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Este Sidur desenvolveu-se com o propósito de dar às pessoas uma melhor 

compreensão sobre o serviço da oração Judaica. 

A diferença entre outros livros de oração e o KiMessorat Moysés: 

Nós compilamos o esquema e a estrutura da oração estabelecida pelo Rambam 

em seu Mixnê Torá junto com alguns dos costumes trazidos pela tradição de 

Rav Saadia Gaon. 

O resultado é o livro de orações Judaicas mais conciso e halákhico que existiu 

em mais de um milênio. 
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Tefilin 
 

O mandamento do tefilin pode ser cumprido unicamente desde depois do 

amanhecer até o pôr do sol e não durante Sabá ou as festas judaicas. É 

unicamente obrigatório para os homens. 

Os homens destros colocam seu tefilin em seu braço esquerdo. Os homens 

canhotos colocam seu tefilin em seu braço direito. Um homem ambidestro 

coloca o tefilin em seu braço esquerdo. A caixa do Tefilin que vai no braço 

deve ser colocada no ponto médio do bíceps apontando para dentro, para 

o coração. Deve estar a mais ou menos dois dedos da união do cotovelo 

na parte de dentro. 

Depois de colocar o tefilin no braço, mas antes de ajustá-lo se recita: 

 

רּוְך , ֱאֹל בָּ ה ְייָּ נּו ְבִמְצּוֹ ַאתָּ ם, ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ נּו  ֵהנּו ֶמֶלְך הָּ יו ְוִצּוָּ תָּ
 ְלַהִניַח ְתִפיִלין. 

 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifi-

caste com Teus mandamentos e nos ordenaste colocar os tefilin. 

 

Não há uma quantidade estabelecida de vezes que se deve enrolar a correia 

no braço. A correia deve poder chegar ao dedo médio, enrolá-lo três vezes, 

e amarrá-lo. A ilustração mostra a tradicional forma de colocar os tefilin 

na mão entre os estudantes Iemenitas do Rambam, o Sefaradita. Eles con-

tinuam esta mesma tradição até os tempos modernos. 

Uma vez terminado de colocar o tefilin com a correia em seu lugar, deve-

-se colocar o que corresponde à cabeça. 

Se houver uma interrupção que não esteja relacionada com a colocação 

dos tefilin enquanto se põe o tefilin do braço e o da cabeça, deve-se dizer 

a seguinte bênção imediatamente antes de colocar-se o tefilin da cabeça: 

 

רּוְך ם, אֲ  בָּ עֹולָּ , ֱאֹלֵהנּו ֶמֶלְך הָּ ה ְייָּ נּו ְבִמְצּוֹ ַאתָּ נּו ַעל  ֶשר ִקְדשָּ יו ְוִצּוָּ תָּ
ת ְתִפיִלין.  ִמְצּוָּ

 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifi-

caste com Teus mandamentos e nos ordenaste sobre o mandamento dos 

tefilin. 

 

A caixa da tefilá da cabeça deve ser posicionada entre os olhos no cabelo 

sobre a linha do cabelo. As correias do nó da tefilá da cabeça devem ser 

colocadas no meio da parte de trás da cabeça no ponto mais alto no pes-

coço justamente onde o crâneo começa. As correias do tefilin da cabeça 
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devem ser o suficientemente compridas para circular a cabeça e descer até 

o umbigo ou ligeiramente acima. 

As correias que descem desde a cabeça podem ser escondidas entre a ca-

miseta para prevenir que as correias causem algum tipo de distração no 

momento de inclinar-se. 

Quando se removem os tefilin, deve-se remover primeiro o da cabeça e 

depois o do braço. O tefilin do braço não se deve colocar debaixo do tefilin 

da cabeça quando sejam colocados em sua caixinha correspondente. 
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A prostração 
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1. Ver p. 10; 

2. Oração “em pé” (a Amidá) é dita em pé com os pés juntos, olhos baixos, 

e a mão direita sobre a mão esquerda no peito, no lado oposto do cora-

ção. 

3. Há cinco lugares na Amidá em que nos ajoelhamos; existem três lugares 

em que inclinamos a cabeça para dizer “Bendito (רּוְך  e levanta-se ”(בָּ

novamente para dizer “Eterno ( ְָּיי)” no início e no final da primeira 

bênção, e no final da 18.ª bênção. Também se inclina no início da 18.ª 

bênção para dizer a primeira palavra da bênção “Nós.” e levanta-se 

novamente quando se lê a palavra “Eterno”. E inclinando-se a cabeça 

uma 5.ª vez quando a palavra “Amên” é lida, ao chegar ao final da 

última bênção da Amidá. 

3a) É permitido colocar as mãos no chão, quando se está ajoelhando, 

e é feito para fornecer estabilidade adequada quando se está ajoelhando 

se levantando. Também está permitido manter a mão direita sobre a 

esquerda quando se ajoelha, como mostrado na figura 3; no entanto, 

isso pode interferir na estabilidade. A forma exigida para ajoelhar-se é 

unicamente de modo que forme um arco com a coluna. Não se exige 

formar este arco se causa dor. Não há necessidade de tocar o chão com 

o rosto nas cinco inclinações de Amidá como mostrado nas imagens 8 

e 9. Contudo, o rabino Abraham explica que é permitido e adequado 

fazê-lo. Ele escreveu que os sábios não exigem que se toque o chão 

com o rosto para a Amidá só para evitar sobrecarregar as pessoas. Co-

loque o rosto no chão pode ser desconfortável se os tefilin usados não 

são pequenos; a postura na figura 9 é a menos desconfortável se se 

usam tefilin grandes, mas poderia exigir sinagogas maiores. 

4. Poderia inclinar-se assim quando não se está pressionado a inclinar-se 

no solo. Depois de inclinar-se na palavra “Amên” no final da Amidá, 

permanece-se inclinado e diz-se: «Que a expressão da minha boca e a 

meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor, 

Rocha minha e Redentor meu!» (Salmo XIX,15). Ao concluir a recita-

ção deste salmo, dão-se três passos para trás, mantendo-se inclinado e, 

em seguida, dá “a paz” inclinando a cabeça para a esquerda e depois 

para a direita; depois se levanta a cabeça, concluindo a 5.ª inclinação 

da Amidá. 

5. Depois de dar os três passos para trás, depois de ter dado “a paz” e de 

ter levantado a cabeça, deve colocar-se totalmente de pé. Quando se 

reza com um minian (grupo de 10 homens judeus de 13 anos ou mais), 

permanece-se parado durante a repetição de Amidá. 
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6. Depois de ter levantado a cabeça na 5.ª e última inclinação da Amidá, 

que reza sem minian (grupo de 10 homens judeus de 13 anos ou mais) 

deve sentar-se no chão e prostrar-se diante de Deus. Quando se reza 

com um minian, toda a congregação se senta no chão imediatamente 

após a repetição da Amidá. 

6a) Quem não pode sentar-se sobre os joelhos, pode sentar-se, normal-

mente, também se isso o ajuda a se concentrar durante a oração. Deve-

ria prostrar-se como mostrado na Figura 7, e também pode sentar-se, 

como mostrado na foto 6. 

6b) É permitido usar as mãos para sentar-se em preparação para o 

culto, porque presume-se que se reza em um lugar limpo. 

7. Podem usar-se as mãos para colocar o rosto no chão. 

7a) Quem reza sobre um chão de pedra não deve pressionar seu rosto 

contra o chão a menos que haja alguma coisa que separe a face da pe-

dra. Se não há nada que separe a face da terra, deve girar o corpo um 

pouco e, dessa forma, não será a face pressionada sobre a pedra, ou 

também pode mover-se para outro lugar e prostrar-se. Uma pessoa im-

portante, como alguém que vai liderar a reza, não deve colocar o rosto 

para o chão durante a oração de súplica que se segue à Amidá, mesmo 

que ele não vá pressionar o rosto no chão. Isto é «então o Nome de 

Deus não será profanado se percebeu que não foi respondido.» 

8. Depois de levantar a cabeça da quinta e última inclinação da Amidá, 

senta-se no chão e, em seguida, agacha-se para prostrar-se ante Deus 

com o rosto no chão, fazendo todas as súplicas que seu coração deseja. 

Quando não possa prostrar-se totalmente, pode inclinar-se como mos-

trado na figura 8. 

9. «. ao rezar deve-se ter o cuidado de fazer isso; se ele não o fez porque 

estava com pressa, ou por algum outro motivo, isso não invalida a reza. 

Estes são:. Ajoelhar-se e prostrar-se.» (Leis de Oração V,1) 

«Que implica o prosternar-se”? Depois de se ter levantado a cabeça na 

5.ª parte do inclinar-se na Amidá, senta-se no chão e, em seguida, 

abaixa o rosto até o chão; então, fazem-se as súplicas que se desejam. 

Onde quer que se diga ajoelhando-se deve ser completamente de joe-

lhos; inclinar-se na face; prosternar-se braços e pernas estão separados 

de modo tal que é deitado de bruços no chão.» (Leis de Oração V,14) 
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___________________________ 

 

1) Esta é a maneira em que os nossos patriarcas e profetas sentavam-se 

durante a oração. Ao sentar-se durante a oração, é adequado sentar-se de 

forma reverente, pois se deve rezar com espírito de reverência. Rabi 

Avraham, filho de Rambam, escreveu: «Durante as partes de louvor em 

que se senta, como na recitação diária dos Salmos CXLV-CL ou durante 

a recitação do Xemá e suas bênçãos, deve-se ter cuidado para não sentar 

em qualquer posição. Não se sentar em uma posição que expresse desin-

teresse pela oração ou a falta de etiqueta, como reclinar--se numa parede 

ou nalgum outro objeto; ou da forma que se sente quando se está relaxando 

em casa, num lugar de reunião ou entre familiares e amigos. Em vez disso, 

deve sentar-se durante a oração da mesma forma que se exige quando se 

está rezando em pé - nas palavras dos sábios do Talmud, “como um servo 

ante seu amo”. Da mesma forma, quando está assentado servindo a Deus 

durante a oração deve sentar-se como um servo que tem etiqueta na pre-

sença de seu senhor, que lhe permitiu sentar-se.» 

Os Sábios não nos obrigaram a posicionar nossos braços ou mãos de um 

modo particular quando estamos sentados; mas eles nos instruíram que, 

quando possamos, pressionemos nossa mão direita sobre a esquerda con-

tra o peito na posição oposta a do coração quando se recita a Amidá, como 

um servo a seu amo, e não colocando as mãos dos lados. 

Embora não seja exigido por halakhá, levantar as mãos em oração é uma 

prática judaica antiga. Rabi Avraham, filho de Rambam, escreveu: «É 

uma obrigação que ambas as mãos sejam estendidas durante os momentos 

de súplica, como sentar-se durante a bênção: “Faze-nos deitar em paz…” 

durante as bênçãos intermediárias da Amidá, e durante qualquer contexto 

similar. Porque esta era a prática dos profetas durante suas súplicas, da 

mesma forma que uma pessoa carente roga a outra por caridade. Do Rei 

Salomão escreveu-se: “suas mãos estavam levantadas para o céu”», 

Moysés, mestre dos profetas, declarou: «Devo estender minhas mãos ao 

Senhor». [.] O elevar nossas mãos é razoável, desde que a pessoa esteja 

suplicando a seu Criador, dirija seu coração ao Criador da vida, e volte os 

olhos para as alturas visíveis da existência - os céus testemunham a gran-

deza de seu Criador». Rabi Avraham então explica como a elevação das 

mãos desperta o indivíduo para a grandeza de Deus. Ele também continua 

explicando como o ignorante erroneamente confunde a figura bíblica de 

“Deus nos céus”, pensando que Deus está literalmente localizado em um 

lugar especial nos céus e que é irrelevante levantar a cabeça para o céu. 
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Rabi Avraham chama esses indivíduos de negadores da incorporeidade de 

Deus. 

