na 
travessa; uma é quebrada no início do Sêder, mas ainda restam 
duas inteiras na hora da bênção. As três matsot rememoram 
que o povo é composto por três grupos: cohen, levi e yisrael, 
entre outras razões.

Betsá lembra o sacrifício ofertado junto com o cordeiro pas-
cal. o ovo é também símbolo de luto, expressando o pesar da 
impossibilidade de realizar o serviço do Templo Sagrado. Seu 
formato redondo alude ao ciclo de mudanças, expressando a 
esperança de que o Templo será em breve reconstruído.

Zeroa simboliza o cordeiro pascal ofertado no Templo na 
véspera de Pêssach. Zeroa (literalmente, antebraço) remete 
ao fato de D’us haver tirado o povo do egito com “Seu braço 
estendido” (i.e., Seu poder manifesto). 

Maror simboliza o sofrimento dos judeus no egito.

A água salgada na qual o carpás é mergulhado recorda as lágri-
mas derramadas pelos nossos antepassados no egito. Carpás é 
também símbolo do potencial de crescimento e renascimento.

Charôsset lembra, na cor e consistência, a argamassa usada 
no trabalho escravo de nossos ancestrais no egito.

simbologia
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o maror – Erva amarga
 � Maror é ingerido uma vez após a matsá, e depois junto com a matsá 

no “sanduíche” (Corech).

 � Deve-se comer 19 g de maror a cada vez.

 � No Sêder pode ser usado qualquer um dos três diferentes tipos de 

maror, individualmente ou combinados:

1. Alface romana – sugerimos que sejam utilizados os talos em vez 

das folhas, pois é difícil examinar folhas onde proliferam pequenos 

insetos. 

2. Raiz-forte – descascada e ralada. 

3. Endívias belgas – é fácil verificar a presença de insetos em endívias, 

sendo esta sua vantagem sobre a alface romana. (Endívias belgas 

crescem na terra, enquanto as de outras regiões crescem na água e são 

inadequadas para o Sêder.)

a Keará – Travessa do Sêder
 � Três matsot inteiras, cobertas com um guardanapo, são colocadas na 

keará.

 � A keará deve ser preparada com os seis símbolos da Festa: 

1. Betsá – um ovo cozido.

2. Zeroa – um pescoço de galinha queimado na chama.

3. Maror – ervas amargas.

4. Carpás – hortaliça (cebola ou batata) para ser mergulhada em 

água salgada.

5. Charôsset – mistura de frutas (maçãs, pêras e nozes) e vinho.

6. Chazêret – ervas amargas.
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uRCHATS
Pela lei, é necessário abluir as mãos, o ano inteiro, antes de 
ingerir qualquer alimento mergulhado em líquido. Na noite do 
Sêder todos o fazem para despertar a curiosidade das crianças.

lavar as mÃos

CARPáS 
A palavra hebraica carpás, quando lida de trás para frente, sim-
boliza os 600 mil judeus no egito forçados a realizar trabalhos 
pesados (a letra hebraica samech é igual a 60, multiplicado por 
10 mil; as outras três letras formam pêrech – trabalho pesado).

trabalho 
forçado

YáCHATS
A matsá é quebrada como símbolo de humildade, o verdadeiro 
“pão da pobreza”, sobre o qual é recitada a Hagadá. este ato 
relembra que D’us abriu o Mar Vermelho. 

pobreza

MAGuiD
o ponto alto da cerimônia do Sêder é a Hagadá, narração do 
êxodo do egito. esta inclui uma breve revisão da nossa história 
e sofrimento, as dez pragas e os milagres do Todo-Poderoso 
para a redenção do povo de israel.

Ao mencionar as pragas, gotas de vinho são derramadas, pois 
nossa alegria é incompleta quando envolve sofrimento de 
outros seres humanos, mesmo sendo inimigos.

reviver a  
história
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a oRDEm Do SêDER

Cadesh – Recitar o Kidush
 � O Sêder tem início com a recitação do Kidush pelo condutor (vide 

págs. 245-248). 

 � Cada um tem à sua frente uma taça de vinho, a primeira das quatro 

do Sêder, e deve bebê-la, reclinado, após ouvir ou recitar o Kidush.

Urchats – ablução
 � Abluem-se as mãos, vertendo água de uma caneca, três vezes em cada 

mão até o pulso, iniciando pela mão direita.

 � A bênção costumeira não é recitada. 

Carpás – o antepasto
 � Uma pequena fatia de cebola crua ou batata cozida é mergulhada em 

água salgada e recita-se a bênção:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, borê peri haadamá. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que cria o 

fruto da terra.

 � Deve-se ter em mente que esta bênção valerá para o maror, a ser in-

gerido posteriormente. 

yáchats – Quebrar a matsá
 � Das três matsot colocadas na travessa do Sêder, a do meio é partida 

em duas. 

 � A porção maior é subdividida em 5 partes e posta de lado para ser 

ingerida mais tarde como aficomán. 
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 � A parte menor da matsá do meio é devolvida à keará. 

maguid – Recitação da hagadá
 � O condutor inicia com o trecho Hê lachmá anyá (Eis o pão da pobreza), 

apontando para a matsá central partida. 

 � A keará é posta de lado; enche-se a segunda taça de vinho.

 � A criança faz a milenar pergunta: Má nishtaná halayla hazê micol 

halelot? (Por que esta noite é diferente de todas as outras? Por que 

mergulhar duas vezes? Por que apenas matsá? Por que ervas amargas? 

Por que estamos reclinados como reis?)

 � Em Vehi sheamdá, a taça é erguida e as matsot cobertas, sendo desco-

bertas ao final do trecho, quando a taça é recolocada na mesa.

 � Na recitação das dez pragas, derrubam-se algumas gotas de vinho da 

taça em um recipiente. Em seguida, completa-se o copo. 

 � É importante relatar o significado das três palavras: pêssach (D’us 

saltou as casas de nossos antepassados ao castigar os primogênitos 

egípcios); matsá (o pão que não fermentou pela pressa do Êxodo); e 

maror (o amargo sofrimento da escravidão).

 � Após a bênção final do item Maguid, bebe-se o segundo copo, re-

clinado. 

Rochtsá – ablução antes da Refeição
 � Após o segundo copo, abluem-se as mãos, vertendo água de uma ca-

neca, três vezes em cada mão até o pulso, iniciando pela mão direita.

 � Recita-se a bênção:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu al netilat yadáyim. 
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Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou sobre a ablução 

das mãos.

motsi-matsá – Recitar a bênção e Comer a matsá
 � A seguir, com a matsá do meio quebrada e as duas inteiras na mão, 

recita-se:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, hamotsi lêchem 

min haárets. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que faz brotar 

pão da terra.

 � Soltando a matsá de baixo e segurando as outras duas, recita-se:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu al achilat matsá. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou comer matsá.

 � Em seguida, quebram-se ao menos 28,8 g de cada matsá (a inteira de 

cima e a partida do meio) e comem-se os dois pedaços juntos, recli-

nando-se.

 � Se as matsot da keará não forem suficientes para todos os participantes 

do Sêder, podem ser usadas outras matsot (é claro, casher para Pêssach 

e, de preferência, shemurá) para completar as medidas necessárias, ao 

menos 28,8 g para cada um. (O mesmo é válido para maror.)

maror – Ervas amargas
 � Pega-se 19 g de ervas amargas (na keará, o maror central). 
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CoReCH 
em lembrança à época do Templo Sagrado, quando matsá e 
maror eram ingeridos juntos em um sanduíche com a carne 
do cordeiro pascal, costumamos, após comer matsá e maror 
separados com as respectivas bênçãos, saborear os dois juntos 
em um “sanduíche”.

mATSá com 
mAror

TSAFuN 
o aficomán é saboreado por último, em alusão ao cordeiro pas-
cal ingerido no final da refeição na época do Templo Sagrado. 

Após o aficomán, é costume não ingerir qualquer alimento 
para que seu gosto permaneça em nossa boca.

Aficomán

ABRe-Se A PoRTA
A porta aberta demonstra falta de medo nesta noite de Pês-
sach, denominada Lel Shimurim (noite protegida). Também 
simboliza dar as boas-vindas para o Profeta eliyáhu, arauto 
da vinda de Mashiach.

visita do  
profeta

SÉTiMo DiA De PêSSACH
o sétimo dia de Pêssach comemora o milagre da abertura do 
Mar Vermelho após a saída do egito, que simboliza a liberdade 
total do povo de israel.

conclusÃo 
da redençÃo
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 � Mergulha-se o maror no charôsset, sacudindo o excesso de charôsset 

e recita-se:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu al achilat maror. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou ingerir maror.

 � Come-se o maror, sem reclinar-se.

Corech – “Sanduíche”
 � Quebram-se dois pedaços da matsá de baixo, que devem pesar juntos 

28,8 g. 

 � Mergulham-se pelo menos 19 g de ervas amargas (na keará, o chazêret) 

no charôsset; sacode-se bem e, em seguida, coloca-se tudo entre os 

dois pedaços de matsá.

 � Recita-se Ken assá Hilel e come-se o “sanduíche”, reclinado.

Shulchan orech – o “banquete”
 � Come-se o ovo cozido antes de iniciar a refeição, mergulhando-o em 

água salgada.

 � A refeição festiva é servida. 

 � O zeroa não é ingerido no Sêder.

 � Pode-se tomar vinho durante a refeição.

Tsafun – o aficomán
 � No final da refeição come-se, reclinado, 28,8 g de matsá do aficomán 

(literalmente, “sobremesa”). Se possível, deve-se ingerir 57,6 g. 
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 � Após o aficomán, não se deve comer ou beber nada até a manhã 

seguinte, além das duas taças de vinho restantes.

berach – a bênção de graças após a Refeição
 � Enche-se a terceira taça de vinho.

 � Recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 268-282).

 � Bebe-se a terceira taça de vinho, reclinando-se.

 � Enche-se o copo do Profeta Eliyáhu e a quarta taça de vinho de todos 

os participantes. 

 � Abre-se a porta e recita-se o parágrafo que se inicia com as palavras 

Shefoch chamatechá.

halel – Cânticos de Louvor
 � Neste momento, tendo reconhecido os milagres do Todo-Poderoso 

no Êxodo do Egito, cantam-se louvores a D’us. 

 � Após Halel, recita-se a bênção do vinho e bebe-se a quarta taça, re-

clinando-se.

 � Em seguida, recita-se a bênção posterior ao vinho (vide págs. 265-

268).

nirtsá – aceito
 � Ao concluir adequadamente o serviço do Sêder, com a certeza de que 

foi aceito por D’us, proclama-se: 

Leshaná habaá birushaláyim.

No ano que vem em Jerusalém.
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oS DoIS PRImEIRoS DIaS DE PêSSaCh

 � Nos oito dias de Pêssach os tefilin não são colocados. 

 � As orações constituem-se de Shacharit, Halel, lei  tura da Torá (na 

sinagoga) e Mussaf, que inclui a Bênção dos Cohanim.

 � A partir de Mussaf do primeiro dia de Pêssach (e até Shacharit de 

Shemini Atsêret) fala-se Morid hatal na Amidá.

a Refeição
 � Ao retornar da sinagoga recita-se o Kidush do dia de Yom Tov sobre 

uma taça repleta de vinho (vide págs. 249-250).

 � Após o Kidush, abluem-se as mãos (vide págs. 67 e 261 para o proce-

dimento da ablução das mãos e a bênção da matsá).

 �  Distribui-se um pedaço da matsá para cada participante, mergu-

lhando-o três vezes no sal antes de comer.

 � Durante a refeição é costume entoar cânticos e proferir palavras da 

Torá alusivas à data festiva.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

TéRmIno DoS DoIS PRImEIRoS DIaS DE yom ToV 
DE PêSSaCh

 � No final do segundo dia de Pêssach (se não for sexta-feira) recita-se a 

Havdalá sobre uma taça repleta de vinho (vide págs. 257-259).
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ChoL hamoêD PêSSaCh – DIaS InTERmEDIáRIoS

 � O terceiro até o sexto dia de Pêssach são denominados Chol Hamoêd.

 � Após Shacharit, recita-se Halel, uma leitura da Torá (na sinagoga) e 

Mussaf.

 � O Kidush e as bênçãos das velas não são recitados em Chol Hamoêd 

(com exceção do Shabat Chol Hamoêd).

VéSPERa DoS DoIS ÚLTImoS DIaS DE PêSSaCh

Eruv Tavshilin
 � Quando Yom Tov de Pêssach coincide com sexta-feira, faz-se um Eruv 

Tavshilin na véspera deste, podendo então preparar a comida de 

Shabat na sexta-feira de Yom Tov (vide pág. 239 para mais detalhes).

yom Tov dos Dois Últimos Dias de Pêssach
 � Yom Tov inicia-se antes do pôr do sol da véspera e termina ao completo 

anoitecer do segundo dia.

 � As atividades criativas proibidas em Shabat também o são em Yom 

Tov de Pêssach, com exceção de carregar objetos permitidos em um 

domínio público e cozinhar para as refeições do mesmo dia (se for 

utilizado fogo de uma chama acesa desde a véspera).

aS DUaS ÚLTImaS noITES DE PêSSaCh

acendimento das Velas
Detalhes sobre o acendimento das velas nas págs. 89-91.
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 � Ao acender as velas nas duas noites, recita-se a bênção:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu lehadlic ner shel Yom Tov. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou acender a vela 

de Yom Tov.

a Refeição
 � Ao retornar da sinagoga após Arvit recita-se o Kidush da noite de Yom 

Tov sobre uma taça repleta de vinho (vide págs. 245-248). 

 � Após o Kidush, abluem-se as mãos (vide págs. 67 e 261 para o proce-

dimento da ablução das mãos e a bênção da matsá).

 � Distribui-se um pedaço da matsá para cada participante, mergulhan-

do-o três vezes no sal antes de comer.

 � Durante a refeição, é costume entoar cânticos e proferir palavras da 

Torá alusivas à data festiva.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

oS DoIS ÚLTImoS DIaS DE PêSSaCh

 � As orações constituem-se de Shacharit, Halel, leitura da Torá (na 

sinagoga) e Mussaf que inclui a Bênção dos Cohanim.

yizcor
 � No último dia de Pêssach, recita-se Yizcor em memória de entes que-

ridos falecidos (vide págs. 233-234).
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a Refeição
 � Ao retornar da sinagoga, recita-se o Kidush do dia de Yom Tov sobre 

uma taça repleta de vinho (vide págs. 249-250).

 � Após o Kidush, abluem-se as mãos (vide págs. 67 e 261 para o proce-

dimento da ablução das mãos e a bênção da matsá).

 � Distribui-se um pedaço da matsá para cada participante, mergulhan-

do-o três vezes no sal antes de comer.

 � Durante a refeição, é costume entoar cânticos e proferir palavras da 

Torá alusivas à data festiva.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

yom Tov de Pêssach à Tarde
 � Há uma tradição do Baal Shem Tov (fundador do movimento chassídi-

co) de se fazer uma refeição festiva na tarde do último dia de Pêssach, 

chamada Seudat Mashiach, em antecipação à Redenção Final.

 � Além de comer matsá, costuma-se beber quatro taças de vinho nesta 

refeição.

Término de Pêssach
 � No final de Pêssach, recita-se a Havdalá sobre uma taça repleta de 

vinho ou cerveja (vide págs. 257-259).

 � Deve-se esperar uma hora após o término de Pêssach, antes de abrir 

os armários de chamêts (vendido na véspera de Pêssach) concedendo 

assim tempo ao rabino para readquiri-lo.

v v v
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PRoCURação Da VEnDa DE ChamêTS

Segue um formulário para a venda do chamêts. envie-o em tempo hábil para que 
chegue em nossas mãos três dias antes de Pêssach. Não nos responsabilizaremos 
por formulários recebidos após este dia. Caso envie por internet, mande também o 
original pelo correio (mesmo que chegue após a data requerida).

A procuração necessita ser devidamente preenchida, assinada e endereçada ao Rabino 
Shamai ende* – Beit Chabad Central – Rua Dr. Melo Alves, 580 – 01417-010 - S. Paulo, SP.

DELEgação DE PoDERES PaRa a VEnDa DE ChamêTS 
Saibam todos que eu, abaixo assinado, confiro os mais amplos, gerais e ilimitados 

poderes ao Rabino Shamai Ende* para, agindo em meu lugar e em meu nome, dispensando 

expressamente a presença e a assinatura de testemunhas instrumentais a este ato, vender 

todo o chamêts (fermento e levedura) que eu possua, quer aquele que tenha conhecimento ou 

desconheça, conforme definido pela Torá e pela lei rabínica (i.e., exemplificadamente chamêts, 

ou seja, fermento e levedura; possível chamêts; e todos os tipos de mistura ou composição de 

chamêts; também o chamêts que tende a aderir a superfícies internas de panelas, caçarolas, 

utensílios de cozinha e outros, bem como todas as espécies de animais vivos que tenham 

comido chamêts ou misturas dele). Outrossim, para alugar todos os pontos em que o chamêts 

de minha propriedade possa ser encontrado, seja em casa, no meu escritório, loja ou fábrica 

ou em outros locais.

O Rabino Shamai Ende* fica com pleno direito de vender ou alugar através de transações, 

como julgar conveniente e apropriado, pelo tempo que considerar necessário em conformidade 

com os requerimentos da lei judaica, como incorporados no contrato genérico de autorização 

para a venda do chamêts. Tal instrumento geral de autorização torna-se parte integrante do 

manifesto acordo. Também, pela presente, dou ao mencionado Rabino Shamai Ende* pleno 

poder e autoridade para indicar um substituto em seu lugar, recebendo posse para vender ou 

alugar de acordo com o previsto nesta, do que dou fé. Esta procuração é feita em conformi-

dade com as leis e regulamentos da Torá, rabínicos e também em concordância com as leis e 

regulamentos vigentes no país. E, para estes fins, eu, através desta, aponho minha assinatura 

antes do dia 13 de Nissan do ano 57……

Assinatura ...........................................................................................................

Nome .....................................................................................................................

endereço  .............................................................................................................

Cidade ...................................................  estado ....…  CeP  ............................

Caso possua chamêts em outros endereços, enumere-os à parte.

* ou outro rabino ortodoxo
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SeGuNDo PêSSACH
o eterno significado do Segundo Pêssach é que nunca é tarde 
demais para retificar um erro do passado. Mesmo se uma 
pessoa falhou em cumprir um determinado aspecto de sua 
missão na vida, sempre há uma segunda chance na qual ela 
pode fazer o bem naquilo que deixou de lado. isso representa 
o poder da teshuvá – o poder do retorno.

o poder da 
teshuvá
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No dia 14 de Iyar comemoramos o Pêssach Sheni. No pri-

meiro aniversário da saída do Egito, D’us ordenou ofertar 

novamente o cordeiro pascal. As pessoas que se encontravam em estado 

de impureza reclamaram a Ele: “Por que havemos de ser privados de 

levar esta oferenda para D’us no tempo determinado?”

D’us acolheu este pedido tão sincero e lhes deu uma segunda 

oportunidade. Aqueles que não levaram sua oferenda em 14 de Nissan, 

por estarem impuros ou em caminhos distantes, deveriam fazê-lo um 

mês depois, em 14 de Iyar. Isto tornou-se lei para as futuras gerações.
  

 � É costume comer neste dia um pedaço de matsá. 

v v v

Pêssach Sheni 
Uma Segunda Chance
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A CoNTAGeM
Quarenta e nove dias separaram a saída do egito da outorga da 
Torá, em Shavuot. Cada dia era contado em antecipação e pre-
parativo para o recebimento da Torá. Atualmente, contamos 
esses dias como preparação para “receber novamente” a Torá.

essa contagem denomina-se Contagem do Ômer, pois começa 
na mesma data da oferenda de uma medida (ômer) de cevada 
da nova colheita levada ao Templo Sagrado no segundo dia de 
Pêssach. Depois que esta oferenda era doada, todos os cereais 
da nova safra podiam ser ingeridos.

Durante o período do ômer, a maioria dos 24.000 alunos de Rabi 
Akiva (um grande Sábio que viveu após a destruição do Segun-
do Templo) morreu. A partir disso, nossos Sábios declararam 
estes dias como período de luto parcial para todas as épocas.

dias de 
preparaçÃo



171Datas Eternas |

Sefirat Haômer 
Contando os Dias

O s quarenta e nove dias entre Pêssach e Shavuot são denomi-

na dos Contagem do Ômer. 

 � A contagem destes dias é feita a cada noite, após o anoitecer, a partir 

da segunda noite de Pêssach. 

 � Se esquecer de fazer a contagem à noite, poderá fazê-la no dia seguin-

te, mas sem recitar a bênção, prosseguindo a contagem normalmente 

com a bênção nas noites subsequentes.

 � Caso houver esquecimento e não contou durante o dia, deverá conti-

nuar a contagem nas noites seguintes, contudo, sem recitar a bênção.

 � São dias de luto parcial. Assim, durante este período (ou parte dele, 

segundo diferentes costumes) o júbilo é reduzido, não há casamen-

tos, etc.

Calendário da Contagem do Ômer
 � Antes da contagem, recita-se a bênção:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu al sefirat haômer.
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Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que 

nos santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou sobre 

a contagem do ômer.

nissan 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

Iyar 01

 02

 03

 04

 05

 06

 07

 08

 09

 10

Hoje é 1 dia do ômer

Hoje são 2 dias do ômer

Hoje são 3 dias do ômer

Hoje são 4 dias do ômer

Hoje são 5 dias do ômer

Hoje são 6 dias do ômer

Hoje são 7 dias que perfazem 1 semana do ômer

Hoje são 8 dias que perfazem 1 semana e 1 dia do ômer

Hoje são 9 dias que perfazem 1 semana e 2 dias do ômer

Hoje são 10 dias que perfazem 1 semana e 3 dias do ômer

Hoje são 11 dias que perfazem 1 semana e 4 dias do ômer

Hoje são 12 dias que perfazem 1 semana e 5 dias do ômer

Hoje são 13 dias que perfazem 1 semana e 6 dias do ômer

Hoje são 14 dias que perfazem 2 semanas do ômer

Hoje são 15 dias que perfazem 2 semanas e 1 dia do ômer

Hoje são 16 dias que perfazem 2 semanas e 2 dias do ômer

Hoje são 17 dias que perfazem 2 semanas e 3 dias do ômer

Hoje são 18 dias que perfazem 2 semanas e 4 dias do ômer

Hoje são 19 dias que perfazem 2 semanas e 5 dias do ômer

Hoje são 20 dias que perfazem 2 semanas e 6 dias do ômer

Hoje são 21 dias que perfazem 3 semanas do ômer

Hoje são 22 dias que perfazem 3 semanas e 1 dia do ômer

Hoje são 23 dias que perfazem 3 semanas e 2 dias do ômer

Hoje são 24 dias que perfazem 3 semanas e 3 dias do ômer

Hoje são 25 dias que perfazem 3 semanas e 4 dias do ômer
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 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

Sivan 01

 02

 03

 04

 05

Hoje são 26 dias que perfazem 3 semanas e 5 dias do ômer

Hoje são 27 dias que perfazem 3 semanas e 6 dias do ômer

Hoje são 28 dias que perfazem 4 semanas do ômer

Hoje são 29 dias que perfazem 4 semanas e 1 dia do ômer

Hoje são 30 dias que perfazem 4 semanas e 2 dias do ômer

Hoje são 31 dias que perfazem 4 semanas e 3 dias do ômer

Hoje são 32 dias que perfazem 4 semanas e 4 dias do ômer

Hoje são 33 dias que perfazem 4 semanas e 5 dias do ômer

Hoje são 34 dias que perfazem 4 semanas e 6 dias do ômer

Hoje são 35 dias que perfazem 5 semanas do ômer

Hoje são 36 dias que perfazem 5 semanas e 1 dia do ômer

Hoje são 37 dias que perfazem 5 semanas e 2 dias do ômer

Hoje são 38 dias que perfazem 5 semanas e 3 dias do ômer

Hoje são 39 dias que perfazem 5 semanas e 4 dias do ômer

Hoje são 40 dias que perfazem 5 semanas e 5 dias do ômer

Hoje são 41 dias que perfazem 5 semanas e 6 dias do ômer

Hoje são 42 dias que perfazem 6 semanas do ômer

Hoje são 43 dias que perfazem 6 semanas e 1 dia do ômer

Hoje são 44 dias que perfazem 6 semanas e 2 dias do ômer

Hoje são 45 dias que perfazem 6 semanas e 3 dias do ômer

Hoje são 46 dias que perfazem 6 semanas e 4 dias do ômer

Hoje são 47 dias que perfazem 6 semanas e 5 dias do ômer

Hoje são 48 dias que perfazem 6 semanas e 6 dias do ômer

Hoje são 49 dias que perfazem 7 semanas do ômer

v v v
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LAG BAÔMeR
Lag Baômer é o yahrzeit (aniversário de falecimento) de Rabi 
Shim’on bar Yochai (Rashbi), discípulo de Rabi Akiva, autor do 
Zôhar, uma das mais antigas e importantes fontes escritas 
da Cabalá e do misticismo judaico. Sabendo ter completado 
sua missão na Terra, Rabi Shim’on pediu que este dia fosse 
celebrado com júbilo.

o sol só se pôs neste dia quando Rashbi terminou de trans-
mitir as explicações do Zôhar. em lembrança a este milagre, 
acendem-se fogueiras.

o zôHAr
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Lag Baômer é o 33º dia da Contagem do Ômer. Neste dia, a 

morte dos 24.000 alunos de Rabi Akiva cessou.

 � É um dia de grande júbilo, quando casamentos e outras celebrações 

são permitidos.

Costumes
 � Juntam-se as crianças para um passeio no campo. 

 � Costuma-se acender fogueiras e velas.

 � Muitas pessoas fazem peregrinação ao túmulo de Rabi Shim’on bar 

Yochai na cidade de Meron, onde acendem fogueiras e dançam a 

noite toda.

 � Costuma-se fazer o primeiro corte de cabelo dos meninos que com-

pletam três anos próximo de Lag Baômer, ao lado do túmulo de Rabi 

Shim’on.

v v v

Lag Baômer 
Dia de Alegria
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SHAVuoT
em hebraico, Shavuot significa semanas e representa as sete 
semanas nas quais o povo judeu se preparou para a outorga 
da Torá. Durante este tempo, livrou-se das cicatrizes da es-
cravidão e tornou-se uma nação sagrada, apta a se apresentar 
perante a D’us.

sete semanas

A ouToRGA DA ToRá
A outorga da Torá é mais que um fato histórico. Foi um evento 
espiritual de longo alcance que atingiu a essência da alma 
judia daquele tempo e para todo o sempre. Nossos Sábios 
compararam-na ao casamento entre D’us e o nosso povo. 
Tornamo-nos Seu povo escolhido e ele Se tornou nosso D’us.

A revelação de D’us no Monte Sinai perante milhões de tes-
temunhas atesta a veracidade da Torá. Nunca houve outra 
cena antiga com tantas testemunhas e nenhum fato histórico 
nestas dimensões, transmitido de geração em geração sem 
interrupção.

casamento 
com d’us 

FLoReS eM SHAVuoT
em algumas comunidades enfeita-se a sinagoga e o lar com 
verde para lembrar que o Monte Sinai, área desértica, floresceu 
em honra à Torá.

deserto fértil
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Shavuot 
Festa da Outorga da Torá

Comemora-se Shavuot, a segunda das Três Festas de Peregrina-

ção (vide nota na pág. 144), exatamente cinquenta dias após 

Pêssach, em 6 e 7 de Sivan. Shavuot marca a Outorga da Torá por D’us 

a todo o povo judeu no Monte Sinai, no ano 2.448 a partir da Criação.

VéSPERa DE ShaVUoT

Eruv Tavshilin
 �  Quando Shavuot coincide com sexta-feira, faz-se um Eruv Tavshilin 

na véspera de Yom Tov, podendo então preparar a comida de Shabat 

na sexta-feira de Yom Tov (vide pág. 239 para mais detalhes).

Shavuot
 � Yom Tov inicia-se antes do pôr do sol da véspera e termina ao completo 

anoitecer do segundo dia.

 � As atividades criativas proibidas em Shabat também o são em Sha-

vuot, com exceção de carregar objetos permitidos em um domínio 

público e cozinhar para as refeições do mesmo dia (se for utilizado 

fogo de uma chama acesa desde a véspera).
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oS DeZ MANDAMeNToS
Quando D’us Se revelou no Monte Sinai, todo o povo ouviu Sua 
voz proclamando os Dez Mandamentos:

1. eu sou o A-do-nai teu D’us que te tirou da terra do egito. 
2. Não deverás ter outros deuses perante Mim. 
3. Não jurarás em nome do A-do-nai, teu D’us, em vão. 
4. Lembra-te do dia de Shabat, guarda-o e santifica-o. 
5. Honrarás pai e mãe. 
6. Não matarás. 
7. Não cometerás adultério. 
8. Não sequestrarás. 
9. Não levantarás falso testemunho. 
10. Não cobiçarás.

estes dez comandos englobam desde a mais refinada con-
ceituação da crença na unicidade de D’us às mais básicas 
leis que qualquer sociedade estabeleceria, como proibição de 
assassinato e roubo.

leis  
fundamentais

TiCuN LeL SHAVuoT
A tradição judaica relata que D’us apareceu no Monte Sinai 
ao nascer do dia para pronunciar os Dez Mandamentos, mas 
o povo não levantou cedo. Foi necessário que D’us os des-
pertasse. Para o ticun (retificação) desta falha os homens 
permanecem acordados, recitando passagens da Torá. 

retificaçÃo
do passado

ReFeição De LeiTe
Participamos de uma refeição de laticínios, dentre as várias 
razões, como um bebê que ingere leite, pois na outorga da Torá 
éramos uma nação recém-nascida.

como um bebê
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 � Em Shavuot os tefilin não são colocados.

aS DUaS noITES DE ShaVUoT

acendimento das Velas
Detalhes sobre o acendimento das velas nas págs. 89-91.

 � Ao acender as velas nas duas noites, recitam-se as bênçãos:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu lehadlic ner shel Yom Tov.

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu 

vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou acender a vela 

de Yom Tov.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos deu 

vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época.

 � Quando Yom Tov coincidir com sexta-feira à noite, menciona-se o 

Shabat na bênção das velas; recita-se: lehadlic ner shel Shabat veshel 

Yom Tov (acender a vela de Shabat e de Yom Tov).

a Refeição
 � Ao retornar da sinagoga após Arvit, recita-se o Kidush da noite de Yom 

Tov sobre uma taça repleta de vinho (vide págs. 245-248). 

 � Após o Kidush, abluímos as mãos (vide págs. 67 e 261 para o procedi-

mento da ablução das mãos e a bênção do pão).

 � Distribui-se um pedaço da chalá para cada participante, mergulhando-o 
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três vezes no sal antes de comer.

 � Durante a refeição, é costume entoar cânticos e proferir palavras da 

Torá alusivas à data festiva.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

Ticun Lel Shavuot
 � Os homens permanecem acordados durante a primeira noite de Sha-

vuot estudando Torá. 

oS DoIS DIaS DE ShaVUoT

na Sinagoga
 � As orações do dia constituem-se de Shacharit, Halel, uma leitura da 

Torá e Mussaf, que inclui a Bênção dos Cohanim.

 � O Rebe conclamou cada homem, mulher e criança, inclusive recém-

nascidos, para ouvir a leitura dos Dez Mandamentos no primeiro dia 

de Shavuot.

yizcor
 � No segundo dia de Shavuot, recita-se Yizcor em memória de entes 

queridos falecidos (vide págs. 233-234).

a Refeição
 � Ao retornar da sinagoga, recita-se o Kidush do dia de Yom Tov sobre 

uma taça repleta de vinho (vide págs. 249-250).

 � Após o Kidush, abluímos as mãos (vide págs. 67 e 261 para o procedi-
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mento da ablução das mãos e a bênção do pão).

 � Distribui-se um pedaço da chalá para cada participante, mergulhan-

do-o três vezes no sal antes de comer.

 � No almoço do primeiro dia de Shavuot, saboreia-se um lanche de 

leite, antes da tradicional refeição de carne, com um intervalo de, no 

mínimo, 30 minutos entre elas.

 � Durante a refeição, é costume entoar cânticos e proferir palavras da 

Torá alusivas à data festiva.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

Término de Shavuot
 � No final de Shavuot, recita-se a Havdalá sobre uma taça repleta de 

vinho ou cerveja (vide págs. 257-259).

v v v
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17 De TAMuZ
No dia 17 de Tamuz, no ano 69 eC, os romanos derrubaram 
as muralhas de jerusalém, cujo cerco teve início em 10 de 
Tevet (também fixado como dia de jejum). Por três semanas, 
as tropas romanas assolaram a cidade, culminando com a 
destruição do Segundo Templo Sagrado em 9 de Av.

dias de luto
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A 
s Três Semanas começam a partir do dia 17 de Tamuz e 

terminam no final de 9 de Av, o dia da destruição dos dois 

Templos Sagrados. Os últimos nove dias destas três semanas, que têm 

início no primeiro dia de Av, são denominados Os Nove Dias.

 � Estas três semanas são dias de luto.

 � Não são celebrados casamentos ou festas e não se cortam os cabelos.

 � O jejum de 17 de Tamuz inicia-se ao alvorecer e termina com o sur-

gimento das estrelas. Se coincidir com Shabat, é transferido para o 

domingo.

 � Nos nove dias o luto intensifica-se. Não se compram roupas ou obje-

tos novos, não se bebe vinho nem se come carne (exceto em Shabat).

 � É costume, neste período de tristeza, aumentar o estudo da Torá, as 

preces e a caridade. 

v v v

As Três Semanas e 
os Nove Dias 
Luto Nacional
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o DiA De TiSH’á BeAV
Nossos Sábios fixaram quatro jejuns ligados à destruição do 
Templo Sagrado, sendo o de 9 de Av o mais rígido, por várias 
tragédias que acometeram o povo judeu nesta data. Neste dia 
os babilônios destruíram o Primeiro Templo em 423 AeC, e os 
romanos queimaram o Segundo Templo em 69 eC.

Além das calamidades da história antiga, em Tish’á Beav 
vá rias desgraças ocorreram em tempos mais recentes, entre 
elas: a expulsão dos judeus da inglaterra em 1290 e da espa-
nha em 1492; e em 1914 deu-se o início da Primeira Guerra 
Mundial, etc.

PRoVA De eTeRNiDADe
Contam que Napoleão caminhava perto de uma sinagoga em 
Tish’á Beav, e o choro proveniente do seu interior chamou-lhe 
a atenção. Ao entrar, viu judeus sentados no chão de luto pela 
destruição do Templo Sagrado. Ao descobrir que quase dois mil 
anos já haviam passado, impressionado, disse: “um povo que 
chora com tanta intensidade a perda do Templo de antanho 
certamente merecerá tê-lo de volta.”

Quando D’us traz infortúnio sobre o povo judeu, ele cria o po-
tencial da retificação. De acordo com a tradição judaica, 9 de 
Av é o dia do nascimento de Mashiach, sendo que sua alma 
desceu à Terra, pela primeira vez, nessa data.

tragédias

esperança 
contínua
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O  dia 9 de Av é denominado Tish’á Beav. O jejum inicia-se 

ao pôr do sol da véspera, e termina com o surgimento das 

estrelas. Se coincidir com Shabat, é transferido para domingo e a Ha-

vdalá do Shabat recitada domingo à noite, na quebra do jejum.

 � Na noite de Tish’á Beav e na manhã seguinte, todos se juntam na si-

nagoga e, sentados no chão, lêem o livro de Echá e Kinot (lamentações).

 � Neste dia é dever abster-se, desde o pôr do sol da véspera até o com-

pleto anoitecer do dia, de:

1. Comer e beber.

2. Usar perfumes, maquiagem ou loções.

3. Manter relações conjugais.

4. Lavar-se.

5. Usar sapatos (mesmo parcialmente) de couro.

 � Os tefilin são colocados somente após o meio-dia, em Minchá.

v v v

Tish’á Beav 
Destruição dos Templos
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DeSCiDA PARA SuBiDA
Nosso calendário é lunar e, por consequência, todas as Festas 
do ano dependem da Lua. o povo judeu é comparado a ela. 
Assim como a Lua tem diversas fases, o povo também passa 
por períodos de altos e baixos. uma vez que nenhum mal pro-
vém de D’us, cada descida tem como finalidade uma subida. 
e quanto pior a queda, maior será a ascenção subsequente.

Dia 15 de Av, época de lua cheia, simboliza a elevação suprema 
que vem após a descida máxima ocorrida em 9 de Av com a 
destruição dos Templos Sagrados.

recuperaçÃo
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O Talmud aponta seis acontecimentos felizes ocorridos em 15 

de Av para o povo judeu no decorrer da História. O primeiro 

aconteceu no 40º ano da peregrinação pelo deserto. Em 9 de Av, com o 

retorno dos espiões, o povo chorou, preferindo ficar no deserto a entrar 

na Terra Prometida. Então D’us decretou que a cada ano, nesta data, os 

homens que completariam 60 anos morreriam. No 40º ano, quando os 

“daquele ano” sobreviveram, pensaram haver um engano. Mas quando 

chegou 15 de Av, dia de lua cheia, souberam que a morte da geração 

do deserto cessara e o decreto fora anulado. D’us havia perdoado esse 

último grupo. 

 � A data de Tu Beav (15 de Av) é, portanto, um dia muito alegre.

v v v

Tu Beav 
Acontecimentos Felizes
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Do Início à Eternidade
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Do Início à Eternidade
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o NoMe juDAiCo 
o nome judaico ajuda a estabelecer um elo entre a criança e 
sua herança judaica.

A Cabalá afirma que os pais recebem inspiração Divina ao 
selecionar um nome para seus filhos. 

Conforme ensinamentos chassídicos, o nome está intrise-
camente ligado à essência da alma. os mestres dizem que 
quando uma pessoa desmaia pode ser reanimada ao sussur-
rarem em seu ouvido seu nome judaico. esta é a razão pela 
qual usamos este nome para chamar alguém à Torá e ao pedir 
uma bênção em caso de doença.

identificaçÃo
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O nome judaico deve ser escolhido dentre o vasto tesouro de 

nomes hebraicos da Torá e do Talmud ou nomes tradicio-

nais de nossos antepassados. 

 � Um menino recebe seu nome na cerimônia do berit milá (circuncisão).