Rabi Avraham refuta o que se diz acerca de que só os justos possam le-

vantar as mãos durante a oração: «é inválida a afirmação de que estender 

as mãos durante a oração é proibido». Uma dificuldade lógica surge a par-

tir dessa afirmação, isto é, o rei Salomão estendia «as mãos para o céu», e 

ainda não estava inteiramente no nível espiritual de Moysés, de quem se 

diz «eu vou abrir minhas mãos ao Senhor». E, da mesma forma, outra 

dificuldade lógica surge na afirmação de que à pessoa mediana é proibido 

levantar as mãos em oração e é o que o Talmud diz: «há uma lei aprendida 

de Ĥana, - “. e Ĥana falava desde seu coração”», por isso se ensinou que 

se deve falar em voz baixa durante a Amidá, no entanto, poderia dizer-se 

que nem todo aquele que ora está no nível espiritual de Ĥana! E tal afir-

mação também implica logicamente que nos está proibido estarmos de pé 

durante a oração, porque Abraão, nosso pai estava em oração, como está 

escrito: «. e eu fiquei na montanha». Então, como não poderia alguém no 

nível espiritual de Abraão ou Moysés estar de pé?! Por outro lado, ob-

serva-se que, no que diz respeito a todo o Israel, o profeta disse, «eleve-

mos nossos corações, nossas mãos para Deus no céu», como afirmou todo 

Israel, «vamos procurar nossos caminhos e entrar neles». 

Portanto, tomando estes dois versículos é evidente que, se «vamos levan-

tar nossos corações, com nossas mãos, a Deus no céu» não se dirige a 

todas as pessoas, então seria necessário que o versículo que exige arrepen-

dimento do pecado tampouco é adequado para todos os povos, Deus não 

o queira! Esta forma errônea de pensar, esta distorção da razão, é um erro 

explícito quando examinado em profundidade. Esse é um erro que só pode 

ser encontrado entre os completamente ignorantes, sem o conhecimento 

da Torá, ou um mau líder que baseia tal raciocínio em imaginações enga-

nosas, porque a porta do serviço de Deus está aberta, [.] e não se encontrou 

qualquer lugar em que o Sábios, de bendita memória, tivessem proibido 

quaisquer das posturas corporais do culto que podem ser encontradas nos 

escritos proféticos, com exceção de uma restrição de uma “pessoa impor-

tante” pressionar seu rosto contra o chão, ao fazer súplicas públicas, e isso 

só foi para que o Nome de Deus não fosse profanado, se se percebesse que 

não foi respondido». 

Lemos no Salmo XCV,6: «Vamos prosternemo-nos, inclinemos-nos e 

ajoelhemo-nos ante o Eterno, nosso Criador», rabi Avraham explica: «A 

intenção do rei Davi em seu primeiro escrito Vamos prosternemo-nos foi 

expressar que esta é a melhor postura para louvar ao Senhor. Mas como 

não é possível estar constantemente prostrando, o louvar ao Senhor com 
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o nosso corpo não se limita apenas a prostrar-se, excluindo todas as outras 

posturas de louvor, por isso expressa que devemos inclinar-nos. E como 

isso é um pouco difícil de fazer constantemente, então devemos ajoelhar-

-nos. O rei Davi não mencionou qualquer outra postura além destas, pois 

não estava familiarizado com a aparência exterior de adoração comum 

entre os negligentes, os bêbados que agora se encontram entre nós, depois 

de tantos séculos de dificuldades no exílio». 
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Introdução 
 

Este sidur foi pensado para aqueles que querem se achegar ao Cri-

ador do Mundo, o Deus do Universo, de forma simples e precisa, sem as 

infindáveis adições operadas no transcurso dos séculos pelas diversas tra-

dições judaicas. No entanto, o sidur merece muita atenção por ser muito 

mais do que um mero livro de orações. O sidur é «mais que um simples 

livro de rezas. Se alguém o estuda de forma adequada e se o compreende, 

ele se transforma em um vasto depósito de todos os princípios da fé ju-

daica, um registro das grandes vitórias e das derrotas trágicas que Israel 

conheceu em sua larga história»1. 

Nele, a diferença do que há noutros sidurim, não aparecerá a trans-

literação do texto hebraico. O objetivo disso é que não fiquem as pessoas 

dependentes das transliterações para rezar no idioma sagrado, mas que 

busquem aprendê-lo para participar das rezas comunitárias. A halakhá es-

tabelece que cada um pode rezar na língua que entenda (vemos isso clara-

mente no Xul’han `Arukh, Oraĥ Ĥayim CI,4:  ֵן  יָּכֹול ְלִהְתַפל שֹוָּ ל ְבֹכל לָּ
הֶשִיְרצֶ  ). Qual a relevância desta observação? A nosso ver, essa observa-

ção tem uma dupla relevância: 1.ª estimula a pessoa a estudar e aprender 

bem a língua hebraica; 2.ª deixa claro que o hebraico não é uma língua 

mágica e que nossas rezas não são alguma espécie de feitiço que só surtirá 

efeito se for pronunciado de um tal ou qual modo. Nossas rezas são o cla-

mor de agradecimento ou de súplica de um coração que se derrama ante o 

Eterno, seu Criador. 

Como muitos não têm acesso a uma comunidade onde possa rezar, 

neste sidur encontrará discriminadas as partes que só se fazem com mini-

yan. Um dos pontos característicos da oração judaica, desde sua origem, 

é a ênfase no culto em comunidade ou em congregação (תפילה בציבור). É 

possível cumprir a miçwá de orar, rezando privadamente, mas há um mé-

rito especial em fazê-lo junto com outros como parte de uma congregação. 

 

  

 

 
1 Hayim Halevi Donin. El ser judío: Guía para la observancia del Judaísmo en la 

vida contemporánea. Jerusalém: Organización Siãoista Mundial, Depar-tamento 

de Educación y Cultura para la Diáspora, 1978, p. 192. 
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Xemá` noturno |   על המטה ק״ש  
Quando a pessoa está pronta em sua cama para ir dormir à noite, deve recitar: 

, ֱאֹלֵהינ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ה ַעל בָּ ם, ַהַמִפיל ֶכְבֵלי ִשינָּ עֹולָּ ֵעיַני  ּו ֶמֶלְך הָּ
ִין ֶניָך ְייָּ ֱאֹלַהי, ֶשַתִציֵלִני ִמיֵ  .ּוֵמִאיר ְלִאישֹון ַבת עָּ צֹון ִמְלפָּ ֶצר  ְיִהי רָּ

עִ  ע ּוִמֶפַגע ַרע, ְוַאל ְיַבֲהלּוִני ֲחלֹומֹות רָּ ִעים,  רָּ ים ְוֹלא ִהְרהּוִרים רָּ
לֹום. ֶות ְוַתֲעִמיֵדִני ְלשָּ ֵאר ֵעיַני ֶפן ִאיַשן ַהמָּ    ְוהָּ

רּו ל בָּ . ַהֵמִאיר ְלכָּ ה ְייָּ ם, ְך ַאתָּ עֹולָּ  הָּ
 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que fazes cair os 

laços do sono sobre meus olhos e iluminas as pupilas de meus olhos. 

Que seja Tua vontade, Senhor meu Deus, que me resgates da destrutiva 

inclinação e das destrutivas situações, e que os maus sonhos e maus 

pensamentos não me confundam; que minha cama seja saudável ante Ti 

e permite que me levante dela para a vida e a paz, ilumina-me os olhos, 

não aconteça que eu morra no sono. 

Bendito és Tu, Eterno, que iluminas o mundo inteiro. 

ֵאל ְשַמע    ד׃ ְייָּ ֶאֹלֵהינּו ְייָּ ֶאחָּ   ִיְׂשרָּ
Ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é Um. 

 

ל ְמאֹ ֱאֹל יָּ יְ ְוָאַהְבתָּ ֵאת  ל ַנְפְשָך ּוְבכָּ ְבָך ּוְבכָּ ל ְלבָּ יּו  ׃ ֶדָךֶהיָך ְבכָּ ְוהָּ
ִרים  ֵאֶלה ֲאֶשר ָאנֹ ַהְדבָּ בֶ ִכי ְמַצְּוָך ַהיוֹ הָּ ֶניָך ׃ ָךם ַעל ְלבָּ ם ְלבָּ ְוִשַנְנתָּ

ְכְבָך ּוְבקּוֶמָך ם ְבִשְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבשָּ ׃ ְוִדַבְרתָּ בָּ
ם ְלאוֹ  יּו ְלטֹ ּוְקַשְרתָּ ֶדָך ְוהָּ פת ֵבין ֵעיֶניָך ת ַעל יָּ ם עַ ׃ טָּ ל ּוְכַתְבתָּ

ֶריָךְמזֻזוֹ   ׃ ת ֵביֶתָך ּוִבְשעָּ
E amarás o Eterno, teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua 

alma e com todas as tuas posses. E estas palavras, que hoje te ordeno, 

estarão sobre o teu coração. E as inculcarás a teus filhos, e delas falarás 

sentado em tua casa e andando pelo caminho; ao deitar-te e ao levantar-

te. E as atarás como sinal na  tua mão e serão por filactérios entre teus 

olhos; e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. 
Deuteronômio VI,4-9 

E imediatamente recitar os versos de compaixão de Deus e versos de súplica até dormir. 

 

Bênçãos da manhã |  ברכות השחר 
Ao despertar-se ao final do sono, bendiz, estando [ainda] em seu leito, assim: [Hilkhot tefilá VII] 

ַתתָּ ִבי ְטהוֹ נְ הַ   ,יהַ ֱאֹל ה ֶשנָּ מָּ ה שָּ ּה .רָּ אתָּ ה ְברָּ ּהוְ  ;ַאתָּ ה ְיַצְרתָּ   ;ַאתָּ
ּה ִביוְ  ה ְנַפְחתָּ ּה ְבִקְרִביה מְ ְוַאתָּ  ;ַאתָּ ּה ִמֶמִניְוַאתָּ  ,ַשְמרָּ ִתיד ִלְטלָּ   ,ה עָּ
ה ֲעִתיד וְ  ּה ְלַהחְ ַאתָּ בעֲ י לָּ לִ ִזירָּ ה בְ ל כָּ וְ א. וֹ ִתיד לָּ מָּ   ,ִקְרִביְזַמן ֶשַהְנשָּ

ֶניָך מוֹ  ל ַהַמֲעׂשִ  ,ַהיֱאֹל ְייָּ ֶדה ֲאִני ְלפָּ ה . יםִרבון כָּ רּוְך ַאתָּ  ,ְייָּ בָּ
מוֹ יר נְ זִ ַהַמחְ  ִרים ֵמִתיםשָּ  .ת ִלְפגָּ
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Meu Deus, a força vital que em mim inseriste, é pura! Tu a criaste, Tu a 

formaste, Tu insuflaste-a em meu interior, e Tu a conservas em mim, e 

Tu  futuramente devolvê-la-ás a mim! Todo o tempo em que a força vi-

tal se ache em mim, sou-lhe grato, Senhor de todos os [entes] criados! 