 � À menina dá-se o nome na sinagoga, no primeiro dia em que é lida a 

Torá, após seu nascimento.

 � Ashkenazim dão, geralmente, o nome de pais ou avós já falecidos.

 � Sefaradim homenageiam os pais ainda vivos, dando o mesmo nome.

v v v

Dando Nome 
à Criança
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uM ALTAR
Levar o filho para o berit milá é considerado como se os pais 
estivessem oferecendo-o a D’us. Segurar o menino na hora 
do berit é grande honra, como se a criança estivesse no Altar. 

A MiTSVá Do BeRiT MiLá
o ato da circuncisão deve ser praticado, de preferência, pelo 
próprio pai da criança; porém, uma vez que a maioria dos pais 
não está qualificada para executá-lo, pode delegar esta mitsvá 
a um mohel. Como não é uma simples cirurgia e também en-
volve aspectos espirituais, o mohel deve ser temente a D’us e 
profundo conhecedor das leis judaicas. 

o Berit milá é a única mitsvá que agrega santidade constan-
temente ao corpo do judeu, gerando um pacto eterno entre a 
pessoa e o Criador, distinguindo os judeus entre as nações.

o Talmud ilustra esta ideia por meio de uma história sobre o 
Rei David. Certa vez, o rei estava na casa de banho. Quando 
se deu conta que estava não somente sem roupa mas nu sem 
mitsvot, sentiu-se consternado. De repente, lembrou-se da 
singularidade de estar circuncidado e se tranquilizou.

entrega a d’us

pacto eterno
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O Berit milá (circuncisão) é uma das mitsvot mais importan-

tes e sagradas do Judaís mo; é o elo eterno de cada judeu 

com D’us.

 � É realizado no oitavo dia após o nascimento de um menino.

 � O berit milá é um ritual religioso e não um procedimento médico, 

sendo portanto necessário escolher um mohel temente a D’us.

 � O Profeta Eliyáhu é “convidado” para a cerimônia, designando-se a 

ele a cadeira onde o menino é colocado inicialmente.

 � É uma honra oferecer a um casal (denominado kvater) o privilégio de 

levar o recém-nascido para o berit milá. 

 � É costume dar esta atenção para um casal que ainda não possui filhos, 

com a esperança de que, no mérito desta mitsvá, terão um filho. 

 � A mulher carrega o bebê, entregando-o a seguir ao seu marido que o 

conduz até o local da circuncisão. 

 � Nesse momento, mais pessoas podem ser honradas para segurar a 

criança. 

Berit Milá 
Aliança com D’us
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 � O menino permanece no colo do sandac (o homem que segura a crian-

ça) enquanto o mohel realiza o berit, recitando uma bênção.

 � O pai da criança recita a seguinte bênção:

Baruch ata A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu lehachnissô bivritô shel Avraham Avínu. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou introduzi-lo na 

Aliança do nosso Patriarca Avraham.

 � Os presentes respondem:

Keshêm shenichnas laberit, ken yicanês le’Torá ulchupá ulmaassim 

tovim. 

Assim como ingressou na Aliança, assim ingresse para a Torá, para 

o casamento e para as boas ações.

 � Terminada a circuncisão, honra-se alguém para recitar a bênção do 

vinho.

 � A seguir, distingue-se uma pessoa que irá dar o nome hebraico para 

o menino.

 � Aquele que recitou a bênção do vinho bebe um pouco.

 � O pai da criança recita junto com o mohel o seguinte:

Ribonô shel olam, yehi ratson milefanêcha, sheyehê zê chashuv um-

cubal lefanêcha ke’ílu hicravtíhu lifnê chissê chevodêcha, ve’Atá bera-

chamêcha harabim shelach al yedê mal’achêcha hakedoshim neshamá 

kedoshá ut’horá livni (nome do menino) hanimol áta leshimchá hagadol, 

vesheyihyê libô patúach kefit’chô shel Ulam be’Toratêcha hakedoshá, 

lilmod ul’lamed lishmor velaassot, veten lo arichut yamim veshanim, 
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chayim shel yir’at chet, chayim shel ôsher vechavod; veshetemalê 

mish’alot libô letová, amen vechen yehi ratson.  

Mestre do Universo, seja Tua vontade que [esta circuncisão] seja 

considerada e aceita por Ti como se eu tivesse ofertado [meu filho] 

perante o Trono de Tua glória. E Tu, em Tua abundante mercê, envia 

por meio de Teus santos anjos uma alma santa e pura ao meu filho 

(nome do menino) que agora foi circuncidado por Teu grande nome. 

Possa seu coração ser aberto, como o portal do Santuário Interior, 

em Tua santa Torá, para aprender e ensinar, cumprir e praticar. Dê 

a ele vida longa, uma vida imbuída com temor do pecado, uma vida 

de riqueza e honra; e preenche as aspirações de seu coração para o 

bem, amen; e que assim seja [Tua] vontade.

 � Recita-se um Mi Sheberach, para que a criança tenha plena cura. 

 � O mesmo casal que entregou o menino para o berit milá, leva-o de 

volta, primeiro o homem, depois a mulher.

Costumes
 � Após a cerimônia, faz-se uma refeição que deve conter pão e carne, 

denominada seudat mitsvá (vide págs. 67 e 261 para o procedimento 

da ablução das mãos e a bênção do pão).

 � Comer desta refeição atrai fluxos positivos.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

ha’RaChaman aPóS o bERIT mILá

 � Na conclusão da Bênção de Graças, antes do último Ha’Rachaman, 

recita-se:
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Ha’Rachaman Hu yevarech avi hayêled ve’imô; veyizcu legadelô 

lechanechô ulchakemô, miyom hashemini vahál’a yeratsê damô; vihi 

A-do-nai E-lo-hav imô. 

Ha’Rachaman Hu yevarech baal berit hamilá, asher sas laassot tsêdec 

beguilá, vishalêm paolô umascurtô kefulá, veyitenêhu lemá’la lemá’la. 

Ha’Rachaman Hu yevarech rach hanimol lishmoná; veyihyu yadav 

velibô la’E-l emuná; veyizkê lir’ot penê ha’Shechiná, shalosh peamim 

bashaná. 

Ha’Rachaman Hu yevarech hamal bessar haorlá, ufará umatsats 

demê hamilá, ish hayarê verach halevav avodatô pessulá, im shelosh 

êle lo yaassê la.

Ha’Rachaman Hu yishlach lánu Meshichô holech tamim, bizchut 

chatan lamulot damim, levasser bessorot tovot venichumim, leam 

echad mefuzar umforad ben haamim. 

Ha’Rachaman Hu yishlach lánu cohen tsêdec asher lucach leelom, 

ad huchan kiss’ô cashêmesh veyahalom; vayálet panav beadartô 

vayiglom; beriti hayetá itô hachayim vehashalom. 

Possa o Misericordioso abençoar o pai e a mãe do menino; possam 

eles merecer educá-lo e instruí-lo para tornar-se erudito. Desde o 

oitavo dia em diante seu sangue é aceito; possa A-do-nai, seu D’us, 

estar com ele.

Possa o Misericordioso abençoar o sandac, que alegremente exe-

cutou essa boa ação, com júbilo. Possa Ele recompensar sua ação, 

redobrar sua recompensa e exaltá-lo mais e mais. 

Possa o Misericordioso abençoar o tenro menino que foi circunci-

dado no oitavo dia; possam suas mãos e seu coração ser fiéis a D’us; 

e possa ele merecer contemplar a Presença Divina três vezes por ano. 

Possa o Misericordioso abençoar o mohel que fez a circuncisão, a 

periá e a metsitsá. Se um homem tímido ou timorato deixa de exe-

cutar essas três partes da mitsvá, seu serviço é invalidado. 

 Possa o Misericordioso mandar-nos Seu Mashiach que caminha 
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em perfeição, em mérito do sangue da circuncisão, para trazer boas 

novas e consolos para um povo ímpar, disperso e espalhado entre 

as nações.  

Possa o Misericordioso enviar-nos [Eliyáhu], o justo sacerdote, 

que foi levado e ocultado, até que seu assento, resplandecente como 

o sol e pedras preciosas, esteja preparado para ele; que cobriu seu 

rosto com seu manto e se envolveu; com quem foi feita uma aliança 

Divina de vida e de paz. 

 � Neste dia costuma-se matricular simbolicamente o recém-nascido 

em uma escola judaica.

v v v
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PiDYoN HABêN
Na décima praga no egito, D’us poupou os primogênitos do 
povo judeu, enquanto eliminou os dos egípcios. Assim sendo, 
todo primogênito pertence a D’us e deve ser redimido. o cohen, 
considerado representante de D’us, recebe o resgate.

bom negócio
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Pidyon Habên 
Resgate do Primogênito

 � É um mandamento positivo da Torá todos “redimirem” seu filho 

primogênito no trigésimo primeiro dia de vida.

 � Estão isentos deste ato:

Filhos de cohen ou levi;

Netos, por parte de mãe, de cohen ou levi;

Filhos nascidos de parto não natural;

Filhos cuja mãe sofreu aborto anterior.

 � A mãe do bebê costuma estar presente à cerimônia.

 � A criança é redimida com cinco sela’im – moedas equivalentes a 101 

gramas de prata pura. 

 � Esta quantia deve ser entregue ao cohen.

 � O pai leva o primogênito e os cinco sela’im diante do cohen, informan-

do-o que a criança é um primogênito e lhe diz:

Ishti hayisreelit yaledá li ben zê habechor. 

Minha esposa israelita deu à luz para mim este filho primogênito.
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 � O cohen pergunta:

Bemai ba’it tefê, bevinchá vechorêcha, o bachamishá sela’im dime-

chayávta liten li, befidyon binchá bechorêcha zê?

O que preferes ter – teu filho primogênito ou as cinco moedas de 

prata que deves me dar pelo resgate de teu filho primogênito?

 � O pai responde: 

Be’iná bivni bechori zê, vehelach chamishá sela’im befidyon dim-

cha yávna bêh. 

Prefiro este meu filho primogênito e eis as cinco moedas de prata 

exigidas de mim pelo resgate.

 � Ao entregar ao cohen a quantia do resgate, o pai recita as bênçãos:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu al pidyon habên.

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu 

vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê.  

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos santi-

ficou com Seus mandamentos, e nos ordenou sobre o resgate do filho.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos deu 

vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época.

 � O cohen recita a bênção sobre uma taça repleta de vinho:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, borê peri hagáfen.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que cria o 

fruto da vinha.
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Costumes
 � Realiza-se a cerimônia no início da refeição que deve conter pão e 

carne, denominada seudat mitsvá (vide págs. 67 e 261 para o procedi-

mento da ablução das mãos e a bênção do pão).

 � É segulá (auspicioso) comer desta refeição. Pela tradição, é considerado 

como se tivesse feito oitenta e quatro jejuns.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

v v v
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o HoMeM e A áRVoRe
Além de explicações místicas, há uma citação na Torá que 
compara o homem a uma árvore e sugere a realização do pri-
meiro corte aos três anos. Ambos, o ser humano e a árvore, se 
desenvolvem a partir de uma pequena semente, amadurecem, 
dão frutos e se expandem. Por esse motivo, as leis pertinentes 
à árvore aplicam-se simbolicamente ao homem. Nos primeiros 
três anos, a Torá proíbe comer seus frutos, por isso não os 
colhemos. Da mesma forma, deixa-se crescer os cabelos de 
um menino nos primeiros três anos de vida.

amadurecimento
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 � É costume antigo judaico deixar crescer os cabelos de um menino du-

rante os primeiros três anos de vida. No terceiro aniversário, realiza-se 

a cerimônia do primeiro corte dos cabelos, denominada ôpsherenish, 

em yidish, ou chalacá, em hebraico.

 � Diversas pessoas cortam uma mecha do cabelo, tomando o cuidado 

para deixar peot (costeletas), conforme a lei da Torá.

 � É costume cada uma delas dar algumas moedas para o menino colocar 

em uma caixinha de tsedacá.

 � Meninos que completam três anos de idade durante Sefirat Haômer 

(época em que não se cortam os cabelos) até Lag Baômer, seu ôpshere-

nish é realizado em Lag Baômer; os que fazem três anos entre Lag 

Baômer e Shavuot têm seu ôpsherenish na véspera de Shavuot.

 � Em Israel, costuma-se cortar os cabelos em Meron, ao lado do túmulo 

de Rabi Shim’on bar Yochai.

 � A partir do terceiro aniversário, as crianças são oficialmente introdu-

zidas no caminho da Torá e mitsvot.

v v v

Ôpsherenish 
Primeiro Corte dos Cabelos
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uM DiA eSPeCiAL
o nascimento de uma criança traz felicidade aos pais, ao povo 
e ao próprio indivíduo. este é o motivo de se oferecer louvores 
a D’us no dia do aniversário. o aniversário do nascimento fí-
sico também significa maturidade ou crescimento espiritual. 
Nesse dia, a pessoa regozija-se por saber que ao nascer sua 
alma recebeu toda a força necessária para servir ao Criador. 
Ao descer para a existência corpórea, inicia a missão para a 
qual foi criada. Por isso é dia apropriado para fazer uma au-
toavaliação, um questionamento a respeito do cumprimento 
desta incumbência.

o Talmud nos diz que a data do aniversário é a ocasião de 
sorte máxima do ano todo. Aproveitamos este dia – em vez 
de deixá-lo passar como qualquer outro – fazendo dele uma 
comemoração com ênfase no estudo da Torá, cumprimento 
das mitsvot e assumindo novas resoluções. 

Recitar diariamente o capítulo de Salmos correspondente ao 
aniversário é um costume antigo, baseado nos ensinamentos 
do Baal Shem Tov, que melhora a vida e prolonga os dias.

data de sorte 
máxima



205Do Início à Eternidade |

Dia do Aniversário
Cumprindo Sua Missão 
na Terra

 � O aniversário de nascimento de uma pessoa deve ser comemorado na 

data do calendário judaico. Costuma-se festejar este dia junto à família 

e amigos, louvando e agradecendo a D’us por conservar-lhe a vida.

 � Um homem é chamado à Torá no Shabat precedente ao seu aniver-

sário e também no próprio dia, se houver leitura da Torá.

 � Neste dia deve-se estudar uma porção extra da Torá, além do estudo 

diário.

 � É oportuno dedicar mais tempo e esforço às preces, rezar com mais 

concentração, meditando sobre a grandeza do Criador.

 � Deve-se também aumentar a contribuição para tsedacá neste dia. Se 

coincidir com Shabat ou Yom Tov, deve ser feita na véspera.

 �  Costuma-se estudar o capítulo dos Salmos que corresponde ao ano de 

vida entrante (o qual deverá ser recitado diariamente durante o ano 

todo; por exemplo, quando se atinge vinte anos, começa-se recitando 

o capítulo 21).
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 � Deve-se incentivar mais alguém a seguir o caminho da Torá.

 � O dia do aniversário é o momento favorável para rever a his-

tória da vida, ocasião propícia para refletir sobre os aspectos 

que necessitam de melhoria e tomar resoluções benéficas. 

 � É costume assumir algum novo ato judaico ou aprimorar 

ainda mais um preceito que já está sendo cumprido.

 � Se possível, é favorável procurar uma fruta nova da estação 

para poder recitar a bênção de Shehecheyánu. 

 � Também às crianças deve ser ensinada a importância espi-

ritual do aniversário. A melhor forma de celebrar este dia é 

reunir os amigos, aumentar o estudo da Torá, mitsvot e boas 

resoluções.

v v v



207Do Início à Eternidade |

baR mITSVá

 � Ao completar treze anos, um menino passa a assumir o cumprimento 

das mitsvot da Torá, tal qual um adulto. É chamado de bar mitsvá, ou 

seja, “apto ao cumprimento das mitsvot”. 

 � A partir desta data o jovem deve colocar tefilin diariamente (exceto em 

Shabat, Yom Tov e Chol Hamoêd) e cumprir todas as leis do Judaísmo, 

carregando com dignidade o título de bar mitsvá. 

 � Ele deve ser chamado à Torá para recitar as devidas bênçãos, na pri-

meira oportunidade. 

 � Após a cerimônia, faz-se uma refeição, denominada seudat mitsvá, 

que deve conter pão e carne (vide págs. 67 e 261 para o procedimento 

da ablução das mãos e a bênção do pão).

 � Nesta refeição, o jovem bar mitsvá faz um discurso baseado na Torá.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282).

 � É costume, no dia do bar mitsvá, o jovem e seus pais fazerem uma 

Bar e Bat Mitsvá 
Assumindo as Mitsvot
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BAR MiTSVá
Nossos Sábios explicam que, ao chegar nesta idade, o menino 
torna-se intelectualmente maduro para assumir responsabili-
dades. esta maturidade coincide com a adolescência.

o sagrado livro Zôhar explica que no dia do 13º aniversário (no 
caso de uma menina, no 12º) a alma Divina é revelada com mais 
intensidade, influenciando-o com mais força. Portanto, neste 
momento o jovem está apto a responder pelo cumprimento das 
mitsvot. esta é razão de se fazer, neste dia, uma comemoração 
onde deve reinar muita alegria.

Bar mitsvá significa “filho da mitsvá” (bat – filha), i.e., respon-
sável por seu cumprimento.

maioridade
religiosa

BAT MiTSVá
Segundo nossos Sábios, a menina alcança a idade da respon-
sabilidade antes do menino, pois D’us abençoou as mulheres 
com um grau maior de compreensão do que os homens.

de menina  
a mulher
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doação maior do que a habitual para caridade, para que este ato lhes 

traga uma bênção especial.

bênção do Pai do bar mitsvá
 � Após ser chamado à Torá pela primeira vez, quando o filho conclui a 

segunda bênção, o pai recita uma frase na qual agradece a D’us pela 

chegada deste momento tão feliz e por isentá-lo da responsabilidade 

pelos atos do filho.

baT mITSVá

 � As meninas, ao completar doze anos de vida, chegam à idade da 

maturidade (bat mitsvá) e têm a responsabilidade de assumir o cum-

primento das mitsvot. 

 � É mitsvá fazer uma refeição festiva no dia do bat mitsvá, porém de 

forma mais discreta, pois, conforme nossos Sábios nos ensinam, recato 

é a maior virtude da mulher. 

 � Esta data não requer nenhum ato religioso específico.

v v v
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BASe Do LAR
o casal que cumpre as leis de Taharat Hamishpachá desco-
brirá também que o tédio não tem nenhuma chance de se 
manifestar. Pelo contrário, o casamento é sempre renovado. 
Marido e mulher percebem que apenas o prazer físico não é 
o eixo que conduz à felicidade conjugal. o respeito mútuo que 
Taharat Hamishpachá engendra se torna parte de todos os 
aspectos da vida familiar. 

renovaçÃo no 
casamento
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algumas Leis
 � As leis de Taharat Hamishpachá (Pureza Familiar) são inúmeras e 

detalhadas, sendo impossível descrevê-las por completo neste livro. 

Procure empenhar-se para conhecê-las.

 � A Torá instrui o casal a abster-se de relações conjugais durante o 

período menstrual da mulher e nos sete dias que se seguem.

 � Durante estes sete dias, a mulher deve realizar um autoexame dia-

riamente.

 � Nesses dias, o casal deve abster-se de qualquer contato físico.

 � Na oitava noite a mulher mergulha no micvê, um reservatório de água 

natural, construído e mantido sob minuciosa supervisão rabínica. 

 � Antes da imersão deve-se remover toda substância que possa interferir 

entre o corpo e as águas do micvê, como maquiagem, esmalte, etc.

 �  Durante a imersão, recita-se a bênção:

Taharat  
Hamishpachá 
A Vida Íntima
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eFeiTo Do MiCVê
A noite na qual a mulher mergulha no micvê é geralmente 
próxima ao dia da ovulação, i.e., o tempo em que recebe força 
Divina para criar um novo ser, devendo neste momento se 
santificar mergulhando no micvê.

os pais que cumprem as leis de micvê causam um efeito 
positivo direto sobre a alma e corpo da criança por nascer.

Seguir as leis da Pureza Familiar em todos os seus detalhes 
também é uma segulá para aqueles que têm dificuldades em 
conceber ou ter filhos sadios.

iMPoRTâNCiA DA MiTSVá
A lei judaica diz que uma comunidade deve, se necessário, 
vender o Rolo da Torá de sua sinagoga se não tiver outro meio 
de construir um micvê, pois este é o alicerce sobre o qual o lar 
e a família judia ficam ancorados.

receita milenar

prioridade
máxima
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Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu al hatevilá.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou sobre a imersão.

 � Após a imersão, as relações conjugais são retomadas.

 � Todas as comunidades ortodoxas oferecem aulas individuais ou em 

grupo sobre Taharat Hamishpachá. Procure informar-se mais sobre 

este assunto tão vital.

v v v
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ALiYá LA’ToRá
o noivo é chamado à Torá porque todo sustento e bênção 
vêm dela. Antes de um marco na vida, procura-se ser cha-
mado à Torá. 

CoMPARAção à ouToRGA DA ToRá
os costumes da chupá baseiam-se nos acontecimentos de 
quando D’us Se revelou ao povo no Monte Sinai. D’us repre-
senta o noivo, e o povo, a noiva. 

os pais acompanham os noivos à chupá – Moisés e Aharon 
levaram o povo em direção ao Monte Sinai.

o noivo entra primeiro – D’us chegou antes do povo.

os noivos são acompanhados por velas e música – havia tochas 
de fogo em volta do Monte Sinai e ouviram-se trovões seguidos 
pelo toque do shofar.

os noivos ficam sob a chupá – D’us ergueu a montanha por 
cima do povo.

A noiva dá voltas ao redor do noivo – o povo circundou o Monte 
Sinai.

A ketubá (contrato legal) é lida – D’us entregou as Tábuas da 
Lei com os Dez Mandamentos a Moisés.

subida  
espiritual

a grande cHupá
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 � Em um dia de leitura da Torá precedente ao casamento, o noivo é 

chamado à Torá.

o Dia do Casamento
 � Os noivos jejuam no dia do casamento até depois da chupá (cerimô-

nia religiosa), pois é considerado um Yom Kipur particular – dia de 

autoavaliação, purificação e, portanto, dia de perdão da vida toda.

 � Se a chupá for realizada ainda durante o dia, o casal não precisa con-

tinuar o jejum até o anoitecer.

 � É costume os noivos recitarem Salmos.

 � Os noivos devem fazer uma doação para caridade.

 � No final da prece de Minchá os noivos acrescentam o Vidui, como na 

oração de Yom Kipur.

a Sequência
 � A ordem do casamento inclui quatro estágios:

Casamento Judaico 
Quando Dois Tornam- se 
Um
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CABALAT PANiM
Quebra-se um prato, para demonstrar que mesmo no apogeu 
de nosso júbilo pranteamos a destruição dos Templos Sagrados 
em jerusalém.

Cobre-se a noiva com um véu, em homenagem à Matriarca 
Rivca que cobriu sua face ao ver Yitschac, em sinal de mo-
déstia. e também por ser este o momento no qual a Presença 
Divina Se revela no semblante da noiva.

A CeRiMÔNiA DA CHuPá
A cerimônia é realizada ao ar livre, sob a luz das estrelas, recor-
dando a promessa de D’us ao Patriarca Avraham de que seus 
filhos seriam numerosos como as estrelas do céu. A chupá 
reproduz o lar de Avraham aberto aos hóspedes, permeado 
de amor e calor.

As sete voltas em torno do noivo representam as tiras dos tefi lin 
enroladas sete vezes no braço do homem. Assim como cada 
indivíduo se ata a D’us, o marido é atado à sua esposa com amor. 
As voltas significam também os sete portões de misericórdia 
que se abrem para todos os presentes neste momento.

os acompanhantes carregam velas, representando as almas 
dos entes queridos que partiram e marcam presença nesta 
noite.

A aliança é simples, representando uma prece silenciosa para 
que o casamento irradie beleza pura, respeito e verdade.

As sete bênçãos definem o reconhecimento de D’us como 
Criador do homem e da mulher, do noivo e da noiva, do júbilo, 
do amor e da paz.

o noivo quebra um copo para recordar como os corações estão 
partidos pela destruição dos Templos Sagrados.

presença
divina

uniÃo em amor
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1. Cabalat panim – recepção e saudação.

2. Chupá – cerimônia religiosa.

3. Yichud – momento de privacidade dos recém-casados.

4. Seudá – refeição festiva.

Cabalat Panim
 � A noiva é cumprimentada pelos convidados.

 � Em outro recinto, o noivo também é saudado.

 � Assinam-se os tenaim (contrato de noivado).

 � Dois homens ortodoxos são testemunhas.

 � As duas mães quebram, juntas, um prato.

 � É costume o noivo discursar sobre um tema da Torá.

 � A ketubá (contrato de casamento) é assinada por duas testemunhas.

 � O noivo dirige-se até a noiva, acompanhado de seu pai e sogro, e cobre 

o rosto dela com um véu opaco.

 � O rosto da noiva permanece coberto até o término da cerimônia da 

chupá.

Chupá
 � Antes da cerimônia da chupá desatam-se todos os nós das vestes do 

noivo (gravata, cordões dos sapatos, etc.).

 � Durante a cerimônia da chupá, os noivos não devem ter em seus bolsos 

moedas, objetos de prata, ouro, pedras preciosas, etc., tampouco em 

suas vestes, como, por exemplo, um alfinete de prata. A noiva deve 

remover todas as joias antes da chupá, recolocando-as no final da 

cerimônia.
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 � A cerimônia é realizada de preferência ao ar livre, sob o céu.

 � O noivo é acompanhado até a chupá pelo pai e sogro e a noiva pela 

mãe e sogra. Há também o costume de cada um dos noivos ser acom-

panhado pelos próprios pais. 

 � Os acompanhantes carregam velas acesas.

 � A noiva, os pais e as mães (como também os avós) dão sete voltas ao 

redor do noivo.

 � No final das voltas, a noiva se coloca à direita do noivo, ficando os dois 

frente a Jerusalém (no Brasil, ao nordeste).

 � O rabino que oficia o casamento recita duas bênçãos sobre uma taça 

repleta de vinho.

 � Os noivos devem prestar atenção às bênçãos, respondendo amen, e 

em seguida experimentar o vinho.

 � Na presença de duas testemunhas ortodoxas, o noivo coloca uma alian-

ça de ouro no dedo indicador direito da noiva e declara em hebraico: 

Harê at mecudêshet li betabáat zo, kedat Moshê ve’Yisrael.

Com este anel tu és consagrada a mim, de acordo com a lei de Moisés 

e Israel.

 � A aliança deve ser lisa, sem nada gravado, nem mesmo por dentro.

 � O noivo e a noiva bebem um pouco do vinho.

 � A ketubá é lida no texto aramaico original.

 � Recitam-se as sete bênçãos (enumeradas nas próximas páginas), 

segurando novamente uma taça repleta de vinho. 

 � Os noivos devem prestar atenção às bênçãos, respondendo amen. 

 � O noivo e a noiva bebem um pouco do vinho.
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 � Um dos presentes termina de beber todo o vinho da taça. 

 � O noivo quebra o copo com seu pé direito.

yichud
 � Os noivos retiram-se para alguns momentos de privacidade, e com-

partilham sua primeira refeição como marido e mulher.

 � Coloca-se uma colher de prata de lei na soleira da porta do quarto 

de yichud. O noivo passa por cima dela com seu pé direito e, depois 

dele, a noiva. 

Seudá
 � Após a cerimônia faz-se uma seudá que deve conter pão e carne, de-

nominada seudat mitsvá (vide págs. 67 e 261 para o procedimento da 

ablução das mãos e a bênção do pão).

 � É uma mitsvá alegrar os noivos na festa do casamento.

 � Na conclusão da refeição, recita-se a Bênção de Graças (vide págs. 

268-282) sobre uma taça de vinho.

 � As sete bênçãos são repetidas sobre um outro copo de vinho.

 � Os noivos bebem um pouco do vinho misturado dos dois copos. 

 � Nos sete dias seguintes, os noivos festejam com os amigos, recitando 

a cada refeição as sete bênçãos, se houver dez homens presentes e, 

entre eles, um novo convidado.

 � Nas refeições de Shabat não é necessário ter uma visita nova.

Sheva berachot – as Sete bênçãos
 � Na conclusão da Bênção de Graças e também nas refeições da semana 

seguinte, quando feitas na presença de um minyan, as seguintes sete 
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bênçãos (sheva berachot) são recitadas, sendo a bênção do vinho por 

último (na chupá ela é a primeira):

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehacol bará 

lichvodô.  

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, Yotser haadam. 

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher yatsar et ha-

adam betsalmô, betsêlem demut tavnitô, vehitkin lo mimênu binyan 

adê ad. Baruch Atá A-do-nai, Yotser haadam. 

Sos tassis vetaguel haacará, bekibuts banêha letocháh bessimchá. 

Baruch Atá A-do-nai, messamêach Tsiyon bevanêha. 

Samach tessamach re’im haahuvim, kessamechachá yetsirechá 

be’Gan Êden mikêdem. Baruch Atá A-do-nai, messamêach chatan 

vechalá. 

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher bará sasson 

vessimchá, chatan vechalá, guilá, riná, ditsá vechedvá, ahavá vea-

chavá, shalom vereút. Meherá A-do-nai E-lo-hê-nu yishamá bearê 

Yehudá uvchutsot Yerushaláyim, col sasson vecol simchá, col chatan 

vecol calá, col mits’halot chatanim mechupatam, un’arim mimishtê 

neguinatam. Baruch Atá A-do-nai, messamêach chatan im hacalá. 

Savri maranan: Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, 

borê peri hagáfen.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que criou 

tudo para Sua glória

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, Criador do 

ser humano. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que criou o 

ser humano à Sua imagem; na imagem de Sua semelhança fez sua 

forma e preparou para ele uma edificação eterna. Bendito és Tu, 

A-do-nai, Criador do ser humano. 

Possa a estéril [Jerusalém] rejubilar-se e alegrar-se com a reunião 

de seus filhos para dentro dela com alegria. Bendito és Tu, A-do-nai, 
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que alegra Tsiyon com seus filhos. 

Concede abundante alegria para esses amigos enamorados, como 

concedeste júbilo a Teu ser criado no Jardim do Éden de outrora. 

Bendito és Tu, A-do-nai, que alegra noivo e noiva. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que criou 

júbilo e alegria, noivo e noiva, contentamento, cântico, regozijo e 

deleite, amor e amizade, harmonia e companheirismo. Possam em 

breve ser ouvidos, ó A-do-nai, nosso D’us, nas cidades de Yehudá e 

nas ruas de Jerusalém, o som do júbilo e o som da alegria, o som de 

um noivo e o som de uma noiva, o som da exultação de noivos sob 

seu pálio nupcial e de jovens de seus alegres banquetes. Bendito és 

Tu, A-do-nai, que alegra o noivo com a noiva. 

Atenção senhores: Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do 

Universo, que cria o fruto da vinha. 

v v v
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ViDA eTeRNA
Segundo a lei judaica, a vida física é uma etapa preparatória 
para aquela do Mundo Vindouro. A existência humana seria vã 
se não tivesse o propósito de acumular atos de bondade que 
serão recompensados no futuro. 

A vida não é apenas uma luta incessante ou um sonho que 
finda com a morte. Cada judeu tem uma alma, uma partícula 
Divina, enviada para o mundo físico, para habitar no corpo, com 
o intuito de cumprir a vontade de D’us. A morte não cessa a 
vida; o corpo volta ao pó, mas a alma, pura e santa, eleva-se 
para os mundos espirituais. Para a alma, a vida se inicia nova-
mente no Mundo Vindouro. Lá haverá recompensa ou punição, 
conforme os méritos e atos realizados durante a vivência física. 

Assim, ela é sagrada e não deve ser utilizada somente para 
satisfazer prazeres corpóreos. Deve ser dedicada, principal-
mente, para cumprir a vontade de D’us.

o corpo de todos nós também é eterno, pois acreditamos em 
Techiyat Hametim (Ressur rei ção do Mortos), que ocorrerá na 
era Messiânica.

mundo  
vindouro
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Falecimento e Shiv’á 
Dias de Luto

os Últimos momentos
 � Uma pessoa gravemente enferma deve fazer uma confissão, afirmando 

sua total fé em D’us, verbalmente ou, no mínimo, em pensamento, di-

zendo: “Que minha morte seja a expiação por todos os meus pecados”, 

e depois recitar o Shemá:

Shemá Yisrael, A-do-nai E-lo-hê-nu, A-do-nai Echad. 

Ouve, Israel, A-do-nai é nosso D’us, A-do-nai é Um.

 � É considerado grande ato de bondade não deixar o moribundo 

sozinho.

 � Pela lei judaica, uma pessoa é considerada morta só quando ambos, 

coração e cérebro, param completamente de funcionar.

a Saída da alma
 � Quando a alma deixa o corpo são removidos todos os adornos e ele é 

coberto com um lençol branco.

 � O corpo é colocado no chão, com os pés voltados em direção à porta 

e a cabeça ligeiramente elevada.
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o eNTeRRo
A roupa branca (mortalha) é simples e sem bolsos, significando 
que, após a morte, ricos e pobres são todos iguais. Ninguém 
leva bens consigo, podendo no entanto “enviar antes”, i.e., ao 
seguir as orientações da Torá durante a vida física.

o corpo do homem é embrulhado no talit, para despertar o mé-
rito do falecido com as preces que fez durante a vida. A partir 
deste momento não é mais obrigado a cumprir as mitsvot, por 
isso leva seu talit à cova.

Não passamos a pá (usada para cavar e cobrir o caixão) ou a 
caneca (usada para lavar as mãos após o enterro) de um para 
outro, pois são objetos que representam tragédia.

preparaçÃo
para a  

eter nidade



225Do Início à Eternidade |

 � Os olhos e a boca são cerrados; as mãos e os pés devem estar alinhados 

ao corpo.

 � Acendem-se cinco velas atrás da cabeça.

 � O corpo precisa sempre ficar acompanhado; em nenhuma circunstân-

cia deve ser deixado a sós, durante o dia ou mesmo à noite.

 � A Chevra Kadisha (Sociedade Cemitério) precisa ser chamada imedia-

tamente para não tardar os preparativos do funeral.

 � Deve-se entrar em contato como um rabino ortodoxo para esclarecer 

quaisquer dúvidas.

 � O corpo é sagrado e deve ser tratado com todo o respeito possível; 

assim, é proibido fazer autópsia ou molestar o corpo de qualquer 

outra maneira. 

 � Um processo de purificação do corpo é realizado, e este é vestido com 

uma mortalha.

 � Os homens são também embrulhados no talit que usaram durante 

sua vida.

 � Pela lei, velar o corpo é considerado profanação.

o Enlutado
 � O luto vigora após a morte dos seguintes parentes: pai, mãe, irmão, 

irmã, filho, filha e cônjuge.

 � Desde a morte até o sepultamento, os enlutados são isentos de todas 

as obrigações positivas da Torá, como a colocação dos tefilin; contudo, 

devem cumprir as mitsvot proibitivas.

 � Em caso do enterro demorar mais do que um dia, um rabino ortodoxo 

deve ser consultado sobre o procedimento, uma vez que há muitos 

detalhes a considerar.
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 � Desde a morte até o sepultamento, os enlutados não podem ingerir 

carne ou frango, nem beber vinho.

 � Os enlutados, na hora do sepultamento, devem rasgar a roupa. Outra 

pessoa inicia o corte e o enlutado rasga mais um pouco com as próprias 

mãos (completando oito centímetros).

 � Enquanto rasga a roupa, recita a bênção:

Baruch ata A-do-nai E-lo-hê-nu Mêlech haolam, Dayan haemet.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, o Juiz ver-

dadeiro.

 � É uma mitsvá cobrir o caixão com terra.

 � A pá usada para este fim não deve ser passada de uma mão à outra e, 

sim, colocada no chão para que outra pessoa a pegue.

 � Após o sepultamento, faz-se duas fileiras de pessoas e os enlutados 

passam por entre elas, sendo consolados neste momento.

Saindo do Cemitério
 � Ao deixar o cemitério todos abluem as mãos, vertendo água de uma 

caneca, seis vezes, três em cada mão até o pulso, intercalando-as, 

iniciando pela mão direita, sem recitar a bênção.

 � Não se secam as mãos, nem passa-se a caneca para outrem.

os Sete Dias de Luto
 � A shiv’á (os sete dias de luto) inicia-se após o enterro.

 � Durante a shiv’á, cobrem-se os espelhos e fotografias da casa.

 � Deixa-se também uma vela acesa durante todo este período.

 � A roupa rasgada é usada durante a semana de shiv’á, menos no Shabat.
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 � O dia do Shabat está incluído na contagem dos sete dias, porém no 

final da sexta-feira e no Shabat, o luto é interrompido e reiniciado na 

saída do Shabat.

 � Durante a semana de shiv’á, os enlutados permanecem, de preferência, 

na casa do falecido.

 � Durante a shiv’á, o enlutado não pode usar sapato de couro, estudar 

Torá, banhar-se, trabalhar, cortar cabelo ou fazer barba, sentar sobre 

cadeiras ou sofás de altura normal, lavar ou passar roupas, cumprimen-

tar os outros, ter relações conjugais ou participar de qualquer alegria. 

No Shabat estas proibições são anuladas, permanecendo somente a 

proibição das relações.

 � As três preces diárias são realizadas na casa do falecido. O Cadish é 

recitado pelos filhos ou, se não houver filho homem, qualquer outro 

homem presente pode recitá-lo.

 � Acendem-se cinco velas na hora das preces na frente do chazan du-

rante a semana de shiv’á.

 � É uma grande mitsvá visitar e consolar os enlutados.

 � Durante os primeiros doze meses após o falecimento de pai ou mãe, 

o enlutado deve seguir um luto reduzido; i.e., não deve participar de 

festas e comemorações, principalmente se houver música no local. Os 

cabelos não devem ser cortados durante os primeiros meses.

 � No caso de irmão(ã), filho(a) ou cônjuge, o luto é reduzido para 30 

dias, inclusive a proibição de se cortar os cabelos.

 � Em caso de casamento de um(a) filho(a) durante o luto, deve-se pro-

curar a orientação de um rabino ortodoxo.

v v v
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o CADiSH
No Talmud esta oração é considerada de grande mérito. Quan-
do recitada, dizem nossos Sábios, D’us meneia Sua cabeça 
com satisfação. 

esta prece foi redigida em aramaico, pois era o idioma conhe-
cido por todos na época do Talmud e, por sua importância, 
todos deveriam entendê-la.