Bendito és Tu, Eterno, que devolves a força vital aos falecidos! 
Após passar as mãos sobre os olhos: 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  . ֵקַח ִעְוִריםפוֹ  ,לָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que dás vista aos 

cegos. 
Após sentar na cama: 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  . ַמִתיר ֲאסּוִרים ,לָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que dás liberdade 

aos presos. 
Após abaixar os pés e colocá-los nos chão: 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ִיםרוֹ  ,לָּ ָאֶרץ ַעל ַהמָּ  . ַקע הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que estendes a 

terra sobre as águas. 
Após ficar de pé: 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  . יםזוֵקף ְכפּופִ  ,לָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que ergues os aba-

tidos. 
Após vestir-se 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  .ַמְלִביש ֲעֻרִמים ,לָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que vestes os nus. 

Após cobrir a cabeça: 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ֵאלֵטר עוֹ  ,לָּ ה  ִיְׂשרָּ  . ְבִתְפָארָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que coroas Israel 

de glória. 
Após colocar um cinto: 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֵהינּו ֱאֹל ְייָּ בָּ םֶמֶלְך הָּ ה  ֵאלִיְׂשרָּ ֵזר אוֹ , לָּ  . ִבְגבּורָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que cinges Israel 

de força. 
Após calçar os sapatos: 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ׂשָּ , לָּ ְרכָּ ֶשעָּ ל צָּ  . יה ִלי כָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que me socorres 

em minhas necessidades. 
Após sair: 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ֶבר,  לָּ  . ַהֵמִכין ִמְצֲעֵדי גָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que diriges os pas-

sos do homem. 
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Somente após ouvir o canto do galo: 

ה רּובָּ  עוֹ ֱאֹל ְייָּ ְך ַאתָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ַתן ַלשֶ , לָּ ה ְלהָּ יְכִוי בִ ֲאֶשר נָּ ין ֵבין  בִ נָּ
היוֹ  ְילָּ  . ם ּוֵבין לָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que deste inteli-

gência ao galo para distinguir entre o dia e a noite. 
 

Bênção diária: 

ה בָּ  עוֹ ֱאֹל ְייָּ רּוְך ַאתָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ׂשַ , לָּ  )ְיהּוִדיתנשים׃ (.יְיהּודִ ִני ֶשעָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que me fizeste ju-

deu (mulheres: judia). 
 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ׂשַ ֶשֹּל ,לָּ ֶבד. ִני א עָּ הים׃ שנ(עָּ  )ִשְפחָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste 

escravo. (mulheres: escrava) 
 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ׂשַ ֶשֹּל, לָּ ה.ִני א עָּ ַׂשִני  נשים׃ (ִאשָּ ֶשעָּ
 )ִכְרצֹונוֹ 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste 

mulher (mulheres: que me fizeste conforme a Tua vontade) 
 

A Torá não é contemplada no banheiro. Portanto, antes de entrar dizemos:  

ְרֵתי ֶעְליֹון, ִשְמרּוִני ְוַהְמִתינּו ִדים ְקדֹוִשים, ְמשָּ  ִלי ַעד  ִהְתַכְבדּו ְמֻכבָּ
ם ן ֶשִלְבֵני ָאדָּ ֵנס ְוֵאֵצא, ִכי ֶזה הּוא ַדְרכָּ  ֶשִאכָּ

Honrai-vos [seres] honrados e santos, servidores do Altíssimo,  guardai-

-me e esperai por mim até que eu entre e saia, pois assim é o costume 

dos seres humanos 
 

רּוך עמֶ  ּוֵהינֹל , אֱ יָּ ה יְ תָּ אַ  בָּ םֶלך הָּ ְכמָּ בְ ם ָאדָּ ת הָּ ר יַָּצר אֶ שֶ , אֲ ֹולָּ ה חָּ
רָּ  תֵ ם יִ אִ שֶ ים, ּולִ ים ֲחל ּולִ ֲחל ֹוא בּובָּ ד מֵ ּסָּ תֵ יִ  ֹוֶהם אם ֶאחָּ   ּוינַח, אֵ פָּ

ה ַאַחת עָּ רּוך. יָּכֹול ְלִהְתַקֵים ַאִפילּו שָּ ל  ֹוֵפא, ריָּ יְ  התָּ אַ  בָּ ׂשָּ כָּ ר בָּ
 . ׂשֹותיא ַלעֲ ְפלִ ּומַ 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que formaste o ho-

mem com sabedoria, e criaste nele muitas aberturas e cavidades; se al-

gumas delas fossem [permanentemente] abertas, ou bloqueadas, não se-

ria possível continuar existindo nem por uma hora. Bendito és Tu, 

Eterno, que curas toda a carne e fazes prodígios. 
 

Após lavar o rosto pela manhã: 

רּוך עמֶ  ּוֵהינֹל , אֱ יָּ ה יְ תָּ אַ  בָּ םֶלך הָּ ה   ,ֹולָּ ה ֵמֵעיַני ּוְתנּומָּ ַהַמֲעִביר ִשנָּ
ה ְוַאל ַתְרִגיֵלִני ֵמַעְפַעפָּ  , ֶשַתְרִגיֵלִני ִלְדַבר ִמְצּוָּ ֶניָך ְייָּ צֹון ִמְלפָּ י. ְיִהי רָּ

ה; ְוַתְשֵלט ִבי ֵיֶצר טֹוב, ְוַאל ַתְשֵלט ִבי יֵ  ף  ע. ְוכוֹ ֶצר רָּ ִלְדַבר ֲעֵבירָּ
ְך. ּוְתֵנִני ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְבֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני   ֶאת ִיְצִרי ְלִהְשַתְעֶבד לָּ

ִדים טֹוִבים.  , ּגֹוֵמל ֲחסָּ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ל רֹוַאי. בָּ  כָּ
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Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que fazes o sono 

passar dos meus olhos, e a sonolência das minhas pálpebras. Que seja 

da Tua vontade, Ó Eterno, meu Deus, Deus de meus pais, que Tu me 

habitues no que concerne ao mandamento, e não me permitas acostu-

mar-me com assuntos de transgressão; e que a boa inclinação governe 

em mim, e que a inclinação destrutiva não governe em mim; e fortalece-

-me em Teus mandamentos, e concede-me a minha porção na Tua Torá; 

e concede-me favor, benevolência, e compaixão a Teus olhos, e aos 

olhos de todos aqueles que me veem; e dispensa-me dádivas generosas. 

Bendito és Tu, Eterno, que concedes dádivas generosas. 
 

As instruções para o lavado das mãos encontram-se na p. 149. Lavam-se as mãos antes da leitura 

da Torá; antes das orações da manhã, da tarde e da noite; e antes de comer pão ou alimentos que 
são mergulhados em líquido. 

Imediatamente antes de lavar as mãos: 

ה  רּוְך ַאתָּ ,בָּ עוֹ ֱאֹל  ְייָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ נּו ְבִמְצוֹ  ,לָּ נּו ַעל ֲאֶשר ִקְדשָּ יו ְוִצּוָּ תָּ
 .םיִ דַ ְנִטיַלת יָּ 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifi-

caste com Teus mandamentos e nos ordenaste acerca do erguer das 

mãos. 
Antes de colocar os tefilin: 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל  ,ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ נּו ְבִמְצוֹ  ,לָּ נּו  ֲאֶשר ִקְדשָּ יו. ְוִצּוָּ תָּ
ִניַח ְתִפִלין  . ְלהָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifi-

caste com os Teus mandamentos e nos ordenaste colocarmos tefilin. 
Se houver alguma interrupção entre a colocação dos tefilin do braço e da cabeça, diz-se a seguinte 

bênção imediatamente antes de colocar o tefilin da cabeça: 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל  ,ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ נּו ְבמִ  ,לָּ נּו  ְצוֹ ֲאֶשר ִקְדשָּ יו. ְוִצּוָּ תָּ
 .ַעל ִמְצַות ְתִפִלין

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifi-

caste com os Teus mandamentos e nos ordenaste sobre o mandamento 

dos tefilin. 
Antes de revestir-se com o Talit: 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ּו מֶ ֵהינֱאֹל  ,ְייָּ בָּ םֶלְך הָּ נּו ְבִמְצוֹ  ,לָּ יו.ֲאֶשר ִקְדשָּ נּו   תָּ ְוִצּוָּ
 .ִציִציתְלִהְתַעֵטף בְ 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifi-

caste com os Teus mandamentos e nos ordenaste revestirmos-nos com 

çiçit. 
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Bênçãos da Torá |  התורה ות  ברכ  
 

Antes de ler alguma porção da Torá: 

ה  רּוְך ַאתָּ ,בָּ עוֹ ֱאֹל  ְייָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ נּו ְבִמְצוֹ  ,לָּ נּו ֲאֶשר ִקְדשָּ יו ְוִצּוָּ תָּ
ְתָך ְבִפינּו ֵהינּו ֶאת ִדְבֵרי תוֹ ֱאֹל ְייָּ ֲעֶרב נָּא ה. ְוהַ רָּ ק ְבִדְבֵרי תוֹ ַלֲעסוֹ  רָּ
ֵאל ת ַעְמָך ֵביתּוְבִפיוֹ  ֵאינּוִיְׂשרָּ נּו יוֹ . ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאצָּ ְדֵעי ְשֶמָך . ֻכלָּ
ֶתָךְמֵדי תוֹ ְולוֹ  ה . רָּ רּוְך ַאתָּ התוֹ הַ  נֹוֵתן ,ְייָּ בָּ  . רָּ

ה  רּוְך ַאתָּ ,בָּ ם,ֵהינּו ֶמֶלְך ֱאֹל  ְייָּ עֹולָּ ַעִמים  הָּ ל הָּ נּו ִמכָּ ַחר בָּ ֲאֶשר בָּ
נּו ֶאת תוֹ  ַתן לָּ תוֹ ְונָּ ה בָּ ׃ רָּ הֵתן ַהתוֹ נוֹ  ,ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ׃רָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifi-

caste com Teus mandamentos e nos ordenaste acerca das palavras da 

Torá. E rogo-te, Eterno, nosso Deus, que tornes agradáveis as palavras 

da Tua Torá em nossas bocas e na boca de todo o Teu povo, a Casa de 

Israel; e nós, nossa descendência, todos nós seremos conhecedores do 

Teu Nome e estudantes da Tua Torá. Bendito és Tu, Eterno, que conce-

des a Torá. 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste 

dentre todos os povos e nos deste a Tua Torá. Bendito és Tu, Eterno, 

doador da Torá. 
 