Cadish é uma oração de louvor a D’us, que visa enaltecer Seu 
Nome. É recitado no lugar da pessoa falecida que não mais 
pode louvar a D’us.

o prazo máximo de sofrimento da alma após a morte é doze 
meses. Porém para um filho não é honroso dizer que seu pai 
ou mãe eram tão pecadores a ponto de ser necessário rezar 
doze meses, ou seja, o tempo máximo de sofrimento. Por isso, 
o costume judaico é recitar o Cadish apenas por onze meses. 

louvor a d’us
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Leis e Costumes
 � O Cadish é dito a partir do dia do falecimento, durante onze meses 

judaicos. 

 � É importante lembrar que o Cadish só tem valor quando há minyan e 

estes respondem amen, o que traz méritos para a alma.

 � O Cadish é dito em pé, com os pés juntos. 

 � Antes de recitar o último verso, “Ossê shalom bimromav...”, dá-se três 

passos para trás.

 � Em todas as orações em que o Cadish é dito cinco velas devem ser 

acesas na frente do chazan.

 � Os onze meses do Cadish terminam em Minchá do último dia do 

décimo primeiro mês. 

 � O Cadish também é dito no dia do yahrzeit da data hebraica, ou seja, 

durante Arvit na noite que antecede o aniversário de falecimento, e 

em Shacharit e Minchá deste dia.

Cadish 
Prece em Homenagem 
ao Falecido
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A FoRçA Do CADiSH
Consta no Talmud que, certa vez, o grande Sábio Rabi Akiva 
viu uma alma penar muito. esta lhe contou que, em vida, per-
tencera a um homem muito perverso que cometera vários de-
litos. Por isto, estava sofrendo tanto. A alma pediu que o Sábio 
procurasse seu filho para lhe ensinar a rezar, pois somente 
desta forma obteria penitência, principalmente se ele falasse 
o Cadish. Rabi Akiva tratou de encontrar o menino e o ensinou 
a rezar. Quando o menino recitou o Cadish pela primeira vez, a 
alma voltou a Rabi Akiva, agradecida, pois o Cadish conseguiu 
tirá-la de seu tormento.

leveza à alma

A iMPoRTâNCiA Do CADiSH
Grande importância foi atribuída à recitação do Cadish, apesar 
de não fazer referência alguma ao falecido: 

1. Quando o filho recita o Cadish desperta o importantíssimo 
pronunciamento da congregação: “Amen. Yehê Shemêh rabá…” 
(Amen. Que Seu grande Nome seja bendito eternamen te e por 
todo o sempre.) A memória dos pais é honrada com esta de-
claração pública do filho que glorifica D’us em meio ao minyan.

2. As palavras do Cadish referem-se à era Messiânica, quando 
será estabelecido o Reino Divino, após a Ressurreição dos 
Mortos. Assim, o Cadish inclui o conceito da imortalidade e 
a esperança pelo dia em que a vida eterna se estabelecerá.

3. o Cadish é uma expressão tocante de submissão reverencial 
à vontade Divina. No instante em que a morte toca o coração 
do enlutado, a grandeza e a santidade de D’us são enaltecidas 
diante da congregação, demonstrando sua fé na justiça Divina.

embora a recitação do Cadish beneficie a alma dos pais, é mais 
importante que recebam a graça Divina por meio dos filhos 
que trilham o caminho da justiça.

honra à memória
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 � Pais que não têm filhos homens devem assegurar que o Cadish será 

dito por alguém.

 � É costume os enlutados praticarem boas ações em nome do falecido, 

principalmente doar tsedacá em seu nome; este ato tem mais valor 

que o próprio Cadish.

v v v

“ Possamos ver em breve  

a concretização da profecia:  

D’us abolirá a morte para  

sempre e enxugará as  

lágrimas de toda face.”
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LeMBRAR
Yizcor em hebraico significa “lembrar”. Memória é transcen-
dência. Somos criaturas abençoadas com memória. Podemos 
transcender não apenas o tempo, como também espaço, e até 
os limites do mundo físico.

Com a lembrança dos seus pais, você ultrapassa a barreira 
entre o mundo físico, no qual habita, e o espiritual, ao qual eles 
ascenderam. Quando você se conecta com seus pais através 
da sua lembrança deles aqui neste mundo, eles também se 
conectam com você, por meio de lembranças suas, no uni-
verso deles.

transcendência
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 � Recita-se Yizcor em memória de entes queridos falecidos.

 � É proferido após a leitura da Torá nas seguintes datas: Yom Kipur, 

Shemini Atsêret, último dia de Pêssach e segundo dia de Shavuot.

 � Pode ser recitado em casa, porém, se possível, deve ser lido na si-

nagoga.

 � O principal componente do Yizcor é a intenção de fazer tsedacá após 

Yom Tov em homenagem ao falecido. Ao doar para caridade, estamos 

realizando uma ação física positiva neste mundo, algo que a pessoa 

que se foi não pode mais executar.

 � Durante o primeiro ano após o falecimento do pai ou da mãe, a pessoa 

fica na sinagoga na hora do Yizcor, sem recitá-lo.

 � Quem tem pai e mãe vivos sai da sinagoga nesta hora.

 � Um órfão de pai (D’us não o permita) diz:

Yizcor E-lo-him nishmat abá mori (nome do pai) ben (nome da mãe dele) 

shehalach leolamô, baavur shebeli nêder etên tsedacá baadô; bis-

char zê tehê nafshô tserurá bitsror hachayim, im nishmat Avraham 

Yitschac ve’Yaacov, Sara Rivca Rachel ve’Lea, ve’im shear tsadikim 

vetsidcaniyot shebe’Gan Êden, venomar amen.  

Yizcor 
In Memoriam
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Lembra, ó D’us, a alma de meu pai, meu mestre (nome 

do pai) filho de (nome da mãe dele) que foi para seu mun-

do, pois doarei, sem obrigação de promessa, caridade 

em seu favor. Em mérito disso, possa sua alma estar 

ligada à aliança da vida, com as almas de Avraham, 

Yitschac e Yaacov, Sara, Rivca, Raquel e Léa, e com as 

de outros justos e justas que estão no Jardim do Éden, 

e diremos amen. 

 � Um órfão de mãe (D’us não o permita) diz:

Yizcor E-lo-him nishmat imi morati (nome da mãe) bat 

(nome da mãe dela) shehalechá leolamáh, baavur shebeli 

nêder etên tsedacá baadáh; bischar zê tehê nafsháh 

tserurá bitsror hachayim, im nishmat Avraham Yits-

chac ve’Yaacov, Sara Rivca Rachel ve’Lea, ve’im shear 

tsadikim vetsidcaniyot shebe’Gan Êden, venomar amen. 

Lembra, ó D’us, a alma de minha mãe, minha mestra 

(nome da mãe) filha de (nome da mãe dela) que foi para seu 

mundo, pois doarei, sem obrigação de promessa, ca-

ridade em seu favor. Em mérito disso, possa sua alma 

estar ligada à aliança da vida, com as almas de Avraham, 

Yitschac e Yaacov, Sara, Rivca, Raquel e Léa, e com as 

de outros justos e justas que estão no Jardim do Éden, 

e diremos amen. 

v v v
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honrar o dia 
sagrado RAZõeS PARA o eRuV

existem duas razões pelas quais os rabinos nos instruíram a 
fazer o eruv Tavshilin:

1. Preocupação com a honra de Yom Tov: esta injunção im-
pressiona as pessoas sobre a sua importância. Afinal, se é 
proibido cozinhar em Yom Tov, mesmo que seja para o sagrado 
Shabat, ainda mais proibido é cozinhar em Yom Tov para um 
dia da semana seguinte.

2. Cuidado com a honra do Shabat: quando ocorre depois de um 
Yom Tov, existe a preocupação de que a atenção se concentre 
em Yom Tov, que chega primeiro, e se preste menos atenção 
ao Shabat que se segue. o eruv Tavshilin obriga a pessoa a 
começar a preparação para Shabat antes mesmo de Yom Tov 
começar, lembrando-a, assim, de reservar também para ele 
alimentos escolhidos.



239Dia a dia, Shabat e Yom Tov |

 � Normalmente não se pode cozinhar em Yom Tov para o dia seguinte. 

Mas a comida do Shabat pode ser preparada em uma sexta-feira de 

Yom Tov se for feito um Eruv Tavshilin na véspera de Yom Tov, da 

seguinte maneira:

 � Seguram-se um pão ou uma matsá e algo cozido (peixe, carne ou ovo) 

recitando a bênção:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu al mitsvat eruv. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos santi-

ficou com Seus mandamentos, e nos ordenou sobre o preceito do eruv.

 � Em seguida, recita-se: 

Em virtude [deste eruv] nos será permitido assar, cozinhar e guardar 

[um alimento em vasilha que conserve o seu calor], acender fogo (a 

partir de uma chama acesa desde a véspera de Yom Tov) e pre parar 

tudo o que for necessário de Yom Tov para Shabat. [Isto será permi-

tido] a nós e a todo israelita que habita nesta cidade.

 � O eruv deve permanecer intacto até a entrada do Shabat.

 � Em uma das refeições do Shabat, é costume comer o eruv. 

v v v

Eruv Tavshilin
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“ Um pouco de luz  

afasta muita escuridão.”
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 � Acendem-se as velas toda sexta-feira em honra ao Shabat e na vés-

pera das seguintes Festas judaicas: dois dias de Rosh Hashaná, Yom 

Kipur, dois primeiros dias de Sucot, Shemini Atsêret, Simchat Torá, 

dois primeiros e dois últimos dias de Pêssach e dois dias de Shavuot.

 � Na véspera de Shabat e Yom Kipur, deve-se acender as velas até dezoito 

minutos antes do pôr do sol.

 � As velas da primeira noite de Yom Tov (quando não coincidir com 

sexta-feira à noite) devem, a princípio, ser acesas no horário; porém, 

podem ser acesas após o pôr do sol a partir de uma chama preexistente.

 � Na segunda noite de Yom Tov, as velas (quando não coincidir com 

sexta-feira à noite) devem ser, obrigatoriamente, acesas após o pôr 

do sol. Neste caso é usado somente fogo de uma chama preexistente.

 � Uma mulher casada ou viúva acende duas velas (é costume acrescentar 

uma para cada filho). Uma mulher solteira acende uma só vela. 

 � Assim que uma menina compreende o que é Shabat e pode recitar as 

bênçãos (por volta de três anos de idade), seus pais devem presenteá-la 

com um castiçal e ensiná-la a acender as velas de Shabat e Yom Tov. 

Acendimento  
das Velas   
de Shabat e Yom Tov
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 � É costume depositar algum donativo em uma caixinha de tsedacá 

antes do acendimento das velas.

 � Ao acender as velas de Shabat, recita-se a bênção: 

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu lehadlic ner shel Shabat côdesh. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou acender a vela 

do sagrado Shabat.

 � Ao acender as velas nas duas noites de Sucot, em Shemini Atsêret e 

Simchat Torá, nas duas primeiras noites de Pêssach e nas duas noites 

de Shavuot, recitam-se as duas bênçãos que se seguem, enquanto que 

nos dois últimos dias de Pêssach recita-se somente a primeira bênção: 

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu lehadlic ner shel Yom Tov. 

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu 

vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou acender a vela 

de Yom Tov.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos deu 

vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época.

 � Ao acender as velas nas duas noites de Rosh Hashaná recitam-se as 

seguintes bênçãos: 

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu lehadlic ner shel Yom ha’Zicaron.

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu 
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vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou acender a vela 

do Dia da Lembrança.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos deu 

vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época.

 � Ao acender as velas de Yom Kipur, recitam-se as bênçãos:
 

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemits votav, vetsivánu lehadlic ner shel Yom ha’Kipurim.

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu 

veki ye mánu vehiguiánu lizman hazê. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou acender a vela 

do Dia do Perdão.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos deu 

vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época.

 � Quando Yom Tov coincidir com sexta-feira à noite, menciona-se o 

Shabat na bênção das velas; recita-se: … lehadlic ner shel Shabat 

veshel Yom Tov (… acender a vela de Shabat e de Yom Tov). 

 � Quando Rosh Hashaná coincidir com sexta-feira à noite, menciona-se o 

Shabat na bênção das velas; recita-se: … lehadlic ner shel Shabat veshel 

Yom ha’Zicaron (… acender a vela de Shabat e do Dia da Lembrança). 

 � Quando Yom Kipur coincidir com sexta-feira à noite menciona-se o 

Shabat na bênção das velas; recita-se: … lehadlic ner shel Shabat veshel 

Yom ha’Kipurim (… acender a vela de Shabat e do Dia do Perdão).

v v v
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celebraçÃo o ViNHo
usamos vinho quando fazemos o Kidush porque esta bebida 
comemorativa também serve para mostrar que a refeição que 
estamos prestes a ingerir não é apenas mais uma alimentação 
comum, mas uma refeição especial, alegre e festiva.

o vinho tem o poder especial de alegrar o coração das pessoas. 
e quando é usado para um propósito sagrado, como celebrar 
o Shabat ou Yom Tov, também “alegra” a D’us.
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Kidush para as Noites 
de Yom Tov

E ste Kidush é para as duas primeiras noites de Sucot, as noites 

de Shemini Atsêret e Simchat Torá, as duas primeiras e as 

duas últimas noites de Pêssach e as duas noites de Shavuot.

 � Quando Yom Tov coincidir com sexta-feira à noite recita-se o Sha-

lom Alechêm (vide págs. 91-92) em voz baixa e depois esta passagem 

antes do restante do Kidush, segurando a taça de vinho na palma 

da mão direita:

Yom hashishi. Vaychulu hashamáyim vehaárets vechol tsevaam. 

Vay chal E-lo-him bayom hashevií melachtô asher assá, vayishbot 

bayom hashevií micol melachtô asher assá. Vayvárech E-lo-him et 

yom hashevií vaycadêsh otô, ki vo shavat micol melachtô asher bará 

E-lo-him laassot. 

O sexto dia. Foram terminados os Céus e a Terra e todo seu exército. 

D’us terminou, no sétimo dia, a obra que fez, e descansou no sétimo 

dia de toda obra que fez. D’us abençoou o sétimo dia e o santificou, 

pois nele descansou de toda Sua obra que D’us criou para [o ser 

humano] realizar. 
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 � Quando a Festa não coincidir com sexta-feira à noite, inicia-se o 

Kidush a partir daqui:

Savri maranan: Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, 

borê peri hagáfen.

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher báchar 

bánu micol am, veromemánu micol lashon, vekideshánu bemitsvotav. 

Vatiten lánu A-do-nai E-lo-hê-nu beahavá (em Shabat: Shabatot 

limnuchá u) moadim lessimchá, chaguim uzmanim lessasson, et yom 

(em Shabat: ha’Shabat hazê veet yom)

Em Pêssach: Chag ha’Matsot hazê, veet Yom Tov micrá côdesh hazê, 

zeman cherutênu,

Em Shavuot: Chag ha’Shavuot hazê, veet Yom Tov micrá côdesh hazê, 

zeman matan Toratênu,

Em Sucot: Chag ha’Sucot hazê, veet Yom Tov micrá côdesh hazê, 

zeman simchatênu,

Em Shemini Atsêret e Simchat Torá: Shemini Atsêret ha’Chag hazê, 

veet Yom Tov micrá côdesh hazê, zeman simchatênu,

(Em Shabat: beahavá) micrá côdesh, zêcher litsiat Mitsráyim. Ki 

vánu vachárta veotánu kidáshta micol haamim; (em Shabat: ve’Sha-

bat) umoadê codshêcha (em Shabat: beahavá uvratson) bessimchá 

uvsasson hinchaltánu. Baruch Atá A-do-nai, mecadesh (em Shabat: 
ha’Shabat ve’) Yisrael vehazemanim.

Atenção senhores: Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do 

Universo, que cria o fruto da vinha. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos es-

colheu dentre todos os povos, nos elevou de todas as línguas e nos 

santificou com Seus mandamentos. Deste-nos, A-do-nai, nosso D’us, 

com amor (em Shabat: dias de Shabat para descanso e) dias festivos 

para alegria, festas e épocas para júbilo; este dia (em Shabat: de 

Shabat e este dia)
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Em Pêssach: da Festa de Matsot, e este dia bom de santa convocação, 

época de nossa libertação,

Em Shavuot: da Festa de Shavuot, e este dia bom de santa convo-

cação, época em que nos foi outorgada a Torá,

Em Sucot: da Festa de Sucot, e este dia bom de santa convocação, 

época de nossa alegria,

Em Shemini Atsêret e Simchat Torá: da Festa de Shemini Atsêret, 

e este dia bom de santa convocação, época de nossa alegria, 

(em Shabat: com amor), santa convocação, em recordação da saída 

do Egito. Pois Tu nos escolheste e nos santificaste dentre todos os 

povos; (em Shabat: e Shabat) e Teus santos dias festivos (em Sha-
bat: com amor e agrado), com alegria e júbilo nos deste. Bendito 

és Tu, A-do-nai, que santifica (em Shabat: o Shabat e) [o povo de] 

Israel e as épocas.

 � No sétimo e oitavo dias de Pêssach, omite-se a bênção:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu 

vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos deu 

vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época. 

 � Na primeira noite de Sucot, recita-se, dentro da sucá, antes de 

Shehecheyánu, a bênção abaixo; na segunda noite, ela é dita após 

Shehecheyánu.

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu leshêv bassucá. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou morar na sucá.
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 � Quando Yom Tov coincidir com sábado à noite, recita-se antes do 

Shehecheyánu a Havdalá, inserida no Kidush, como segue abaixo. 

Ao recitar a bênção do fogo, olha-se para a luz das velas acesas de 

Yom Tov:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, borê meorê 

haesh.

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, hamavdil ben 

côdesh lechol, ben or lechôshech, ben Yisrael laamim, ben yom 

hashevií leshêshet yemê hamaassê. Ben kedushat Shabat licdushat 

Yom Tov hivdálta, veet yom hashevií mishêshet yemê hamaassê 

kidáshta, hivdálta vekidáshta et amechá Yisrael bicdushatêcha. 

Baruch Atá A-do-nai, hamavdil ben côdesh lecôdesh.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que cria 

as chamas do fogo. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que dis-

tingue entre santo e profano, entre luz e trevas, entre Israel e 

as nações, entre o sétimo dia e os seis dias de trabalho. Entre a 

santidade do Shabat e a santidade de Yom Tov distinguiste, e o 

sétimo dia dos seis dias de trabalho santificaste; distinguiste e 

santificaste Teu povo Israel com Tua santidade. Bendito és Tu, 

A-do-nai, que distingue entre santo e santo [entre o nível de 

santidade do Shabat e o de Yom Tov]. 

 � A seguir, sentado, bebe-se a maior parte do conteúdo da taça.

 � Divide-se o restante do vinho, acrescentando mais um pouco, 

se desejar, entre todos os presentes. 

v v v
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E ste Kidush é para os dois primeiros dias de Sucot, os dias de 

Shemini Atsêret e Simchat Torá, os dois primeiros e os dois 

últimos dias de Pêssach e os dois dias de Shavuot.

 � Segura-se a taça de vinho na palma da mão direita e recita-se:

Êle moadê A-do-nai, micraê côdesh, asher ticreú otam bemoadam. 

Savri maranan: Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, 

borê peri hagáfen. 

Estes são os dias festivos de A-do-nai, santas convocações, as quais 

proclamareis em suas épocas estabelecidas. 

Atenção senhores: Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do 

Univ erso, que cria o fruto da vinha. 

 � Em Sucot recita-se, dentro da sucá, a bênção:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher kideshánu 

bemitsvotav, vetsivánu leshêv bassucá. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 

santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou morar na sucá. 

Kidush para os Dias 
de Yom Tov
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 � A seguir, sentado, bebe-se a maior parte do conteúdo da taça.

 � Divide-se o restante do vinho, acrescentando mais um pouco, se 

desejar, entre todos os presentes.

v v v
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 � Quando Rosh Hashaná coincidir com sexta-feira à noite, recita-se o 

Shalom Alechêm (vide págs. 91-92) em voz baixa e depois esta passagem 

antes do restante do Kidush, segurando a taça de vinho na palma da 

mão direita:

Yom hashishi. Vaychulu hashamáyim vehaárets vechol tsevaam. 

Vaychal E-lo-him bayom hashevií melachtô asher assá, vayishbot 

bayom hashevií micol melachtô asher assá. Vayvárech E-lo-him et 

yom hashevií vaycadêsh otô, ki vo shavat micol melachtô, asher bará 

E-lo-him laassot. 

O sexto dia. Foram terminados os Céus e a Terra e todo seu exército. 

D’us terminou, no sétimo dia, a obra que fez, e descansou no sétimo 

dia de toda obra que fez. D’us abençoou o sétimo dia e o santificou, 

pois nele descansou de toda Sua obra que D’us criou para [o ser 

humano] realizar. 

 � Quando Rosh Hashaná não coincidir com sexta-feira à noite, inicia-

se o Kidush a partir daqui:

Savri maranan: Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, 

borê peri hagáfen. 

Kidush para as Noites 
de Rosh Hashaná
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Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, asher báchar 

bánu micol am, veromemánu micol lashon, vekideshánu bemitsvotav. 

Vatiten lánu, A-do-nai E-lo-hê-nu, beahavá, et yom (em Shabat: 
ha’Shabat hazê veet yom) ha’Zicaron hazê, et Yom Tov micrá côdesh 

hazê, yom (em Shabat: zichron) teruá (em Shabat: beahavá) micrá 

côdesh, zêcher litsiat Mitsráyim. Ki vánu vachárta veotánu kidáshta 

micol haamim; udvarechá Malkênu emet vecayam laad. Baruch Atá 

A-do-nai, Mêlech al col haárets, mecadesh (em Shabat: ha’Shabat 

ve’) Yisrael ve’Yom ha’Zicaron. 

Atenção senhores: Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do 

Universo, que cria o fruto da vinha. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos es-

colheu dentre todos os povos, nos elevou de todas as línguas e nos 

santificou com Seus mandamentos. Deste-nos, A-do-nai, nosso D’us, 

com amor este dia de (em Shabat: Shabat e este dia da) Lembrança, 

este dia bom de santa convocação, dia de (em Shabat: lembrança 

do toque [do shofar], (em Shabat: com amor) santa convocação, em 

recordação da saída do Egito. Pois Tu nos escolheste e nos santificaste 

dentre todos os povos; e Tua palavra, ó nosso Rei, é verdade e existe 

por toda a eternidade. Bendito és Tu, A-do-nai, Rei sobre toda a Terra, 

que santifica (em Shabat: o Shabat e) Israel e o Dia da Lembrança.

 � A seguinte bênção é recitada nas duas noites. Costuma-se, na segun-

da noite da Festa, recitá-la olhando para uma fruta nova da estação, 

que deve ser colocada sobre a mesa antes do acendimento das velas:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu 

vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos deu 

vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época. 

 � Quando a Festa coincidir com sábado à noite, recita-se antes de 
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Shehecheyánu a Havdalá, inserida no Kidush, como segue abaixo. 

Ao recitar a bênção do fogo, olha-se para a luz das velas acesas de 

Rosh Hashaná:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, borê meorê haesh. 

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, hamavdil ben cô-

desh lechol, ben or lechôshech, ben Yisrael laamim, ben yom hashevií 

leshêshet yemê hamaassê. Ben kedushat Shabat licdushat Yom Tov 

hivdálta, veet yom hashevií mishêshet yemê hamaassê kidáshta, 

hivdálta vekidáshta et amechá Yisrael bicdushatêcha. Baruch Atá 

A-do-nai, hamavdil ben côdesh lecôdesh. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que cria as 

chamas do fogo. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que distingue 

entre santo e profano, entre luz e trevas, entre Israel e as nações, entre 

o sétimo dia e os seis dias de trabalho. Entre a santidade do Shabat 

e a santidade de Yom Tov distinguiste, e o sétimo dia dos seis dias 

de trabalho santificaste; distinguiste e santificaste Teu povo Israel 

com Tua santidade. Bendito és Tu, A-do-nai, que distingue entre 

santo e santo [entre o nível de santidade do Shabat e o de Yom Tov]. 

 � A seguir, sentado, bebe-se a maior parte do conteúdo da taça.

 � Divide-se o restante do vinho, acrescentando mais um pouco, se de-

sejar, entre todos os presentes.

v v v
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 � Segura-se a taça de vinho na palma da mão direita e recita-se:

Tic’u vachôdesh shofar, bakêsse leyom chaguênu. Ki choc le’Yisrael 

hu, mishpat l’E-lo-hê Yaacov. 

Savri maranan: Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, 

borê peri hagáfen. 

Soprareis o shofar na lua nova, no dia designado a nosso dia festivo. 

Pois este é um decreto para Israel, um [Dia de] Julgamento para o 

D’us de Yaacov. 

Atenção senhores: Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do 

Universo, que cria o fruto da vinha. 

 � A seguir, sentado, bebe-se a maior parte do conteúdo da taça.

 � Divide-se o restante do vinho, acrescentando mais um pouco, se 

desejar, entre todos os presentes.

v v v

Kidush para os Dias 
de Rosh Hashaná
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conexÃo

diferenciaçÃo 
do dia

SAGRADo e CoMuM
Havdalá é o que conecta o Shabat com o restante da semana. 
Quando os limites entre o sagrado e o comum são eliminados, 
o sagrado não é mais santo e o comum é deixado sem nada 
para o elevar. Ao definir a separação do Shabat dos dias de 
trabalho da semana, o relacionamento entre os dois é tam-
bém estabelecido – uma ligação no qual o Shabat transmite 
sua visão transcendente para o restante da semana, e os seis 
dias do cotidiano se alimentam e são sublimados dentro da 
santidade do Shabat.

A HAVDALá
Nossos Sábios explicam que Shabat e Yom Tov devem ser san-
tificados tanto na entrada, com o Kidush, como na despedida 
com a Havdalá. Assim como o Kidush inaugura o Shabat e Yom 
Tov, a Havdalá os encerra e dá força para a semana.

A razão pela qual se cheiram especiarias na Havdalá é para nos 
confortar, quando a alma extra de Shabat e Yom Tov nos deixa.

No final do primeiro Shabat, Adão foi expulso do Paraíso. Com 
medo da escuridão, D’us mostrou-lhe como fazer fogo ao 
esfregar duas pedras. Para rememorar este acontecimento 
recitamos a bênção sobre o fogo. Normalmente, uma bênção 
é recitada ao realizar um ato; para que a bênção do fogo não 
seja em vão, observa-se o contraste entre luz e sombra na 
palma da mão. 

Passar os dedos nas sobrancelhas com um pouco do restante 
do vinho faz bem à vista. 
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Havdalá
Finalizando Shabat e 
Yom Tov

 � No término de Shabat, Yom Tov, Rosh Hashaná e Yom Kipur faz-se a 

Havdalá. Segura-se a taça de vinho na palma da mão direita e recita-se:

Hinê E-l yeshuati, evtach velô efchad, ki ozi vezimrat Y-ah A-do-nai, 

vayhi li lishuá. Ush’avtêm máyim bessasson mimaayenê hayeshuá. 

L’A-do-nai hayeshuá, al amechá birchatêcha sêla. A-do-nai Tse-va-ot 

imánu, misgav lánu E-lo-hê Yaacov sêla. A-do-nai Tse-va-ot, ashrê 

adam botêach Bach. A-do-nai hoshía, ha’Mêlech yaanênu veyom 

cor’ênu.

(Os presentes recitam o seguinte versículo em voz alta e o oficiante repete-o:) 

Layehudim hayetá orá vessimchá, vessasson vicar; ken tihyê lánu.

Savri maranan: Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, 

(quando sobre vinho:) borê peri hagáfen; (quando sobre cerveja:) shehacol 

nihyá bidvarô.

Eis que D’us é minha salvação; confiarei e não temerei, pois A-do-nai 

é minha força e canção, e Se tornou minha salvação. Portanto, hauri 

com alegria água das fontes de salvação. A salvação cabe a A-do-nai; 

Tua bênção está sobre Teu povo, para todo o sempre. A-do-nai dos 

Exércitos está conosco; o D’us de Yaacov é nossa Fortaleza, para 
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todo o sempre. A-do-nai dos Exércitos, louvado é o homem que 

confia em Ti. Salva, A-do-nai; responde-nos, ó Rei, neste dia em 

que chamamos. 

(Os presentes recitam o seguinte versículo em voz alta e o oficiante repete-o:) 

Para os judeus houve luz, alegria, júbilo e honra; que assim seja para 

nós. Elevarei o copo da salvação, e em nome de A-do-nai chamarei. 

Atenção senhores: Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do 

Universo (quando sobre vinho:) que cria o fruto da vinha; (quando sobre 

cerveja:) que tudo veio a existir por Seu verbo. 

 � A bênção abaixo só é recitada no Shabat, ou quando o final de Yom 

Kipur e de Yom Tov coincidirem com o final do Shabat.

 � Passa-se o copo para a mão esquerda e segura-se a caixa contendo 

especiarias na direita:

Baruch A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, borê minê vessamim. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que cria di-

versos tipos de especiarias aromáticas. 

 � Cheiram-se as especiarias. 

 � A bênção abaixo só é recitada no final de Shabat e Yom Kipur ou quan-

do o final de Yom Tov coincidir com o final do Shabat.

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, borê meorê haesh

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que cria as 

chamas do fogo.

 � Dobram-se os polegares debaixo dos quatro dedos restantes e obser-

va-se o contraste entre luz e sombra, provocado pela chama da vela.

 �  Pega-se o copo na mão direita e conclui-se a Havdalá.
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Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, hamavdil ben 

côdesh lechol, ben or lechôshech, ben Yisrael laamim, ben yom 

hashevií leshêshet yemê hamaassê. Baruch Atá A-do-nai, hamavdil 

ben côdesh lechol. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que distingue 

entre santo e profano, entre luz e trevas, entre Israel e as nações, 

entre o sétimo dia e os seis dias de trabalho. Bendito és Tu, A-do-nai, 

que distingue entre o santo [Shabat] e o profano [os dias da semana].

 � A seguir, sentado, bebe-se a maior parte do conteúdo da taça. Utili-

za-se o restante do vinho (ou cerveja) para apagar a vela trançada. 

Recita-se a Bênção Posterior ao Alimento para vinho ou cerveja (vide 

págs. 265-268). 

Costume
 � Colocam-se os dois dedos mínimos no vinho com o qual a vela foi 

apagada, e em seguida passam-nos nas sobrancelhas.

v v v
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“ Nem só de pão vive o 

homem, mas de tudo o  

que vem da boca de D’us 

vive o homem.”(Deuteronômio 8:3)
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Bênçãos Anteriores  
aos Alimentos

 � Antes de comer pão ou matsá, imediatamente após lavar as mãos e 

pronunciar a bênção sobre a ablução, recita-se:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, hamotsi lêchem 

min haárets.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que faz sair 

pão da terra.

 � Esta bênção isenta a pessoa de todas as outras bênçãos nesta refeição, 

exceto as do vinho, frutas e sobremesa.

 � Se não houver pão ou matsá na refeição, ou antes da ingestão de 

qualquer alimento feito à base dos cinco cereais – trigo, cevada, cen-

teio, aveia e espelta, tais como bolo, macarrão, biscoitos, etc., deve-se 

recitar a bênção:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, borê minê mezonot.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que cria di-

versas espécies de alimentos.

 � Antes de beber vinho ou suco de uva (natural), recita-se:
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Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, borê peri hagáfen.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que cria o 

fruto da vinha.

 � Antes de ingerir frutas que nascem em árvores, recita-se:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, borê peri haets.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que cria o 

fruto da árvore.

 � Antes de ingerir legumes, verduras ou frutas que nascem na terra, 

incluindo banana e abacaxi, recita-se:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, borê peri haa-

damá.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo que cria o 

fruto da terra.

 � Antes de ingerir chocolate, bala, sorvete, cogumelo, queijo, ovo, peixe, 

carne, etc., ou antes de beber qualquer líquido, excluindo vinho ou 

suco de uva, recita-se:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehacol nihyá 

bidvarô.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que tudo veio 

a existir por Seu verbo.

 � Antes da bênção para ingestão de uma fruta nova da estação, recita-se:

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, shehecheyánu 

vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê.
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Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que nos deu 

vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época.

v v v
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“ E comerás e ficarás  

saciado, e abençoarás  

o Eterno teu D’us.”(Deuteronômio 8:10)
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berachá meên Shalosh – após Cereais, Vinho e Certas 
Frutas

 � Após a ingestão de pelo menos 28,8 g de um dos alimentos abaixo, 

recita-se:

1. Alimentos preparados com qualquer uma das cinco espécies de 

cereais – trigo, cevada, centeio, aveia e espelta – exceto pão;

2. Vinho ou suco de uva (pelo menos 86 ml);

3. Frutas de qualquer uma das cinco espécies pelas quais a Terra de 

Israel é enaltecida – azeitona, tâmara, uva, figo e romã.

 � Caso tenham sido consumidos durante uma refeição com pão, o Bircat 

Hamazon (Bênção de Graças) isenta a recitação desta bênção.

 � Se a pessoa ingeriu qualquer combinação dos alimentos indicados, as 

bênçãos devem ser conjugadas através da adição das letras ou palavras 

em parênteses.

 � Os números l, 2 e 3 a seguir referem-se, respectivamente, aos produtos 

mencionados acima.

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam…

1. … al hamichyá veal hacalcalá…

Bênçãos Posteriores  
aos Alimentos
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2. …(ve)al haguêfen veal peri haguêfén…

3. … (ve)al haets veal peri haets…

… veal tenuvat hassadê veal êrets chemdá tová urchavá sheratsíta 

vehinchálta laavotênu leechol mipiryáh velisbôa mituváh. Rachêm na 

A-do-nai E-lo-hê-nu al Yisrael amechá veal Yerushaláyim irêcha veal 

Tsiyon mishcan kevodêcha veal Mizbechêcha veal Hechalêcha. Uvnê 

Yerushaláyim Ir ha’Côdesh bimherá veyamênu, vehaalênu letocháh 

vessamechênu vah unvarechechá bicdushá uvtahorá. 

Em Shabat: urtsê vehachalitsênu beyom ha’Shabat hazê.

Em Rosh Chôdesh: vezochrênu letová beyom Rosh ha’Chôdesh hazê.

Em Pêssach: vezochrênu letová beyom Chag ha’Matsot hazê.

Em Shavuot: vezochrênu letová beyom Chag ha’Shavuot hazê.

Em Sucot: vezochrênu letová beyom Chag ha’Sucot hazê.

Em Shemini Atsêret e Simchat Torá: vezochrênu letová beyom 

Shemini Atsêret ha’Chag hazê.

Em Rosh Hashaná: vezochrênu letová be’Yom ha’Zicaron hazê.

Ki Atá A-do-nai tov umetiv lacol venodê lechá al haárets veal…

1. … hamichyá. 

2. ... (veal) peri hagafen.  

3. ... (veal) haperot.  

Baruch Atá A-do-nai, al haárets veal...

1. … hamichyá. 

2. … (veal) peri hagafen.  

3. … (ve)haperot.  

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo…

1. … pelo sustento e pela nutrição…

2. … (e) pela vinha e pelo fruto da vinha…

3. … (e) pela árvore e pelo fruto da árvore…
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… e pelo produto do campo; e pela almejada, boa e ampla Terra que 

Tu houveste por bem dar como herança a nossos antepassados, 

para comer de seu fruto e se satisfazer com sua fartura. Tem mise-

ricórdia, A-do-nai, nosso D’us, de Israel, Teu povo; de Jerusalém, 

Tua cidade; de Tsiyon, a sede de Tua Glória; e de Teu Altar e de Teu 

Santuário. Reconstrói Jerusalém, a Cidade Santa, breve em nossos 

dias; conduze-nos para dentro dela e faze-nos rejubilar com ela; e 

que nós Te abençoemos em santidade e pureza.

Em Shabat: seja Tua vontade fortificar-nos neste dia de Shabat. 

Em Rosh Chôdesh: lembra-Te de nós para o bem neste dia de Rosh 

Chôdesh.

Em Pêssach: lembra-Te de nós para o bem neste dia da Festa das 

Matsot.

Em Shavuot: lembra-Te de nós para o bem neste dia da Festa de 

Shavuot.

Em Sucot: lembra-Te de nós para o bem neste dia da Festa das Sucot.

Em Shemini Atsêret e Simchat Torá: lembra-Te de nós para o bem 

neste dia da Festa de Shemini Atsêret.

Em Rosh Hashaná: lembra-Te de nós para o bem neste Dia da 

Lembrança.

Pois Tu, A-do-nai, és bom e benéfico para com todos, e nós Te da-

remos graças pela Terra e…

1. … pelo sustento. 

2. … (e) pelo fruto da vinha. 

3. … (e) pelas frutas. 

Bendito és Tu, A-do-nai, pela terra e... 

1. … pelo sustento. 

2. … (e) pelo fruto da vinha. 

3. … pelas frutas / (e as frutas).
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borê nefashot – após alimentos Diversos
 � Esta bênção deve ser recitada após a ingestão de frutas, verduras, 

legumes e quaisquer alimentos em geral, exceto aqueles incluídos na 

bênção anterior (cereais, vinho e frutas dos cinco tipos). Caso tenham 

sido comidos durante uma refeição com pão, o Bircat Hamazon isenta 

a recitação desta bênção.

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, Borê nefashot 

rabot vechesronan, al col ma shebaráta lehachayot bahêm nêfesh col 

chai. Baruch Chê haolamim. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, Criador de 

inúmeros seres vivos e suas necessidades, por todas as coisas que 

Tu criaste para [com as quais] sustentar a alma de cada ser vivo. 

Bendito é [Ele, que é] a Vida dos mundos.

bircat hamazon – bênção de graças após uma Refeição 
com Pão

 � Nos dias comuns, quando Tachanun (súplicas) é recitado, os seguintes 

dois Salmos são ditos antes da Bênção de Graças:

Al naharot Bavel sham yashávnu gam bachínu, bezochrênu et Tsiyon. 

Al aravim betocháh, talínu kinorotênu. Ki sham sheelúnu shovênu 

divrê shir vetolalênu simchá: “Shíru lânu mishir Tsiyon.” Ech nashir 

et shir A-do-nai, al admat nechar! Im eshcachech Yerushaláyim, 

tishcach yemini. Tidbac leshoni lechiki im lo ezkerêchi, im lo aalê 

et Yerushaláyim al rosh simchati. Zechor A-do-nai livnê Edom et 

yom Yerushaláyim, haomerim: “Aru aru ad haysod bá.” Bat Bavel 

hashedudá, ashrê sheyeshalêm lach et guemulech shegamalt lánu. 