Então se leem algumas palavras da Torá, por exemplo: 

 ׃רֶאל מֶשה ֵלאמֹ  ְייָּ ַוְיַדֵבר 
יו ֵלאמֹ ַדֵבר ֶאל ַאֲהרֹ  נָּ  , רן ְוֶאל בָּ

ְרכּו ֶאת ְבֵני כֹ  ֵאלה ְתבָּ ֶהםָאמוֹ  ִיְׂשרָּ  ׃ ר לָּ
ֶרְכָך   ׃ ְוִיְשְמֶרָך ְייָּ ְיבָּ

יו ֵאֶליָך ִויֻחֶנךָּ  ְייָּ יֵָּאר  נָּ  ׃ פָּ
יו ֵאֶליָך ְויָּׂשֵ  ְייָּ א ִישָּ  נָּ לוֹ פָּ  ׃םם ְלָך שָּ

ֵאלמּו ֶאת ְשִמי ַעל ְבֵני ְוׂשָּ  ְר  ִיְׂשרָּ  ׃ ֵכםַוֲאִני ֲאבָּ
 במדבר ו,כב־כז 

E falou o Eterno a Moysés: «Fala a Aharon e a seus filhos, dizendo: As-

sim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes:  “O Eterno te aben-

çoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno o Seu rosto sobre ti e te 

agracie. Tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz”. E 

porão o Meu Nome sobre os filhos de Israel e Eu os abençoarei.» (Bamid-

bar/Números VI,24-27) 
 

Depois, leiam-se os capítulos ou leis de Mixná ou Baraitoth; por exemplo: 

ֶהם ִשעּור ִרים ֶשֵאין לָּ ְרָאיוֹ  ׃ֵאלּו ְדבָּ ן ּוְגִמילּות ַהֵפָאה ְוַהִבכּוִרים ְוהָּ
ִדים ְוַתְלמּוד תוֹ  הֲחסָּ  א,א משנה פאה ׃ רָּ
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ִרים  ם אוֹ ֵאלּו ְדבָּ עוֹ ֵכל ֵפרוֹ ֶשָאדָּ ם ַהֶזה ְוַהֶקֶרן ַקֶיֶמת לוֹ ֵתיֶהם בָּ  לָּ
עוֹ  ֵאם. ּולָּ א. ִכבּוד ָאב וָּ ם ַהבָּ ללָּ ַאת שָּ ִדים. ַוֲהבָּ ם ֵבין וֹ ְגִמילּות ֲחסָּ

ם ַלֲחֵברוֹ  ה ְכֶנֶגד ֻכלָּםָאדָּ  תלמוד בבלי; שבת קבז,א ׃ . ְוַתְלמּוד תורָּ

Estas são as coisas sobre as quais não há medida [máxima]: [deixar] os 

cantos [do campo para o pobre], a oferta das primícias, a peregrinação 

[ao Templo], os atos de bondade, e o estudo da Torá. (Mixná Peá 1,1) 
 

Estas são as coisas cujos frutos uma pessoa goza neste mundo e cuja re-

compensa permanece para o mundo vindouro, são elas: honrar pai e 

mãe, atos de bondade, trazer a paz entre um homem e seu companheiro, 

e o estudo da Torá supera a todos eles. (Talmud Bavli Sabá 127a) 
 

Pessuqê deZemirôt |  פסוקי הזמירות 
 

Antes de começar, abençoa: 
 

רּוְך   רּוְך אֹוֵמר ְועֹוֶׂשה. בָּ רּוְך הּוא. בָּ ם, בָּ עֹולָּ יָּה הָּ רּוְך ֶשָאַמר ְוהָּ בָּ
ר טֹוב   כָּ רּוְך ְמַשֵלם ׂשָּ רּוְך ְמַרֵחם ַעל ַהְבִריֹות. בָּ ּגֹוֵזר ּוְמַקֵים. בָּ

ַעד ְוַקיָּם לָּ ִליֵרָאיו.  רּוְך ַחי לָּ  ֶנַצח. בָּ
ה  רּוְך ַאתָּ ם,ֵהינּו ֶמֶלְך ֱאֹל ְייָּ בָּ עֹולָּ ֵאל  הָּ ל ְבפִ  הָּ ן ַהְמֻהלָּ ַרֲחמָּ  יָאב הָּ

ח ּוְמפֹ  ,ַעמוֹ  יו. ּובְ ָאר ִבְלשוֹ ְמֻשבָּ דָּ יו ַוֲעבָּ ִוד ַעְבֶדָך. ן ֲחִסידָּ ִשיֵרי דָּ
חוֹ  ;ֵהינּוֱאֹל ְייָּ  ְךלָּ ְנַהלְ  ְך, ּוִבְזִמירוֹ  ִבְשבָּ ְך,   ,ְךרָּ אֲ ְנפָּ  ,ְךחָּ ְנַשבְ  נֹודָּ ְנַיִחדָּ

ה  .ֵהינּו יִָּחידַמְלֵכנּו ֱאֹל  ְךמָּ ַנְזִכיר שְ  רּוְך ַאתָּ ל   ,ְייָּ בָּ ֶמֶלְך ְמֻהלָּ
חוֹ   . תַבִתְשבָּ

Bendito Aquele que falou e o mundo surgiu. Bendito é Ele. Bendito 

Aquele que diz e faz. Bendito Aquele que decreta e executa. Bendito 

Aquele que tem compaixão das criaturas. Bendito Aquele que dá boa re-

compensa aos que O temem. Bendito Aquele que vive para sempre e 

existe eternamente. 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, o Todo-Poderoso, 

Pai piedoso, exaltado na boca de Teu povo, louvado e glorificado pela 

língua de Teus piedosos servos. E com cânticos de David, Teu servo, 

louvar-Te-emos, Eterno, nosso Deus, com louvores e cantos engrande-

cer-Te-emos, elogiar-Te-emos, glorificar-Te-emos e mencionaremos o 

Teu Nome, nosso Rei, nosso único Deus. 

Bendito és Tu, Eterno, Rei exaltado nos louvores. 
 

Os Sábios elogiaram a recitação diária dos Salmos CXLV-CL 

ִוד.  ה ְלדָּ  ְתִהלָּ
ֶעד.ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶמֶלְך;  ם וָּ ה ִשְמָך, ְלעֹולָּ ְרכָּ  ַוֲאבָּ

ל ; וַ -ְבכָּ ְרֶכךָּ ה ִשְמָך, ְלעֹולָּ יֹום ֲאבָּ ֶעד. ֲאַהְללָּ  ם וָּ
דֹול יְ  ל ְמֹאד;  יָּ ּגָּ תֹו ֵאין ֵחֶקר. ּוְמֻהלָּ  ְוִלְגֻדלָּ
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 דֹור ְלדֹור, ְיַשַבח ַמֲעֶׂשיָך; ּוְגבּוֹרֶתיָך ַיִּגידּו. 
ה. ֲהַדר, ְכבֹוד הֹוֶדָך, ְוִדְבֵרי ִנפְ  ִׂשיחָּ  ְלֹאֶתיָך אָּ

Salmo, de Davi: 

Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o Teu Nome para sempre. 

Cada dia Te bendirei, e louvarei o Teu Nome para sempre. 

Grande é o Eterno, e muito digno de louvor, e a Sua grandeza é inescru-

tável. 

Uma geração louvará as tuas obras à outra geração, e anunciarão as tuas 

proezas. 

Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras ma-

ravilhosas. 
 

ְתָך ֲאַסְפֶרנָּה.   ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך ֹיאֵמרּו; ּוְגֻדלָּ
ְתָך ְיַרֵננּו. טּוְבָך -ֵזֶכר ַרב  ַיִביעּו; ְוִצְדקָּ

ליָּ ַחנּון ְוַרחּום יְ  ֶסד. -; ֶאֶרְך ַאַפִים, ּוְגדָּ  חָּ
יו, ַעל יָּ יְ -טֹוב ל-ַלֹכל; ְוַרֲחמָּ יו. -כָּ  ַמֲעׂשָּ

ליָּ יֹודּוָך יְ  ה. ַמֲעֶׂשיָך; ַוחֲ -, כָּ ְרכּוכָּ  ִסיֶדיָך, ְיבָּ
E se falará da força dos teus feitos terríveis; e contarei a tua grandeza. 

Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e canta-

rão a tua justiça. 

Bondoso e compassivo é o Eterno, tardio em irar-se, e de grande benig-

nidade. 

O Eterno é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as 

suas obras. 

Todas as tuas obras te louvarão, ó Eterno, e os teus santos te bendirão. 
 

ְתָך ְיַדֵברּו.   ְכבֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמרּו; ּוְגבּורָּ
ם, ְלהֹוִדיַע, ִלְבֵני  ָאדָּ יוְּגבּו הָּ  ; ּוְכבֹוד, ֲהַדר ַמְלכּותֹו. ֹרתָּ

ל ל-ַמְלכּוְתָך, ַמְלכּות כָּ ִמים; ּוֶמְמַשְלְתָך, ְבכָּ ֹדר. -ֹעלָּ  דֹור וָּ
ליָּ סֹוֵמְך יְ  ל-, ְלכָּ  ַהְכפּוִפים. - ַהֹנְפִלים; ְוזֹוֵקף, ְלכָּ

ה נֹוֵתן-ֵעיֵני ֶהם ֶאת-ֹכל, ֵאֶליָך ְיַׂשֵברּו; ְוַאתָּ ם ְבִעתוֹ -לָּ  . ָאְכלָּ
Falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder, 

Para que façam saber aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e a 

glória do esplendor do teu reino. 

O teu reino é um reino eterno; o teu domínio dura por todas as gerações. 

O Eterno sustenta a todos os que caem, e levanta todos os que estão en-

curvados. 

Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu 

tempo; 
 

ל-פֹוֵתַח ֶאת ֶדָך; ּוַמְׂשִביַע ְלכָּ צֹון. -יָּ  ַחי רָּ
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ליָּ ַצִדיק יְ  ִסיד, -, ְבכָּ יו; ְוחָּ כָּ לְדרָּ יו. -ְבכָּ  ַמֲעׂשָּ
רֹוב  לְייָּ קָּ ֻאהּו ֶבֱאֶמת. - , ְלכָּ  ֹקְרָאיו, ְלֹכל ֲאֶשר ִיְקרָּ
ם ִיְשַמע, ְויֹוִשיֵעם.-ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה; ְוֶאת-ְרצֹון תָּ  ַשְועָּ

ל-ֶאת ,יָּ שֹוֵמר יְ  ל-כָּ יו; ְוֵאת כָּ ִעים ַיְשִמיד.- ֹאֲהבָּ ְרשָּ  הָּ
Abres Tua mão, e satisfazes o desejo de todos os viventes. 

Justo é o Eterno em todos os seus caminhos, e benigno em todas as suas 

obras. 

O Eterno está perto de todos os que O invocam, de todos os que O invo-

cam em verdade. 

Ele cumpre o desejo dos que o temem; ouve o seu clamor, e salva-os. 

O Eterno preserva todos os que O amam, mas a todos os ímpios, ele os 

destrói. 
 

ל-, ְיַדֶבריָּ ְתִהַלת יְ  ֵרְך כָּ ֶעד. -ִפי: ִויבָּ ם וָּ ְדשֹו,ְלעֹולָּ ר, ֵשם קָּ ׂשָּ  בָּ
A minha boca falará o louvor do Eterno, e toda a carne louvará o seu 

santo Nome para sempre. 
 

Após a conclusão, abençoa: 
ַעד ַמְלֵכנּו דוֹ  , ִיְשַתַבח ִשְמָך לָּ דוֹ ַהֶמֶלְך ַהּגָּ ָאֶרץל ְוַהקָּ ַמִים ּובָּ ִכי  ;ש ַבשָּ

ֶאה  ה ,חּוְשבָּ ִשיר  ֱאֹלֵהינּו; ְייָּ ְלָך נָּ כוֹ  ,ַהֵלל ְוִזְמרָּ אוֹ ת ְוהוֹ ְברָּ , ֶנַצח תדָּ
ם. ה ְוַעד עֹולָּ ה ּוַמְלכּות, ֵמַעתָּ לָּ ה, ֹעז ּוֶמְמשָּ ה  ּוְגבּורָּ רּוְך ַאתָּ ,בָּ  ְייָּ

חוֹ  דול ַבִתְשבָּ ה,ֵאל  ,תֶמֶלְך ּגָּ יֹות, ַהבֹוֵחר ְבִשיֵרי ִזְמרָּ ֵחי   ַרב ַההֹודָּ
עוֹ  ִמיםהָּ  . לָּ

Louvado seja o Teu Nome para sempre, ó nosso Rei, rei grande e santo 

no céu e na terra. Porque a Ti, Eterno, nosso Deus, são presentes para 

sempre, cântico e louvor, hino e salmo, força e domínio e majestade, 

desde agora e para sempre. Bendito és Tu, Eterno, Rei grande nos lou-

vores. Deus das ações de graças, que preferes os cantos de louvor e que 

vives eternamente. 
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Xaĥarit |  שחרית 
 

Quando cada um estiver sentado, o Ĥazan vai para diante da Tebá. De pé no meio do povo, ele co-

meça o Qadix. O Qahal responde em voz alta nos lugares designado em destaque: 
 

א.   א דִ . ן מֵ ָא ִיְתַּגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרבָּ ְלמָּ אְבעָּ ְך ְמֹלעּוֵתּה ְויִ ִכְר  ְברָּ
ל ֵבית ן ּוְבַחֵיי וֹ ֵמיכן ּוְביוֹ ְבַחֵייכוֹ  ,ַמְלכּוֵתּה ֵאלכָּ א ּוִבְזַמן   ִיְׂשרָּ לָּ ַבֲעגָּ

ִריב. ְוִאְמרּו   ְלַמיָּא   ָאֵמן קָּ ְלֵמי עָּ ַלם ּוְלעָּ ַרְך ְלעָּ א ְמבָּ  ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ
ַרְך. ַא ,ְשַתַבחיִ  .ןמֵ ָא   ִיְתבָּ ְשֵמּה   ַנֵׂשא,ְוִיתְ  ,ִיְתַעֶלה ,םמַ ִיְתרוֹ  ,רִיְתפָּ
א  א  .ןמֵ ָא   א. ְבִריְך הּו ,ְדֻקְדשָּ תָּ ל ִבְרכָּ א ִמן כָּ א ,ְלֵעלָּ תָּ אתִ  ,ִשירָּ תָּ   ,ְשְבחָּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ  . ןמֵ ָא ְוֶנחָּ
Exaltado e santificado seja Seu grande Nome, Amên, no mundo que Ele 

criou por Sua vontade e que faça reinar sua soberania em vossas vidas e 

vossos dias, como também na vida de toda a casa de Israel prontamente 

e em tempo próximo e digamos Amên. Seja Seu grande Nome ben-

dito eternamente e glorificado para sempre. Seja bendito, Amên, 

louvado, glorificado e exaltado o Nome do Santo, Bendito seja Ele 

Amên, acima de todas as bênçãos, cantos, louvores e consolações que 

possam ser proferidos no mundo e digamos Amên. 
 

Qeriat xemá` |  קרית שמע 
 

ְך.  חזן׃  ְרכּו ֶאת ְייָּ ַהְמֹברָּ בָּ  
ֶעד.  קהל׃  ם וָּ ְך ְלעֹולָּ רּוְך ְייָּ ַהְמֹברָּ בָּ  

Ĥazan: Bendizei ao Eterno, que é Bendito. 

Qahal: Bendito seja o Eterno, que é Bendito para todo o sempre. 
 

O Ĥazan lê todas as bênçãos do Xemá` em voz alta e a congregação responde Amên depois de cada 

bênção. 

Aquele que conhece as bênçãos deve recitar juntamente com o Ĥazan. 
 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל  ,ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה ׂשֶ וֹ ע ,ֶשְךֵרא חֹ ר ּובוֹ ֵצר אוֹ יוֹ  ,לָּ
לוֹ  ָאֶרץ ְוַלדָּ ַהמֵ , לֵרא ֶאת ַהכֹ ם ּובוֹ שָּ ֶליהָּ ִאיר לָּ ל  הַ  ,ִרים עָּ ְמַחֵדש ְבכָּ
ִמיד ַמֲעׂשֵ יוֹ   .ה ְבֵראִשיתם תָּ

 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que formas a luz e 

crias a escuridão, fazes a paz e crias a tudo o que existe. Que iluminas a 

terra e aos que nela habitam com misericórdia, e Que por Tua bondade 

renovas continuamente a cada dia a obra da criação. 
 

“Titbarakh” até “ma`assê verexit” só é lido quando se reza com um minyan (Hil. Tefilá VII,17). 

ֵרְך  ֵצר  יוֹ  ְלֵכנּוִשים. ִיְשַתַבח ִשְמָך מַ ֵרא ְקדוֹ בוֹ  ְייָּ ֱאֹלֵהינּוִתְתבָּ
ְרִתים  יו ְברּום עוֹ ְמשָּ ְרתָּ ם. ּוַמְשִמיִעים קוֹ ֲאֶשר ְמשָּ ִדְבֵרי בְ  םלָּ לָּ

םִהים ַחִיים ּוֶמֶלְך עוֹ ֱאֹל ם ֲאהּוִבים. לָּ ם ְברּוִרים ,ֻכלָּ ם  כֻ וְ  ,ֻכלָּ לָּ
ַמִים ֶזהוֹ ְמַקְבִלים ֲעֵליֶהם ע ׃ ִמֶזה ְואוְמִרים ְבִיְרָאה ל ַמְלכּות שָּ
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דוֹ  דוֹ  שקָּ דוֹ קָּ אוֹ  ְייָּ ש ש קָּ ָאֶרץ ְכבוֹ ְמֹל  ,תְצבָּ ל הָּ אוֹ . דוֹ א כָּ ַפִנים ְוהָּ
רּוְך ְכבוֹ , ְמִריםְמַשְבִחים ְואוֹ  ם׃תָּ ִמְתַנּשִאים ְלֻעמָּ ֶדש ת ַהקֹ ְוַחיוֹ  ד  בָּ

רּוְך ְנִעימָּ . מוֹ ִמְמקוֹ  ְייָּ  ֵאל בָּ ֶמֶלְך ֵאל ַחי ְוַקיָּם הלָּ ְזִמירות  ,ִיֵתנּו. לָּ
חוֹ יֹ  ה  ׂשֶ עוֹ  ,תֵעל ְּגבּורוֹ פוֹ  ִכי הּוא ְלַבדוֹ  ,ת ַיְשִמיעּואֵמרּו ְוִתְשבָּ

שוֹ  קוֹ זוֹ  ,תֲחדָּ אוֹ ן ֲאדוֹ  ,תַמְצִמיַח ְישּועוֹ  ,תֵרַע ְצדָּ ל  ת. ִנְפלָּ ְמַחֵדש ְבכָּ
ִמיד ַמֲעׂשֵ יוֹ   .ה ְבֵראִשיתם תָּ

Bendito és Tu, Criador de seres santos; que seja Teu Nome louvado 

nosso Rei, Criador de anjos a Teu serviço; cujos servidores estão nas es-

feras celestiais do universo e proclamam com temor, em uníssono e com 

voz estrondosa as palavras do Deus vivente e Soberano do universo. To-

dos são amados e puros, todos em uníssono declaram com pavor Tua 

santidade e proclamam: “Santo, Santo, Santo é o Senhor, Eterno dos 

Exércitos; a terra inteira está cheia de Tua Glória!” Os Ofanim e os Se-

res santos levantam-se ante os Serafim e ante eles entoam louvores e de-

claram: “Bendita é a Glória do Senhor desde Seu lugar!” Eles oferecem 

doces melodias; ao Senhor Deus vivente, eles entoam cânticos, procla-

mam Seus louvores, pois só Ele é exaltado e Santo que realiza feitos po-

derosos, faz coisas novas, é Senhor de batalhas; semeia atos justos; faz 

florescer salvações; cria remédios; é temível em louvores e Senhor de 

obras portentosas; que por Sua bondade renova continuamente e a cada 

dia a obra da criação. 
 

, יֹוֵצר ַהְמאֹורֹות. ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ָאֵמן.  קהל׃  בָּ
Bendito és Tu, Eterno, Criador das luminárias. (cong.: Amên) 

 

נּו ַאֲהַבת עוֹ  ם ֲאַהְבתָּ ה ְּגדוֹ  ,ֵהינּוֱאֹל ְייָּ לָּ ה ֶחְמלָּ ֵלינּו  יתֵ יְ לָּ ַמְלתָּ עָּ ה חָּ רָּ
ְטחּו בָּ  ֲאבֹוֵתינּוַבֲעבּור  ֵננּו ָאִבינּו  ,ֻחֵקי ַחִיים נּוְמדֵ ַוְתלַ  ,ְךֶשבָּ   ,ֵכן ְתחָּ

ן. ַהְמַרֵחם ַרֲחמָּ ֵלינּו ,ָאב הָּ ִבין ,ַרֵחם עָּ  ,דוֹ ִלְלמ ,עַ ִלְשמֹ  ,ְוֵתן ְבִלֵבנּו ְלהָּ
ל ִדְבֵרי ַתְלמּוד תוֹ  ּוְלַקֵים  ,תַלֲעשוֹ  ,רוֹ ִלְשמ ,ּוְלַלֵמד תְ ֶאת כָּ ָך  רָּ
ה ֵאר ֵעיֵנינּו . ְבַאֲהבָּ ֵבנּו   ֶתָך,ְלִיְרָא ְוַדֵבק ִלֵבנּו ,ְצוֶתיָךמִ בְ הָּ ְוַיֵחד ְלבָּ

ה ְשֶמָך ֶעדְלעוֹ  ֵנבֹושא ֹל ,ְלַאֲהבָּ ם וָּ דוֹ , לָּ ְדְשָך ַהּגָּ א  ל ְוַהנוֹ ִכי ְבֵשם קָּ רָּ
ְחנּו.   טָּ לוֹ לְ  ֽוֲהִביֵאנּובָּ ָאֶרץ תֵמַאְרַבע ַכְנפוֹ ם  שָּ ְמִמיּות  ִליֵכנּו קוֹ וֹ ְוה  הָּ
ֶתָך, ְלַאְרֵצנּו  ה ִבישּועָּ ה ְוִנׂשְמחָּ ִגילָּ שוֹ . נָּ ל ַעם ְולָּ ַחְרתָּ ִמכָּ נּו בָּ   ,ןִכי בָּ

נּו ְלִשְמָך ְלהוֹ  ה  .ְךדָּ ת ְלָך ּוְלַיחֲ דוֹ ְוֵקַרְבתָּ רּוְך ַאתָּ ,בָּ  ְבַעמוֹ  ֵחרַהבוֹ  ְייָּ
ֵאל  ָאֵמן. קהל׃ . ִיְׂשרָּ

Com amor eterno nos amaste, Eterno, nosso Deus, e com grande e ex-

cessiva piedade de nós, por causa de nossos patriarcas que confiaram 

em Ti, ensina-nos estatutos de vida; e concede-nos graça. Tem miseri-

córdia de nós, Oh! Misericordioso, tem piedade de nós e implanta em 

nosso coração inteligência para compreender, elucidar, escutar, aprender 
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e ensinar, guardar, realizar e preservar todas as palavras do estudo de 

Tua Torá com amor. Ilumina nossos olhos com Teus mandamentos e 

implanta o temor em nossos corações para conTigo. Faze-nos amar Teu 

Nome, nunca nos envergonharemos nem tropeçaremos, pois em Teu 

Santo Nome grandioso e poderoso confiamos. Desde os quatro confins 

da terra traze-nos paz e leva-nos a nossa terra prontamente com orgulho. 