Ashrê sheyochez venipets et olaláyich el hassála. 

Lamenatsêach binguinot mizmor shir. E-lo-him yechonênu viva-

rechênu, yaer panav itánu sêla. Ladáat baárets darkêcha, bechol 
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goyim yeshuatêcha. Yodúcha amim E-lo-him, yodúcha amim culam. 

Yismechu viranenu leumim, ki tishpot amim mishor, ul’umim baárets 

tanchêm sêla. Yodúcha amim E-lo-him, yodúcha amim culam. Êrets 

natená yevuláh, yevarechênu E-lo-him E-lo-hê-nu. Yevarechênu 

E-lo-him, veyireú Otô col afsê árets. 

Junto aos rios da Babilônia, lá nos assentávamos e chorávamos, 

lembrando-nos de Tsiyon. Lá, nos salgueiros, penduramos nossas 

harpas. Pois ali nossos captores nos exigiam canções e aqueles que 

nos desprezavam, rejubilando-se, diziam: “Entoem para nós das 

canções de Tsiyon.” Como podemos entoar a canção de A-do-nai 

em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que minha 

mão direita esqueça sua destreza. Que minha língua se cole ao 

palato, se eu não me lembrar de ti, seu eu não trouxer à mente Je-

rusalém durante minha maior alegria. Lembra-Te, A-do-nai contra 

os edomitas no dia da destruição de Jerusalém, quando disseram: 

“Arrase-a, arrase-a, até as próprias fundações!” Ó Babilônia que é 

destinada a ser devastada, louvado Aquele que te dará retribuição 

por aquilo que nos infligiste. Louvado Aquele que tomar teus filhos 

e esmagá-los contra a rocha. 

Para o Mestre do Coro um salmo com música instrumental; um 

cântico. Possa D’us ser pleno de graça conosco e abençoar-nos, possa 

Ele fazer brilhar Sua face sobre nós para todo o sempre. Para que 

Teu caminho seja conhecido na Terra, Tua salvação entre todas as 

nações. As nações Te exaltarão, ó D’us; todas as nações Te exaltarão. 

As nações se alegrarão e cantarão de júbilo, pois Tu julgarás os povos 

com justiça e guiarás as nações na Terra para sempre. Os povos Te 

exaltarão, ó D’us, todos os povos Te exaltarão. Pois a terra terá dado 

seu produto e D’us, nosso D’us, nos abençoará. D’us nos abençoará; 

e todos, dos mais distantes recantos da Terra, O temerão. 

 � Em seguida, continua-se com Avarechá (Bendirei)…

 � Em Shabat e Yom Tov e nos dias em que Tachanun não é recitado, 
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inicia-se aqui:

Shir hamaalot, beshuv A-do-nai et shivat Tsiyon, hayínu kechole-

mim. Az yimalê sechoc pínu ulshonênu riná, az yomerú vagoyim: 

“Higdil A-do-nai laassot im êle.” Higdil A-do-nai laassot imánu, 

hayínu semechim. Shuvá A-do-nai et shevitênu, caafikim banêguev. 

Hazore’im bedim’á, beriná yictsôru. Haloch yelech uvachô nossê 

mêshech hazára; bo yavô veriná nossê alumotav. 

Livnê Côrach mizmor shir, yessudatô beharerê côdesh. Ohev A-do-nai 

shaarê Tsiyon, micol mishkenot Yaacov. Nichbadot medubar bach, ir 

ha’E-lo-him sêla. Azkir Rahav u’Vavel leyodeai, hinê Felêshet ve’Tsor 

im Cush: “Zê yúlad sham.” Ul’Tsiyon yeamar: “Ish ve’ish yúlad báh”, 

ve’Hu yechonenêha elyon. A-do-nai yispor bichtov amim: “Zê yúlad 

sham sêla.” Vesharim kecholelim, col ma’yanai bach. 

Avarechá et A-do-nai bechol et, tamid tehilatô befi. Sof davar hacol 

nishmá, et ha’E-lo-him yerá veet mitsvotav shemor ki zê col haadam. 

Tehilat A-do-nai yedaber pi vivarêch col bassar shem codshô leolam 

vaed. Vaanáchnu nevarech Y-ah meatá vead olam Halelu’Y-áh. 

Um cântico de ascensões. Quando A-do-nai fizer voltar os exilados 

de Tsiyon, teremos sido como sonhadores. Então nossa boca estará 

repleta de riso e nossa língua, de cânticos de júbilo. Então dirão 

entre as nações: “A-do-nai fez grandes coisas por esses.” A-do-nai 

fez grandes coisas por nós; estávamos alegres. A-do-nai, faze voltar 

nossos exilados como rios ao solo árido. Aqueles que semeiam com 

lágrimas, colherão com cânticos de júbilo. Ele caminha chorando, 

carregando o saco de sementes; certamente retornará com cânticos 

de alegria, carregando suas espigas.

Pelos filhos de Côrach, um salmo, um cântico, cujo tema básico 

são os montes sagrados [de Jerusalém]. A-do-nai ama os pórticos 

de Tsiyon mais do que todas as moradas de Yaacov. Coisas gloriosas 

são ditas de ti, cidade eterna de D’us. Eu lembrarei a Rahav e à Ba-

bilônia sobre minha amada; à Filistéia e a Tiro, bem como à Etiópia: 
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“Este nasceu ali.” E a Tsiyon será dito: “Essa pessoa e aquela pessoa 

nasceram ali.” E Ele a estabelecerá como a mais alta [cidade]. A-do-

nai contará no registro dos povos: “Este nasceu ali” [e perdurará] 

eternamente. Cantores e dançarinos [cantarão seu louvor]: “Todos 

meus pensamentos íntimos são sobre Ti.” 

Bendirei A-do-nai em todos os tempos; Seu louvor está sempre 

em minha boca. No fim, tudo é sabido; teme a D’us e cumpre Seus 

mandamentos, pois este é todo [o propósito] do homem. Minha boca 

emitirá o louvor de A-do-nai; que toda a carne bendiga Seu santo 

nome para todo o sempre. E nós bendiremos o Eterno agora e por 

toda a eternidade. Louvai o Eterno. 

 � Antes de lavar os dedos, recita-se: 

 

Ze chêlec adam rashá me’E-lo-him venachalat imrô me’E-l.

Este é um quinhão de um homem mau de D’us, e a herança para 

ele destinada por D’us.

 � Depois de lavar os dedos e passá-los sobre os lábios, recita-se:

Vaydaber elai: “Zê hashulchan asher lifnê A-do-nai.”

Ele me disse: “Esta é a mesa que está diante de A-do-nai.” 

 � Fazendo a bênção com um quorum de três ou mais, o que conduz o 

serviço começa:

Rabotai nevarech.

Senhores, façamos a bênção.

 � Os demais respondem:

Yehi shem A-do-nai mevorach meatá vead olam. 
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Possa o nome de A-do-nai ser abençoado agora e por toda a eternidade.

 � O condutor repete a resposta precedente e continua:

Birshut maranan verabanan verabotai nevarech (com um quorum de 

dez ou mais: E-lo-hê-nu) sheachálnu mishelô. 

Com vossa permissão, estimados senhores, abençoemo-Lo (com um 

quorum de dez ou mais: nosso D’us) por cuja generosidade comemos. 

 � Os demais respondem:

Baruch (com um quorum de dez ou mais: E-lo-hê-nu) sheachálnu mishelô 

uvtuvô chayínu. 

Bendito é Ele (com um quorum de dez ou mais: nosso D’us) por cuja 

generosidade comemos e por cuja bondade vivemos.

 � O condutor repete a resposta acima.

 � Os presentes no momento da bênção, mas que não participaram da 

refeição, respondem:

Baruch (com um quorum de dez ou mais: E-lo-hê-nu) umevorach shemô 

tamid leolam vaed.

Bendito (com um quorum de dez ou mais: nosso D’us) e louvado seja Seu 

nome continuamente e para todo o sempre.

 � Em uma festa de casamento (e durante a semana seguinte), depois da 

refeição, o condutor substitui:

Birshut maranan verabanan verabotai nevarech E-lo-hê-nu shehas-

simchá bim’onô, sheachálnu mishelô.   

Com vossa permissão, estimados senhores, abençoemos nosso D’us 
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em cuja morada há alegria, por cuja generosidade comemos. 

 � Os demais respondem:

Baruch E-lo-hê-nu shehassimchá bim’onô, sheachálnu mishelô uv-

tuvô chayínu. 

Bendito é nosso D’us em cuja morada há alegria, por cuja bondade 

comemos e por cuja generosidade vivemos. 

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, hazan et haolam 

culô betuvô bechen bechêssed uvrachamim Hu noten lêchem lechol 

bassar ki leolam chasdô. Uvtuvô hagadol imánu tamid lo chasser lánu 

veal yechsar lánu mazon leolam vaed. Baavur shemô hagadol ki Hu 

E-l zan umfarnês lacol umetiv lacol umechin mazon lechol beriyotav 

asher bará, caamur: “Potêach et yadêcha umasbía lechol chai ratson.” 

Baruch Atá A-do-nai, hazan et hacol. 

Nôde lechá A-do-nai E-lo-hê-nu al shehinchálta laavotênu êrets 

chemdá tová urchavá veal shehotsetánu A-do-nai E-lo-hê-nu meêrets 

Mitsráyim ufditánu mibet avadim veal beritechá shechatámta bivsa-

rênu veal Toratechá shelimadtánu veal chukêcha shehoda’tánu veal 

chayim chen vachêssed shechonantánu veal achilat mazon shaatá 

zan umfarnês otánu tamid bechol yom uvchol et uvchol shaá. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que alimenta 

o mundo inteiro com Sua bondade, com graça, com benevolência 

e com misericórdia; Ele dá alimento a toda carne, pois a Sua be-

nevolência dura para sempre. Pela Sua grande bondade, que está 

sempre conosco, nunca nos falta e que não nos falte alimento para 

todo o sempre, por Seu grande Nome. Pois Ele é um D’us que nutre 

e sustenta a todos, faz bem a todos e providencia alimento para 

todas Suas criaturas as quais criou. Como está dito: “Tu abres Tua 

mão e satisfazes todo ser vivo com favor.” Bendito és Tu, A-do-nai, 

que alimenta a todos.
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Nós Te agradecemos, A-do-nai, nosso D’us, porque deste como 

herança a nossos antepassados uma Terra almejada, boa e ampla; 

e porque nos tiraste, A-do-nai, nosso D’us, da terra do Egito e nos 

libertaste da casa da servidão; bem como por Tua aliança que se-

laste em nossa carne e por Tua Torá que nos ensinaste; e por Teus 

estatutos que nos fizeste conhecer; e pela vida, graça e benevolência 

que derramaste sobre nós; e pelo alimento com o qual nos nutres e 

sustentas constantemente, a cada dia, em cada estação e a cada hora. 

 � Em Chanucá e Purim, acrescenta-se:

Veal hanissim veal hapurcan veal haguevurot veal hateshuot veal 

haniflaot sheassíta laavotênu bayamim hahêm bizman hazê.

[Nós Te agradecemos] pelos milagres, pela redenção, pelos pode-

rosos feitos e atos de salvação, bem como pelas maravilhas que Tu 

fizeste por nossos antepassados naqueles dias, nesta época.

 � Em Chanucá:

Bimê Matityáhu ben Yochanan cohen gadol, Chashmonaí uvanav, ke-

sheamedá malchut Yavan hareshaá al amechá Yisrael, lehashkicham 

Toratêcha ul’haaviram mechukê retsonêcha, ve’Atá berachamêcha 

harabim, amádta lahêm beet tsaratam: rávta et rivam, dánta et di-

nam, nacámta et nicmatam, massárta guiborim beyad chalashim, 

verabim beyad meatim, utme’im beyad tehorim, ursha’im beyad 

tsadikim, vezedim beyad ossekê Toratêcha. Ulchá assíta shem gadol 

vecadosh baolamêcha, ul’amechá Yisrael assíta teshuá guedolá ufur-

can kehayom hazê. Veachar cach báu vanêcha lidvir Betêcha, ufinu 

et Hechalêcha, vetiharu et Micdashêcha, vehidlícu nerot bechatsrot 

codshêcha vecaveú shemonat yemê Chanucá êlu, lehodot ul’halel 

leshimechá hagadol. 
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Nos dias de Matityáhu, filho de Yochanan, o Sumo sacerdote, o 

Chashmonai e seus filhos, quando o poder iníquo da Grécia se 

levantou contra Teu povo Israel, para fazê-los esquecer Tua Torá 

e forçá-los a transgredir os estatutos de Tua vontade; Tu, em Tua 

abundante misericórdia, Te ergueste por eles na hora de tribulação: 

Tu combateste seu combate, Tu julgaste sua causa, Tu vingaste sua 

vingança; Tu entregaste os fortes na mão dos fracos, os muitos na 

mão dos poucos, os impuros na mão dos puros, os malvados na mão 

dos justos e os iníquos na mão dos que se ocupam com Tua Torá. 

Para Ti mesmo fizeste um grande e santo nome em Teu mundo, e a 

Teu povo Israel, Tu deste grande ajuda e redenção como neste dia. 

Depois disso, Teus filhos entraram no Santuário Interno de Tua Casa, 

limparam Teu Templo e purificaram Teu Santuário; acenderam velas 

em Teus pátios sagrados, e fixaram estes oito dias de Chanucá, a fim 

de agradecer e louvar Teu grande nome. 

 � Em Purim:

Bimê Mordechai ve’Ester be’Shushan habirá, kesheamad alehêm 

Haman harashá, bikesh lehashmid laharog ul’abed et col hayehudim, 

mináar vead zaken, taf venashim, beyom echad, bishloshá assar 

lechôdesh shenêm assar, hu chôdesh Adar, ushlalam lavoz, ve’Atá 

berachamêcha harabim hefárta et atsatô, vekilcálta et machashav-

tô, vahashevôta lo guemulô beroshô; vetalu otô veet banav al haets.

Nos dias de Mordechai e Ester, em Shushan, a capital, quando se 

ergueu contra eles Haman, o malvado, e procurou aniquilar, matar 

e fazer perecer todos os judeus, do jovem ao velho, crianças e mu-

lheres, em um só dia, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, e 

saquear seus bens [como despojos de guerra]; Tu, em Tua abundante 

misericórdia, destruíste sua ideia, frustraste seu intento e reverteste 

sua retribuição sobre sua própria cabeça; e enforcaram-no e a seus 

filhos na árvore. 
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Veal hacol A-do-nai E-lo-hê-nu anáchnu modim lach umvarechim 

Otach yitbarech shimchá befi col chai tamid leolam vaed, cacatuv: 

“Veachaltá vessavá’ta uverachtá et A-do-nai E-lo-hê-cha al haárets 

hatová asher nátan lach.” Baruch Atá A-do-nai, al haárets veal 

hamazon. 

Rachem A-do-nai E-lo-hê-nu al Yisrael amêcha veal Yerushaláyim 

irêcha veal Tsiyon mishcan kevodêcha veal malchut Bet David meshi-

chêcha veal ha’Báyit hagadol vehacadosh shenicrá shimchá alav. 

E-lo-hê-nu Avínu reênu (em Shabat e Yom Tov, substitui-se por: Roênu), 

zonênu parnessênu vechalkelênu veharvichênu veharvach lánu A-do-

nai E-lo-hê-nu meherá micol tsarotênu. Vená al tatsrichênu A-do-nai 

E-lo-hê-nu lo lidê matenat bassar vadam velô lidê halvaatam ki im 

leyadechá hameleá hapetuchá hakedoshá veharechavá shelô nevosh 

velô nicalêm leolam vaed. 

E por tudo isso, A-do-nai, nosso D’us, nós Te agradecemos e Te 

bendizemos; abençoado seja Teu nome pela boca de tudo o que vive, 

continuamente e para todo o sempre; como está escrito: “Tu comerás 

e ficarás satisfeito e abençoarás A-do-nai, teu D’us, pela boa Terra 

que Ele te deu.” Bendito és Tu, A-do-nai, pela Terra e pelo alimento. 

Tem piedade, A-do-nai, nosso D’us, de Israel, Teu povo e de Jeru-

salém, Tua cidade e de Tsiyon, a sede de Tua glória, e do reino da 

Casa de David, Teu ungido e da grande e santa Casa que é chamada 

por Teu nome. Ó nosso D’us, nosso Pai, alimenta-nos (em Shabat e 

Yom Tov substitui-se “alimenta-nos” por: nosso Pastor), nutre-nos, sus-

tenta-nos, mantém-nos e alivia-nos; e dá-nos alívio, A-do-nai, nosso 

D’us, brevemente, de todas nossas tribulações. Nós Te imploramos, 

não nos deixes ter necessidade, A-do-nai, nosso D’us, das dádivas 

dos mortais ou de seus empréstimos; mas só de Tua mão, plena, 

aberta, santa e ampla, para que nunca sejamos envergonhados ou 

humilhados.

 � Em Shabat, acrescenta-se o seguinte parágrafo: 
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Retsê vehachalitsênu A-do-nai E-lo-hê-nu bemitsvotêcha uvmitsvat 

yom hashevií ha’Shabat hagadol vehacadosh hazê ki yom zê gadol 

vecadosh Hu lefanêcha, lishbot bo velanúach bo beahavá kemitsvat 

retsonêcha, uvirtsonechá haníach lánu A-do-nai E-lo-hê-nu shelô 

tehê tsará veyagon vaanachá beyom menuchatênu, vehar’ênu A-do-

nai E-lo-hê-nu benechamat Tsiyon irêcha, uvevinyan Yerushaláyim 

Ir Codshêcha, ki Atá Hu Baal hayshuot u’Váal hanechamot. 

Consente em fortificar-nos, A-do-nai, nosso D’us, com Teus manda-

mentos e com o preceito do sétimo dia, este grande e santo Shabat, 

pois este dia é grande e sagrado diante de Ti, para que possamos 

descansar e repousar nele com amor e de acordo com o preceito 

de Tua vontade. Em Teu favor, concede-nos tal repouso, A-do-nai, 

nosso D’us, para que não haja desgraça, mágoa ou lamentação no dia 

de nosso descanso. Deixa-nos contemplar, A-do-nai, nosso D’us, o 

consolo de Tsiyon, Tua cidade e a reconstrução de Jerusalém, Tua 

Cidade Santa, pois Tu és o Dono das salvações e dos consolos. 