Devemos alegrar-nos em Tua libertação, pois Tu nos escolheste dentre 

todas as nações e línguas, e nos aproximaste do amor a Teu grandioso 

Nome para agradecer-Te e proclamar Tua unicidade. Bendito és Tu, 

Eterno, que escolheste a Teu povo Israel. 
 

“É necessário… prolongar a pronunciação do dalet de eĥad, declarando [a Deus] Rei sobre os céus, 

sobre a Terra e sobre as quatro direções [leste, oeste, norte e sul] do mundo. E é necessário que não 

pronuncie a letra ĥêt com vocalização curta, para que não esteja como que dizendo Êĥadh [que sig-

nifica não há nem sequer um além d’Ele].” (Hil. Xemá` II,9) 
 

ֵאל   ע ְשמַ   ׃ ד ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ְייָּ ֶאחָּ   ִיְׂשרָּ
ֶעד.  ם וָּ רּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָּ  בָּ

Ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um só! 

Bendito seja o nome de Sua glória, para sempre. 
 

ל ְמֹאֶדָך׃ ְוָאַהְבתָּ  ל ַנְפְשָך ּוְבכָּ ְבָך ּוְבכָּ ל ְלבָּ יּו   ֵאת ְייָּ ֱאֹלֶהיָך. ְבכָּ ְוהָּ
ֶבָך׃ ֵאֶלה ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהיֹום, ַעל ְלבָּ ֶניָך  ַהְדַבִרים הָּ ם ְלבָּ ְוִשַנְנתָּ

ם, ְבִשבְ  כְ ְוִדַבְרתָּ בָּ ּוְבקּוֶמָך׃  ְבָךְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבשָּ
פֹות ֵבין ֵעיֶניָך׃  יּו ְלֹטטָּ ֶדָך, ְוהָּ ם ְלאֹות ַעל יָּ ם ַעל  ּוְקַשְרתָּ ּוְכַתְבתָּ

ֶריָך׃   ְמזֻזֹות ֵביֶתָך ּוִבְשעָּ
E amarás ao Eterno, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua 

alma e com todas as tuas posses. E estas palavras que eu te ordeno hoje 

estarão sobre o teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás 

sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar- 

-te. E as atarás como sinal na tua mão, e serão por filactérios [Tefilin] 

entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais [Mezuzá] de tua casa e 

nas tuas portas.  Deuteronômio VI,4-9. 
 

מַע ִתְשְמעּו ֶאל ִמְצוֹ  יָּה ִאם שָּ ם ִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהיוֹ ֲאֶשר ָאנֹ ַתי ְוהָּ
ה ֶאת  ְבדוֹ ֱאֹל ְייָּ ְלַאֲהבָּ ל ַנְפְשֶכם ֵהיֶכם ּוְלעָּ ל ְלַבְבֶכם ּוְבכָּ ַתִתי ׃ ְבכָּ ְונָּ

ֶנָך ְוִתירֹ ֶרה ּוַמְלקוֹ יוֹ  ְמַטר ַאְרְצֶכם ְבִעתוֹ  רֶ ְשָך וְ ש ְוָאַסְפתָּ ְדגָּ ׃ ָךִיְצהָּ
ַתִתי ֵעׂשֶ  ְעתָּ ְדָך ִלְבֶהְמֶתָך ְוָאַכְלתָּ ְוׂשָּ ְבׂשָּ  | בְונָּ ֶכם ֶפן ׃ בָּ ְמרּו לָּ ִהשָּ

ֲאֵחִרים ְוִהְשַתֲחִויֶתם  | ִהיםֱאֹל  | ִיְפֶתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶתם ַוֲעַבְדֶתם
ֶהם ה׃ לָּ רָּ ַמִים ְוֹל  ְייָּ ַאף  | ְוחָּ ַצר ֶאת ַהשָּ ֶכם ְועָּ ר  ֶיה א ִיהְ בָּ טָּ מָּ

ה ֹל מָּ ֲאדָּ ּה ַוֲאַבְדֶתםא ִתֵתן ֶאת ְוהָּ ָאֶרץ ַהטֹ  | ְיבּולָּ ה ֵמַעל הָּ ה  ְמֵהרָּ בָּ
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ֶכםנֹ  ְייָּ ֲאֶשר  ַרי ֵאֶלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְשֶכם   | ְמֶתםְוׂשַ ׃ ֵתן לָּ ֶאת ְדבָּ
םּוְקַשְרֶתם אֹ  יּו ְלטוֹ ְלאוֹ  | תָּ פת ֵבין ֵעיֵניכֶ ת ַעל ֶיְדֶכם ְוהָּ ׃  םטָּ

םאֹ  | ְוִלַמְדֶתם ם ְבִשְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ֶאת ְבֵני | תָּ ֶכם ְלַדֵבר בָּ
ְכְבָך ּוְבקּוֶמָך ם ַעל ְמזּוזוֹ ׃ ַבֶדֶרְך ּוְבשָּ ֶריָךּוְכַתְבתָּ ְלַמַען  ׃ ת ֵביֶתָך ּוִבְשעָּ

ה ֲאֶשר ִנְשבַ  מָּ ֲאדָּ ֵתת  ַלֲאבֹ  ְייָּ ע ִיְרבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל הָּ ֵתיֶכם לָּ
ֶהם ִכימֵ  ָאֶרץלָּ ַמִים ַעל הָּ  ׃י ַהשָּ

E se obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar 

ao Eterno, vosso Deus, e servi-l’O com todo o vosso coração e com toda 

a vossa alma; então Eu, o Eterno, darei a chuva à tua terra a seu tempo – 

a chuva precoce e a chuva tardia – e colherás o teu grão, o teu mosto e o 

teu azeite. E darei erva no teu campo para teus animais, e comerás e te 

fartarás. Guardai-vos para que não suceda que o vosso coração vos se-

duza, e vos desvieis, sirvais outros deuses e vos prostreis diante deles. 

Então o furor do Eterno se acenderá contra vós, e fechará os céus e não 

haverá mais chuva; e a terra não dará mais o seu produto e perecereis ra-

pidamente da boa terra que o Eterno vos dá. E poreis estas minhas pala-

vras em vosso coração e em vossa alma e as atareis como sinal na vossa 

mão e serão por frontais [Tefilin] entre os vossos olhos. E ensiná-la-eis 

a vossos filhos falando delas, quando estiverdes sentados em vossa casa 

e quando andardes pelo caminho, e ao vos deitardes e ao vos levantar-

des. E as escrevereis nos umbrais [Mezuzá] da vossa casa e nas vossas 

portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos fi-

lhos na terra que o Eterno jurou a vossos pais que a daria a eles por to-

dos os dias que os céus estiverem sobre a terra. Deuteronômio XI,13-21 
 

ֵאלַדֵבר ֶאל ְבֵני ׃ ר ֶאל מֶשה ֵלאמֹ  ְייָּ אֶמר ַויֹ  ׂש ִיְׂשרָּ ּו  ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ְועָּ
ֶהם ִציִצת ַעל ַכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹ  ףרֹ לָּ נָּ ְתנּו ַעל ִציִצת ַהכָּ ם ְונָּ ְפִתיל   | תָּ

ֶכם ְלִציִצת ׃ תְתֵכלֶ  יָּה לָּ ל ִמְצוֹ  תוֹ אֹ  | ּוְרִאיֶתםְוהָּ  | ְייָּ ת ּוְזַכְרֶתם ֶאת כָּ
ם ְוֹליֶתם אֹ ַוֲעׂשִ  תּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכםתָּ ֲאֶשר  | א תָּ

ל ִמְצוֹ  | יֶתםְלַמַען ִתְזְכרּו ַוֲעׂשִ ׃ ַאֲחֵריֶהם | ִניםַאֶתם זֹ  י ֶאת כָּ תָּ
 | ֵצאִתי ֶאְתֶכםֵהיֶכם ֲאֶשר הוֹ ֱאֹל ְייָּ  ֲאִני׃ ֵהיֶכםִשים ֵלאֹלדֹ ִוְהִייֶתם קְ 

ֶכם ֵלאֹלֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיוֹ   ׃ֵהיֶכםֱאֹל ְייָּ ֲאִני  , |ִהיםת לָּ
E o Eterno falou a Moysés, dizendo: “Fala aos filhos de Israel e dize-

lhes que façam para si franjas [Çiçit] sobre as bordas de suas vestes, pe-

las suas gerações; e porão sobre as franjas de cada canto um cordão 

azul-celeste. E será para vós como franjas, e as vereis e lembrareis todos 

os mandamentos do Eterno, e os cumprireis; e não errareis seguindo (os 

impulsos de) vossos corações e de vossos olhos, pelos quais vós viveis a 

errar. Para que vos lembreis e cumprais todos os Meus preceitos e sejais 
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santos para com o vosso Deus. Eu sou o Eterno, vosso Deus, que vos ti-

rei da terra do Egito, para ser o vosso Deus – Eu sou o Eterno, vosso 

Deus!”. Números XV,37-41. 
 

כוֹ  ,ְוַיִציב ֱאֶמת ן ,ן ְוַקיָּםנָּ ר ְוֶנֱאמָּ ֵלינּו טוֹ  ,יָּשָּ ר ַהֶזה עָּ בָּ ב ְויֶָּפה ַהדָּ
ֵנינּו ְוַעל דוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּו ַעל וְ  ִראשוֹ  ,ֵתינּורוֹ ַעל בָּ ִנים ְוַעל ַעל הָּ

ַאֲחרוֹ  ר ַקיָּםהָּ בָּ ה הּוא  ,ֱאֶמת ;רוֹ א ַיֲעבְוֹלק  חֹ  ,ִנים דָּ ַאתָּ ֵהינּו  ֱאֹל ְייָּ שָּ
. ֲאבֹוֵתינּו ֵאל ֲאֵלנּו ּגוֹ ּגוֹ  ;ֲאבֹוֵתינּוֶמֶלְך  ,ַמְלֵכנּו ,ֲאבֹוֵתינּוֵהי ֵואֹל 
ם הּוא ְשֶמָךֵמעוֹ  ֶתָך. עֹוד ִהים ְוֵאין ֱאֹל ;לָּ  זּולָּ

Verdadeira e firme, certa e estável, justa e fiel, boa e bela é esta palavra 

para conosco para nossos pais, para nossos filhos, para nossas gerações, 

para os primeiros e para os últimos, uma palavra boa e firme, um esta-

tuto que não passará. É verdade que Tu és o Eterno, nosso Deus e Deus 

de nossos pais, nosso Rei e Rei de nossos pais, nosso redentor e reden-

tor de nossos pais. Este é o Teu nome desde sempre e não temos outro 

Deus fora de Ti. 
 

ה הּוא ֵמעוֹ   ֲאבֹוֵתינּוֶעְזַרת  םַאתָּ ֵגן ּומוֹ  ;לָּ ַאֲחֵריֶהם   ְבֵניֶהםִשיַע מָּ
ל דוֹ  דוֹ ְבכָּ ְרָך ְותוֹ  ,ֶתיָךֶשִיְשַמע ְלִמְצּוֹ ַאְשֵרי ִאיש  ;רר וָּ ְתָך ּוְדבָּ   יִָּׂשיםרָּ
ה הּוא ָאדוֹ  ,ֱאֶמת ;ַעל ִלבוֹ  םֶמֶלְך ִּגבוֹ  ,ְךן ְלַעמָּ ַאתָּ ִריב ִריבָּ  ,ֱאֶמת ;ר לָּ

ה הּוא ִראשוֹ  ה הּוא ַאֲחרוֹ ַאתָּ נּו ּומוֹ  ,ןן ְוַאתָּ ֶדיָך ֵאין לָּ  ;ִשיעַ ּוִמַבְלעָּ
נּו נּו ,ִמִמְצַרִים ְּגַאְלתָּ ִדים ְפִדיתָּ ל ְבכוֹ  ,ִמֵבית ֲעבָּ ְגתָּ כָּ רָּ ַים  ,ֵריֶהם הָּ

ַקְעתָּ  ֵריֶהם ,ַבְרתָּ עֶ ִויִדיִדים הֱ  ,סּוף בָּ א ֶהם ֹל ד מֵ ֶאחָּ  ,ַוְיַכּסּו ַמִים צָּ
רנוֹ  ְתנּו ְיִדיִדים ִשירוֹ  ֵאללָּ ְממּו רוֹ ים וְ ְגאּולִ את ִשְבחּו ַעל זֹ  ;תָּ ת ְונָּ

חוֹ ְזִמירוֹ  ם ְוִנשָּ . ֶמֶלְך ֵאל ַחי ְוַקיָּםת לַ ת ִתְשבָּ דוֹ  ,ארָּ א ל ְונוֹ ּגָּ  ,רָּ
ִלים ,ַמְשִפיל ֵּגִאים ִויפוֹ  ,ִציא ֲאִסיִריםמוֹ  ,ַמְגִביַּה ְשפָּ ֶנה  ְועוֹ  ,םֶדה ֲענָּ

ֵאל ְלַעמוֹ  יו ִיְׂשרָּ ם ֵאלָּ רּוְך הּוא. ְבֵעת ַשְּועָּ ם ָאְמרּוְלָך , בָּ ה ֻכלָּ ׃  ִשירָּ
מֹ  ֵאִלים ִמי כָּ ה בָּ ,כָּ מֹ  ְייָּ ר ַבקֹ ִמי כָּ ה ֶנְאדָּ א ְתִהֹּלֶדש. נוֹ כָּ ה  ׂשֵ עֹ  ,תרָּ
ֶעדְך ְלעוֹ ִיְמֹל. ְייָּ ֶפֶלא ם וָּ א ְייָּ ֲאֵלנּו ּגֹ  ׃ְוֶנֱאַמר. לָּ ש  ְקדוֹ  ,ת ְשמוֹ וֹ ְצבָּ

ֵאל ה  .ִיְׂשרָּ רּוְך ַאתָּ ,בָּ ֵאלּגַָּאל  ְייָּ  . ִיְׂשרָּ
Tu sempre foste o socorro de nossos pais, escudo e salvador para seus 

filhos depois deles durante todas as gerações. Bem-aventurado é o ho-

mem que observa Teus mandamentos e pratica a Tua Torá e Tua palavra 

está sobre o seu coração. É verdade que Tu és o Senhor de Teu povo Is-

rael, Rei Todo-poderoso para defender sua causa. É verdade que Tu és o 

primeiro e o último e que fora de Ti não temos Salvador. Tu nos liber-

taste do Egipto e nos redimiste da casa da servidão. Tu mataste a todos 

os primogênitos deles. Dividiste para eles o Mar dos juncos. Teus  bem-

-amados atravessaram o mar, porém as águas cobriram seus inimigos 
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nem um só deles restou. Por isso o povo redimido entoou louvores a 

Deus; ofereceu cânticos, salmos e louvores ao Rei, o Deus vivente e 

Eterno, exaltado e excelso, grandioso e tremendo. Eleva os humildes; dá 

liberdade aos prisioneiros, ajuda os pobres e responde a Seu povo Israel 

quando este invoca a seu Deus, Bendito seja. Entoaram todos a Ti um 

canto, dizendo: “Quem é como Tu entre os poderosos, ó Eterno? Quem 

é como Tu glorioso em santidade, temível em louvores e que faz mara-

vilhas. O Eterno reinará para todo o sempre. E foi dito: O nosso Reden-

tor, Eterno do Exércitos é o Seu Nome, o Santo de Israel. Bendito és Tu, 

Eterno, Redentor de Israel. 
 

Nenhuma interrupção deve ser feita entre a recitação do Xemá` e suas bênçãos e a reza da `Amidá. 

(Hil. Xemá` II,15-17; Hil. Tefilá VI,9; VII,17-19) 

 

Cinco pormenores impedem a oração, mesmo havendo chegado seu tempo: ablução das mãos, co-

bertura das regiões genitais, pureza do local no qual a oração é efetuada, coisas que desconcentrem a 

pessoa e a devoção do coração. (Hil. Tefilá IV,1) 
 

Oito pormenores é preciso que o que ora tenha cuidado em fazê-los, e caso se acha dificultado de-

masiadamente ou impossibilitado, ou mesmo intencionalmente deixara de fazê-los, não impedem 
sua oração. São estas: 1) estar de pé; 2) direcionado ao Templo; 3) Preparação do corpo [para a ora-

ção]; 4) Preparação do indumento; 5) Preparação do local; 6) colocação da voz; 7) o curvar-se; 8) o 

prostrar-se por terra. (Hil. Tefilá V,1) 
 

Nos dias comuns segue-se daqui. No Sabá, vai-se à p. 91. 

 

`Amidá |  עמידה 
 

ֶתָך: ח ּוִפי ַיִּגיד ְתִהלָּ ַתי ִתְפתָּ י ְׂשפָּ  ֲאֹדנָּ
Meu Senhor, abre os meus lábios e minha boca anunciará o Teu louvor. 
Salmo LI,17 

 

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ םֲאבֹוֵתינּוֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  בָּ הָּ ֱאֹלֵהי  , , ֱאֹלֵהי ַאְברְָּ
ק, ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב. הָּ  דֹול ַהִּגבֹור ְוַהנֹורָּ ִיְצחָּ ּגֹוֵמל  , א, ֵאל ֶעְליֹוןֵאל ַהּגָּ

ִדים טֹוִבים,   קֹוֵנה ַהֹכל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, ּוֵמִביא ּגֹוֵאל ִלְבֵני  ֲחסָּ
ם ֵגןֶמלֶ  ,ְבֵניֵהֶ  .ְך עֹוֵזר ּומֹוִשיַע ּומָּ

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ םבָּ הָּ ֵגן ַאְברָּ  . , מָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de 

Abrahão, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Deus grandioso, todo-poderoso 

e temível, Deus altíssimo que outorgas bondades benéficas, Amo de 

tudo o que existe, que recordas as bondades dos patriarcas e trarás o re-

dentor para os filhos de seus filhos. Rei que ajudas, salvas e defendes. 

Bendito és Tu, Eterno, escudo de Abraham. 
 

י, ַרב ְלהֹוִשיעַ  ם ֲאֹדנָּ ה ִּגבֹור ְלעֹולָּ  ׃ַאתָּ
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(no verão: entre o 1.º dia de Pêssaĥ e Xemini Açéret, dirá) 

 ׃ לטָּ יד הַ ִר מוֹ 
(e o 1.º dia de Pêssaĥ, dirá Açéret Xeminino inverno: entre  ) 

רּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶשם׃  ַמִשיב הָּ
 

רֹוֵפא חֹוִלים,  ,  ֵיה ֵמִתים ְבַרֲחִמים ַרִביםְמחַ ְמַכְלֵכל ַחִיים ְבֶחֶסד, 
ר ּוַמִתיר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵים ֱאמּונָּתוֹ  פָּ מֹוָך בַ  .ִליֵשֵני עָּ ַעל ְּגבּורֹות  ִמי כָּ

ְך, ֶמֶלְך  ׃ ֵמִמית ּוְמַחֶיה ּוִמי דֹוֶמה לָּ
יו ְלַחִיים ְבַרחֲ  ׃ת” בעשי  ן. זוֵכר ְיצּורָּ ַרֲחמָּ מוָך ָאב הָּ ן  ׃ ִמיםִמי כָּ ְוֶנֱאמָּ

ה ְלַהֲחיות ֵמִתים  ׃ ַאתָּ
, ְמַחֵיה ַהֵמִתים ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ׃ בָּ

Tu és eternamente valente, meu Senhor, abundante para salvar; 

No verão: Tu fazes cair o orvalho; 

No inverno: Tu fazes o vento soprar e a chuva cair; 

Sustentas os vivos com bondade, ressuscitas os mortos com grande mi-

sericórdia, sustentas os caídos e curas os enfermos, libertas os prisionei-

ros e manténs Tua fidelidade para com os que dormem no pó. Quem é 

como Tu, Amo de feitos poderosos? E quem se assemelha a Ti, Rei que 

causas a morte e fazes viver, e fazes florescer a salvação?  

(Durante os 10 dias de texuvá:) Quem pode ser ser comparado a ti, ó Pai mi-

sericordioso, que lembras das criaturas com piedades, para a vida. Tu és 

fiel em ressuscitar os mortos. 

Bendito és Tu, Eterno, que ressuscitas os mortos. 
 

Apenas o ĥazan lê a Qeduxá, e somente durante a repetição. 
A comunidade responde em voz alta nos locais designados. Uma vez que o Ĥazan chega à Qeduxá, 

os fiéis podem voltar para onde eles estavam em oração antes de dar os três passos para trás. 
 

Qeduxá | קדושה 
ְך,שָּ ידִ קְ נַ  ר ַהרָאמּור ַהְמַשְלִשים ְך ְוַנֲעִריצָּ בָּ ה ְמֻשֶלֶשת ַכדָּ ְך ְקֻדשָּ   לָּ

ר׃  א ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאמָּ רָּ ְך ְוקָּ  ַעל ַיד ְנִביאָּ
דוֹ  - הלק דוֹ קָּ דוֹ ש. קָּ אוֹ  ְייָּ ש ש. קָּ ָאֶרץ ְכבוֹ ת. ְמֹלְצבָּ ל הָּ דוֹ א כָּ  
ם -  ןזח תָּ ׃ְלֻעמָּ  
ְבִחים ְואֹוְמִרים   - הלק רּוְך ְמֹשַ ְכבֹוד ְייָּ ִמְמקֹומֹו. בָּ  

ְדשָּ ִשיּובְ  -  חזן תּוב ֵלאמֹ  ְךֵרי קָּ . ר כָּ  
םְלעוֹ  ְייָּ ְך ִיְמֹל - הלק דֹ ן ְלדֹ ַהִיְך ִציוֹ ֱאֹל לָּ . ר. ַהְללּויָּּהר וָּ  

Nós Te santificaremos e Te reverenciaremos por três vezes repetimos a 

Ti a santidade, pois assim está escrito pelo Teu profeta. E voltava-se um 

para o outro e proclamava: 

Qahal: Santo, Santo, Santo, é o Eterno dos exércitos, a terra toda está 

cheia de Sua glória. 
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Ĥazan: E voltando-se um para o outro… 

Qahal: … continuam cantando: Bendita é a glória do Eterno em Sua 

morada. 

Ĥazan: E em Tua santa palavra está escrito: 

Qahal: Reinará o Eterno para sempre, o teu Deus, ó Sião, em todas as 

gerações, louvai o Eterno. 
 