 � Em Rosh Chôdesh, Yom Tov e Chol Hamoêd, acrescenta-se:

E-lo-hê-nu v’E-lo-hê avotênu, yaalê veyavô veyaguía, veyeraê veyerat-

sê veyishamá, veyipaked veyizacher zichronênu uficdonênu, vezichron 

avotênu, vezichron Mashiach ben David avdêcha, vezichron Yerusha-

láyim Ir Codshêcha, vezichron col amechá Bet Yisrael lefanêcha, 

lifletá letová, lechen ulchêssed ulrachamim ulchayim tovim ulshalom, 

beyom (em Rosh Chôdesh: Rosh ha’Chôdesh hazê. Em Pês sach: Chag 

ha’Matsot hazê. Em Shavuot: Chag ha’Shavuot hazê. Em Sucot: 

Chag ha’Sucot hazê. Em Shemini Atsêret e Simchat Torá: Shemini 

Atsêret hachag hazê. Em Rosh Hashaná: ha’Zicaron hazê. Em Yom 
Tov: beyom tov micrá côdesh hazê). Zochrênu A-do-nai E-lo-hê-nu bo 

letová; ufocdênu vo livrachá, vehoshiênu vo lechayim tovim, uvidvar 

yeshuá verachamim, chus vechonênu, verachêm alênu vehoshiênu, 

ki Elêcha enênu, ki E-l Mêlech chanun verachum Áta. 
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Nosso D’us e D’us de nossos antepassados: possa levantar-se, vir, 

chegar, ser vista, ser aceita, ser ouvida, ser lembrada e ser recordada 

nossa lembrança e nossa recordação e a lembrança de nossos ante-

passados, e a lembrança de Mashiach, descendente de David, Teu 

servo, e a lembrança de Jerusalém, Tua Cidade Santa e a lembrança 

de todo Teu povo, a Casa de Israel, perante Ti, trazendo libertação, 

bem-estar, graça, benevolência e misericórdia, boa vida e paz nesse 

dia (em Rosh Chôdesh: de Rosh Chôdesh. Em Pêssach: da Festa 

das Matsot. Em Shavuot: da Festa de Shavuot. Em Sucot: da Festa 

de Sucot. Em Shemini Atsêret e Simchat Torá: da Festa de Shemini 

Atsêret. Em Rosh Hashaná: da Lembrança. Em Yom Tov: nesse 

dia bom, que é chamado santificado). Lembra-Te de nós, A-do-nai, 

nosso D’us, nesse dia, para o bem; recorda-Te de nós nele para nos 

abençoar; e salva-nos nele para uma vida boa. Por Tua promessa de 

salvação e misericórdia, poupa-nos e seja pleno de graça para conos-

co, tem misericórdia de nós e salva-nos, pois nossos olhos se dirigem 

a Ti, porque Tu és um D’us e um Rei pleno de graça e misericórdia.

 

Uvnê Yerushaláyim Ir ha’Côdesh bimherá veyamênu. Baruch Atá 

A-do-nai, bonê verachamav Yerushaláyim. Amen. 

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-hê-nu Mêlech haolam, ha’E-l, Avínu 

Malkênu, Adirênu Boreênu Goalênu Yotserênu, Kedoshênu Kedôsh 

Yaacov, Roênu Roê Yisrael ha’Mêlech hatov vehametiv lacol bechol 

yom vayom, Hu hetiv lánu, Hu metiv lánu, Hu yetiv lánu, Hu guema-

lánu Hu gomelênu Hu yigmelênu laad, lechen ulchêssed ulrachamim, 

ulrêvach hatsalá vehatslachá, berachá vishuá, nechamá parnassá 

vechalcalá verachamim vechayim veshalom vechol tov umicol tuv 

leolam al yechasserênu. 

Ha’Rachaman Hu yimloch alênu leolam vaed. Ha’Rachaman Hu 

yitbarech bashamáyim uvaárets. Ha’Rachaman Hu yishtabach ledor 

dorim veyitpaer bánu laad ulnêtsach netsachim veyit’hadar bánu 

laad ul’olemê olamim. Ha’Rachaman Hu yefarnessênu bechavod. 

Ha’Rachaman Hu yishbor ol hagoyim meal tsavarênu ve’Hu yolichênu 
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comemiyut leartsênu. Ha’Rachaman Hu yishlach berachá merubá 

beváyit zê veal shulchan zê sheachálnu alav. Ha’Rachaman Hu yish-

lach lánu et Eliyáhu hanavi zachur latov vivasser lánu bessorot tovot 

yeshuot venechamot. Ha’Rachaman Hu yevarech et Adonênu Morênu 

ve’Rabênu. Ha’Rachaman Hu yevarech et avi mori baal habáyit hazê 

veet imi morati ba’lat habáyit hazê, otam veet betam veet zar’am 

veet col asher lahêm, otánu veet col asher lánu. Kemô sheberach et 

avotênu Avraham Yitschac ve’Yaacov bacol micol col, ken yevarech 

otánu (benê verit) culánu yáchad bivrachá shelemá venomar amen. 

Mi’Marom yelamedu alav vealênu zechut shetehê lemishmêret 

shalom venissá verachá meet A-do-nai utsdacá me’E-lo-hê yish’ênu 

venimtsá chen vessêchel tov beenê E-lo-him veadam. 

E reconstrói Jerusalém, a Cidade Santa, breve em nossos dias. 

Bendito és Tu, A-do-nai, que em Sua compaixão reconstrói Jeru-

salém. Amen. 

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, ó D’us, nosso 

Pai, nosso Onipotente, nosso Criador, nosso Salvador, nosso Autor, 

nosso Santo, ó Santo de Yaacov, nosso Pastor, ó Pastor de Israel, 

ó Rei que é bondoso e age com benevolência para com todos, dia 

após dia. Ele agiu, age e agirá com benevolência para conosco; Ele 

derramou, derrama e derramará sobre nós benefícios para sempre, 

dando-nos graça, benevolência, misericórdia e alívio, libertação e 

prosperidade, bênção, salvação, consolo, subsistência e alimento, 

misericórdia, vida, paz e todo o bem. E de qualquer espécie de bem 

não nos deixe jamais ter carência. 

O Misericordioso reinará sobre nós para todo o sempre. O Mi-

sericordioso será abençoado no Céu e na Terra. O Misericordioso 

será louvado por todas as gerações; glorificado entre nós por toda 

eternidade e honrado entre nós para todo o sempre. Possa o Mise-

ricordioso nos conceder uma subsistência honrada. Possa o Mise-

ricordioso quebrar o jugo dos povos sobre nossa nuca e nos guiar 

eretos para nossa Terra. Possa o Misericordioso mandar uma bênção 

plena sobre esta casa e sobre esta mesa na qual comemos. Possa o 
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Misericordioso nos mandar Eliyáhu, o Profeta, que seja lembrado 

para o bem, que nos trará boas novas, salvação e consolação. Possa 

o Misericordioso abençoar nosso líder, nosso mestre, o nosso Rebe. 

Possa o Misericordioso abençoar meu honrado pai, chefe desta casa, 

e minha honrada mãe, dona desta casa; a eles, seu lar, seus filhos 

e tudo o que é seu; a nós e tudo o que é nosso; como Ele abençoou 

nossos Patriarcas, Avraham, Yitschac e Yaacov, cada um com sua 

própria bênção abrangente; assim mesmo possa Ele abençoar a 

todos nós (os filhos do Pacto) juntos com uma bênção perfeita, e 

diremos amen. 

Do Alto, possa haver [tal defesa de nossos] méritos, tanto por ele 

como por nós, que nos leve à paz duradoura. Possamos receber 

uma bênção de A-do-nai e caridade do D’us de nossa salvação; e 

possamos encontrar graça e boa compreensão aos olhos de D’us e 

do ser humano. 

Em Shabat: 

Ha’Rachaman Hu yanchilênu leyom sheculô Shabat umnuchá 

lechayê haolamim.

Possa o Misericordioso permitir que herdemos o dia que será intei-

ramente Shabat e repouso na vida eterna. 

Em Rosh Chôdesh:

Ha’Rachaman Hu yechadêsh alênu et hachôdesh hazê letová veli-

vrachá. 

Possa o Misericordioso renovar para nós este mês para o bem e 

para a bênção. 

Em Yom Tov: 

Ha’Rachaman Hu yanchilênu leyom sheculô tov. 

Possa o Misericordioso permitir que herdemos o dia que é todo bom. 
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Em Sucot: 

Ha’Rachaman Hu yakim lánu et Sucat David hanofêlet.

Possa o Misericordioso erguer para nós o Tabernáculo caído de 

David.

Em Rosh Hashaná: 

Ha’Rachaman Hu yechadêsh alênu et hashaná hazot letová veli-

vrachá. 

Possa o Misericordioso renovar para nós este ano para o bem e para 

a bênção. 

Ha’Rachaman Hu yezakênu limot ha’Mashiach ulchayê ha’Olam 

Habá. Magdil (em Shabat, Yom Tov, Rosh Chôdesh e Chol Hamoêd substi-

tui-se por: Migdol) yeshuot malcô veossê chêssed limshichô le’David 

ulzar’ô ad olam. Ossê shalom bimromav Hu yaassê shalom alênu veal 

col Yisrael ve’imru amen. 

Yeru et A-do-nai kedoshav, ki en machsor lireav. Kefirim rashu veraê-

vu, vedoreshê A-do-nai lo yachseru chol tov. Hodu l’A-do-nai ki tov, ki 

leolam chasdô. Potêach et yadêcha, umasbía lechol chai ratson. Ba-

ruch haguêver asher yivtach b’A-do-nai, vehayá A-do-nai mivtachô. 

Possa o Misericordioso nos fazer dignos dos dias de Mashiach e 

da vida no Mundo Vindouro. Grande salvação [dá Ele] a Seu rei (em 

Shabat, Yom Tov, Rosh Chôdesh e Chol Hamoêd substitui-se por: Ele é uma 

torre de salvação para Seu rei) e faz benevolência para com Seu 

ungido, para David e sua semente, por todo o sempre. Aquele que 

estabelece paz nas Alturas, possa Ele estabelecer paz para nós e para 

todo Israel; e dizei amen.

Temei a A-do-nai, vós Seus santificados, pois não há carência 

para aqueles que O temem. Jovens leões sentem falta e têm fome, 

mas àqueles que procuram A-do-nai nada de bom lhes faltará. Dai 

graças a A-do-nai, pois Ele é bom, pois Sua benevolência dura para 
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sempre. Tu abres Tua mão e satisfazes todo ser vivo com favor. 

Bendito é o homem que confia em A-do-nai, e será A-do-nai 

sua segurança. 

v v v
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 � Antes de dormir, recita-se o Shemá e outras preces de proteção.

 � Cobrem-se os olhos com a mão direita ao recitar a primeira frase do 

Shemá.

 � Segue o texto mínimo:

Shemá Yisrael, A-do-nai E-lo-hê-nu, A-do-nai Echad. 

(Descobrem-se os olhos e recita-se em voz baixa:) 

Baruch shem kevod malchutô leolam vaed.

Veahavtá et A-do-nai E-lo-hê-cha, bechol levavechá, uvchol naf-

shechá, uvchol meodêcha. Vehayu hadevarim haêle asher Anochi 

metsavechá hayom, al levavêcha. Veshinantam levanêcha vedibartá 

bam, beshivtechá bevetêcha, uvlechtechá vadê rech, uveshochbechá, 

uvcumêcha. Ucshartam leot al yadêcha, vehayu letotafot ben enêcha. 

Uch tav tam al mezuzot betêcha uvish’arêcha.

Vehayá im shamôa tishmeú el mits vo tai asher Anochi metsavê et’chêm 

hayom, leahavá et A-do-nai E-lo-he-chêm ul’ovdô, bechol levavchêm 

uvchol nafshechêm. Venatati metar artsechêm be’i tô yorê umalcosh, 

veassaftá deganêcha veti ro shechá veyits’harêcha. Venatati êssev bes-

sadechá livhem têcha, veachaltá vessavá’ta. Hisha meru lachêm pen 

yiftê levavchêm, vessartêm vaavadtêm E-lo-him acherim vehishtacha-

Prece Antes de 
Dormir
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vitêm lahêm. Vecha rá af A-do-nai bachêm veatsar et hashamáyim velô 

yihyê matar vehaa damá lo titen et yevuláh, vaavadtêm me he rá meal 

haárets hatová asher A-do-nai noten lachêm. Vessamtêm et devarai 

êle al levavchêm veal nafshechêm, 1ucshartêm otam leot al yedchêm 

veha yu letotafot ben enechêm. Velimadtêm otam et benechêm ledaber 

bam, beshivtechá bevetêcha uvlechtechá vadêrech uve shoch  bechá 

uvcumêcha. Uch tavtam al mezuzot betêcha uvish’arêcha. Lemáan 

yirbu yemechêm vimê venechêm al haadamá asher nishbá A-do-nai 

laavotêchem latet lahêm, kimê hashamáyim al haárets.

Vayômer A-do-nai el Moshê lemor: Daber el Benê Yisrael veamartá 

alehêm veassu lahêm tsitsit al canfê vigdehêm ledorotam, venatenu 

al tsitsit ha canaf petil techêlet. Vehayá lachêm letsitsit, ur’itêm 

otô, uzchartêm el col mitsvot A-do-nai, vaassitêm otam, velô tatúru 

acharê levavchêm veacharê enechêm asher atêm zonim acharehêm. 

Lemáan tizkeru vaassitêm et col mitsvotai, vihyitêm kedoshim l’E-lo-

he-chêm. Ani A-do-nai E-lo-he-chêm asher hotsêti et’chêm meêrets 

Mitsráyim lihyot lachêm l’E-lo-him, Ani A-do-nai E-lo-he-chêm. Ani 

A-do-nai E-lo-he-chêm. Emet.

Beyadechá afkid ruchi, padíta oti A-do-nai E-l emet.

Baruch Atá A-do-nai, E-lo-he-chêm Mêlech haolam, hamapil chevlê 

shená al enai, utnumá al af’apai, ume’ir le’ishon bat áyin. Vihi ra-

tson milefanêcha A-do-nai E-lo-hai v’E-lo-hê avotai, shetashkivêni 

leshalom, vetaamidêni lechayim tovim ulshalom; veal yevahalúni 

ra’yonai vachalomot ra’im vehirhurim ra’im, utehê mitati shelemá 

lefanêcha, vehaer enai pen ishan hamávet. Baruch Atá A-do-nai, 

hame’ir leolam culô bichvodô.

Ouve, Israel, A-do-nai é nosso D’us, A-do-nai é Um. 

(Descobrem-se os olhos e recita-se em voz baixa:) 

Bendito seja o nome da glória de Seu reino para toda a eternidade.

Amarás a A-do-nai, teu D’us, com todo teu coração, com toda tua 

alma e com todo teu poder [tuas posses]. Estas palavras que Eu te 

ordeno hoje ficarão sobre teu coração. As ensinarás a fundo aos teus 
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filhos e falarás a respeito delas, estando em tua casa e andando por 

teu caminho, e ao te deitares e ao te levantares. [Deverás] atá-las 

como sinal sobre tua mão e serão por filactérios entre teus olhos. E 

as escreverás sobre os umbrais de tua casa e em teus portões.

Acontecerá, se obedecerdes diligentemente Meus preceitos, que Eu 

vos ordeno neste dia, de amar a A-do-nai, vosso D’us, e servi-Lo com 

todo vosso coração e com toda vossa alma; então darei a chuva para 

vossa terra a seu tempo, a chuva precoce e a chuva tardia; colherás 

teu grão, teu mosto e teu azeite. Darei erva em teu campo para teu 

gado, e comerás e te saciarás. Guardai-vos para que vosso coração 

não seja seduzido e desvieis e sirvais outros deuses e vos prostreis 

diante deles. Pois então se inflamará contra vós a ira de A-do-nai, e 

Ele fechará os céus e não haverá chuva, e a terra não dará seu pro-

duto. Então perecereis rapidamente da boa Terra que A-do-nai vos 

dá. Portanto, colocai estas Minhas palavras sobre vosso coração e 

sobre vossa alma, e atareis como sinal sobre vossa mão e serão por 

filactérios entre vossos olhos. E as ensinareis a vossos filhos, a falar 

a respeito delas, estando em tua casa e andando por teu caminho, 

e ao te deitares e ao te levantares. E as escreverás sobre os umbrais 

de tua casa e em teus portões. A fim de que se multipliquem vossos 

dias e os dias de vossos filhos na Terra que jurou A-do-nai a vossos 

antepassados dar-lhes por todo o tempo em que os Céus estiverem 

sobre a Terra.

Disse A-do-nai a Moisés o seguinte: Fala aos filhos de Israel e dize-

lhes que façam para si franjas nos cantos de suas vestimentas, por 

todas suas gerações. Prenderão na franja de cada borda um cordão 

azul-celeste. Serão para vós por tsitsit e os olhareis e recordareis 

todos os preceitos de A-do-nai, e os cumprireis; e não seguireis atrás 

de vosso coração e atrás de vossos olhos, por meio dos quais vos des-

viareis. Para que vos lembreis e cumprais todos Meus mandamentos 

e sejais santos para vosso D’us. Sou A-do-nai, vosso D’us, que vos 

tirou da terra do Egito para ser vosso D’us. Eu, A-do-nai, sou vosso 

D’us. Eu, A-do-nai, sou vosso D’us. É verdade.
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Em Tua mão confiarei meu espírito; Tu me redimiste, A-do-nai, 

D’us da verdade.

Bendito és Tu, A-do-nai, nosso D’us, Rei do Universo, que fazes 

cair o sono sobre meus olhos e a sonolência sobre minhas pálpe-

bras, e que iluminas a pupila de [meus] olhos. Seja Tua vontade, 

A-do-nai, meu D’us e D’us de meus antepassados, que me faças 

deitar em paz e me faças levantar novamente para a vida boa e 

paz; e que não me perturbem meus pensamentos, sonhos maus 

e ideias pecaminosas; mas que seja meu leito perfeito perante 

Ti. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. 

Bendito és Tu, A-do-nai, que ilumina o Universo inteiro com 

Sua glória.

v v v
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 � A prece deve ser dita a partir do início de uma viagem, seja por terra, 

água ou mar. 

Yehí ratson milefanêcha A-do-nai E-lo-hê-nu v’E-lo-hê avotênu 

shetolichênu leshalom vetats’idênu leshalom vetadrichênu leshalom 

vetismechênu leshalom, vetaguiênu limchoz cheftsênu lechayim ul-

simchá ulshalom (tendo em mente retornar neste mesmo dia, acrescenta-se: 

vetachazirênu leshalom), vetatsilênu micaf col oyev veorev velistim 

vechayot raot badêrech umicol pur’aniyot hamitragueshot uvaot 

leolam. Vetishlach berachá bechol maassê yadênu, vetitenêni lechen 

ulchêssed ulrachamim beenêcha uv’enê chol roênu, vetigmelênu 

chassadim tovim, vetishmá col tefilatênu, ki Atá shomêa tefilat col 

pê. Baruch Atá A-do-nai, shomêa tefilá.  

Que seja Tua vontade, A-do-nai, nosso D’us e D’us de nossos pais, 

conduzir-nos em paz, guiar nossos passos em paz, dirigir-nos em 

paz, apoiar-nos em paz e nos fazer chegar a nosso destino em vida, 

felicidade e paz (tendo em mente retornar neste mesmo dia, acrescenta-se: 

e fazer-nos retornar em paz). Salve-nos das mãos de todo tipo de 

inimigo e embusteiro, de ladrões e animais selvagens na jornada, e 

de todos os tipos de calamidades que possam advir e afligir o mun-

do. Manda uma bênção sobre todas nossas ações e dê-me graça, 

Tefilat Hadêrech
Prece de Viagens
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bondade e mercê, a Teus olhos e aos olhos de todos aqueles que 

nos veem, e conceda-nos favores generosos. Ouça a voz de nossa 

prece, pois Tu ouves a oração de cada um. Bendito és Tu, A-do-

nai, que ouve a prece. 

 � Durante a viagem, enquanto não voltar para casa, esta prece deve 

ser recitada diariamente de manhã, porém, omitindo o nome de 

D’us no final.

v v v