דוֹ  ה קָּ דוֹ ַאתָּ רּוְך  ל יוֹ ִשים ְבכָּ ש ּוְקדוֹ ש ְוִשְמָך קָּ ה. בָּ ם ְיַהְללּוָך ֶּסלָּ
ה  ,ַאתָּ דוֹ  ְייָּ ֵאל ַהקָּ דֹוש -בעשי”ת  ) .שהָּ  ( ַהֶמֶלְך ַהקָּ

Tu és Santo e Teu Nome é Santo e os santos Te louvam todos os dias, 

Selah. Bendito és Tu, Eterno, o Deus Santo. 

(Durante os 10 dias de texuvá: O Rei Santo.) 
 

ה חוֹ  ם ַדַעתַאתָּ הּוְמַלֵמד ֶלֱאנוֹ  ,ֵנן ְלָאדָּ ֵננּו ֵמִאתָּ . ש ִבינָּ ה   ְךחָּ ה ִבינָּ ֵדעָּ
ה  .ֵכל ְוַהׂשְ  רּוְך ַאתָּ ַעת, חוֹ ְייָּ בָּ  . ֵנן ַהדָּ

Tu dás ao homem sabedoria e instruis aos mortais a compreensão. E 

concede-nos o Teu dom da inteligência, da compreensão e da sabedoria. 

Bendito és Tu, Eterno, que dás sabedoria. 
 

ְרֵבנּו ַמְלֵכנּו ַלֲעבוֹ ֲהִשיֵבנּו ָאִבינּו ְלתוֹ  ֶתָך. ְוקָּ ֶתָךרָּ ְוַהֲחִזיֵרנּו   ,דָּ
ה  רּוְך ַאתָּ ֶניָך. בָּ ה ְלפָּ ה ְשֵלמָּ רוֹ ְייָּ ִבְתשּובָּ ה, הָּ  . ֶצה ִבְתשּובָּ

Reconduze-nos à Tua Lei, ó nosso Pai; faze-nos retornar ao Teu serviço, 

ó nosso Rei e faze que regressemos com sincero arrependimento para 

Ti. Bendito és Tu, Eterno, que Te comprazes no arrependimento. 
 

אנּו;נּו ָאִבינּו ִכי ְסַלח לָּ  טָּ שָּ ְמחֹ  חָּ נּו ַמְלֵכנּו ִכי פָּ ה ל לָּ רּוְך ַאתָּ ְענּו. בָּ
 . חַ , ַחנּון ַהַמְרֶבה ִלְסֹל ְייָּ 

Desculpa-nos, ó nosso Pai, pois pecamos; perdoa-nos, ó nosso Rei, pois 

transgredimos. Bendito és Tu, Eterno, Misericordioso, que perdoas 

abundantemente. 
 

נְ  ה ְלַמַען ְשמָּ א  גָּ וְ  ִריֵבנּוְוִריב  ֵינּוְרֵאה ְבעָּ ה ְךֵלנּו ְמֵהרָּ רּוְך ַאתָּ , ְייָּ . בָּ
ֵאל ֵאל ּגוֹ   . ִיְׂשרָּ

Observa a nossa aflição e trava a nossa batalha; redime-nos depressa 

com uma redenção perfeita por Teu Nome. Bendito és Tu, Eterno, Re-

dentor de Israel. 
Na repetição da `Amidá, em dias de jejum, o Ĥazan diz: 

ה ְגדוֹ  ,ם ַתֲעִניֵתנּום צוֹ ֲעֵננּו ְביוֹ  ָאִבינּוֲעֵננּו  רָּ ה ִכי ְבצָּ ְחנּו;לָּ ַאל   ֲאנָּ
א ֵאֶליָךְתִחנָּ ם מִ לַ עַ תְ ְוַאל תִ  ִרְשֵענּוֵתֶפן לְ  ר   ֵתנּו. ֶטֶרם ִנְקרָּ בָּ ֲעֵננּו. ַכדָּ

אּו ַוֲאִני  ֶשֶנֱאַמר יָּה ֶטֶרם ִיְקרָּ ד ֵהם ְמַדְבִרים ַוֲאִני ֶאֱעֶנה. עוֹ ְוהָּ
ע  . ֶאְשמָּ



35 

 

Responde-nos, nosso Pai, responde-nos em nosso dia jejum, pois esta-

mos em grande aflição. Não Te voltes para a maldade, e não ignores 

nossas súplicas. Atende-nos ainda antes de Te chamarmos, como está 

escrito: E será que antes de eles Me chamarem, Eu os atenderei; en-

quanto estiverem ainda falando, Eu os ouvirei. 
 

ֵאנּו  ֵפא ְייָּ ְרפָּ ה;ִשיֵענּו הוֹ   ,ְוֵנרָּ ֵשעָּ ל  ְוִנּוָּ ה ְלכָּ ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְשֵלמָּ
הינּוַתֲחלּואֵ  תָּ ן אָּ רּוְך אַ  ., ִכי ֵאל רֹוֵפא ַרֲחמָּ ה בָּ   ֵלי ַעמוֹ ֵפא חוֹ , רוֹ ְייָּ תָּ
ֵאל  . ִיְׂשרָּ

Cura-nos, Eterno, e seremos curados; liberta-nos, e seremos salvos. 

Concede cura completa a todas as nossas feridas, pois Tu és Deus, Mé-

dico misericordioso. Bendito és Tu, Eterno, Que curas os enfermos do 

Teu povo Israel. 
 

Durante a época mais seca, recitar (desde Pêssaĥ até Xemini Açéret): 

ְרֵכנּו ה ַהזֹ  ,ֵהינּוֱאֹל  ְייָּ  ,בָּ נָּ צֹון את ֶאת ַהשָּ ּהְבַטְלֵלי רָּ ְרכָּ ִנים  כְ  ּובָּ שָּ
ה בוֹ ַהטוֹ  רּוְך ַאתָּ ִניםְייָּ ת. בָּ ֵרְך ַהשָּ  ., ְמבָּ

Abençoa-nos e a este ano, Eterno, nosso Deus, com todos os tipos de 

fruto e bênção, como o melhor dos anos. Bendito és Tu, Eterno, Que 

abençoas os anos. 
 

Durante a época mais chuvosa, recitar (desde Xemini Açéret até Pêssaĥ): 

ֵלינּו  ֵרְך עָּ ה ַהזֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ נָּ ר ַעל ְפֵני  ְוֵתןאת ֵהינּו ֶאת ַהשָּ טָּ ל ּומָּ טָּ
ה  מָּ ֲאדָּ ִנים ַהטֹובֹותהָּ ּה ַכשָּ ְרכָּ ה ְוַׂשְבֵענּו ִמטּוֶבָך, ּובָּ רּוְך ַאתָּ , ְייָּ . בָּ

ִנים ֵרְך ַהשָּ  . ְמבָּ
Abençoa este ano, Eterno, nosso Deus, com todos os tipos de fruto; e 

concede orvalho e garoa sobre a face da terra, e sacias-nos com Tua 

bondade, como o melhor dos anos. Bendito és Tu, Eterno, Que aben-

çoas os anos. 
 

דוֹ ְתַקע ְבשוֹ  ר ּגָּ ה ְוׂשָּ  ְלֵחרּוֵתנּו;ל פָּ רּוְך ַאתָּ , ְמַקֵבץ ְייָּ א ֵנס ְלַקְבֵצנּו. בָּ
ֵאל ִנְדֵחי ַעמוֹ   . ִיְׂשרָּ

Faze soar o grande xofar para a nossa liberdade, e levanta um estandarte 

para nos ajuntar. Bendito és Tu, Eterno, que reúnes os dispersos do Teu 

povo Israel. 
 

ה שוֹ  ִשיבָּ ִראשוֹ הָּ ה ְויוֹ ְפֵטינּו ְכבָּ ה נָּ רּוְך ַאתָּ ה. בָּ , ֶמֶלְך ְייָּ ֲעֵצינּו ְכַבְתִחלָּ
ה ּוִמְשפָּ אוֹ  קָּ  . טֵהב ְצדָּ

Restaura os nossos juízes como nos primórdios, e os nossos conselhei-

ros como no princípio. Bendito és Tu, Eterno, Rei que amas justiça e ju-

ízo. 
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דִ ַלמְ  ה ים ַאל ְתִהי ֻשמָּ דֹון ִתְקוָּ ה רוֹ בשְ ר ּותִ וֹ ַעק תַ  ּוַמְלכּות זָּ   ְמֵהרָּ
רּוְך אַ  ֵמינּו. בָּ עִ ֵבר , שוֹ ְייָּ ה תָּ ְביָּ  . ים ּוַמְכִניַע ֵזִדיםְרשָּ

Para os apóstatas, que não haja esperança; arranca e arruína o domínio 

do pecado arrogante, apressadamente em nossos dias. Bendito és Tu, 

Eterno, Que quebras os iníquos e humilhas os pecadores arrogantes. 
 

 ,ֵהינּוֱאֹל ְייָּ ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶצֶדק ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך  ַהֲחִסיִדיםַעל ַהַצִדיִקים ְוַעל  
ר טְוֵתן ׂשָּ  ל ַהבוֹ וֹ כָּ ה  ּו.שבוֹ יֵ א ְטִחים ְבִשְמָך ְוֹלב ְלכָּ רּוְך ַאתָּ , ְייָּ בָּ

ח ַלַצִדיִקים ן ּוִמְבטָּ  . ִמְשעָּ
Que as Tuas compaixões estejam sobre o reto, o dedicado e o prosélito 

justo, Eterno, nosso Deus; e concede boa recompensa a todo aquele que 

confia no Teu Nome; que eles não sejam envergonhados. Bendito és Tu, 

Eterno, confiança e segurança dos justos. 
 

ַלִים ִעירָּ יְ ְך ן ְבתוֹ וֹ ִתְשכ ה  ּוְבֵנה אוֹ  ַכֲאֶשר ִדַבְרתָּ  ְךרּושָּ רּוְך ַאתָּ ּה. בָּ תָּ
ִים, בוֹ ְייָּ  לָּ  . ֵנה ְירּושָּ

Habita dentro de Jerusalém Tua cidade conforme falaste, e restaura-a. 

Bendito és Tu, Eterno, Que edificas Jerusalém. 
 

ִוד עַ  הֶאת ֶצַמח דָּ רּום  ְוַקְרנוֹ  ַתְצִמיחַ  תָּ ה ִבישּועָּ תָּ רּוְך ַאתָּ , ְייָּ ֶתָך. בָּ
ה  . ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְישּועָּ

Faze o Renovo de Davi brotar rapidamente, e por Teu livramento ergue 

o seu orgulho. Bendito és Tu, Eterno, Que fazes brotar o orgulho do li-

vramento. 
 

ֵלינּוַרֵחם חּוס וְ  ֱאֹלֵהינּו; ְייָּ  ֵלנּוְשַמע קוֹ  ְוַקֵבל ְבַרֲחִמים ֶאת  עָּ
ֵתנּו.    ְתִפלָּ

Ouve a nossa voz, Eterno, nosso Deus, compadece-Te e tem compaixão 

de nós; recebe a nossa oração com misericórdia. 
 

Na repetição da `Amidá, em dias de jejum, o Ĥazan diz: 
ה ְגדוֹ  ,ם ַתֲעִניֵתנּום צוֹ יוֹ ֲעֵננּו בְ  ָאִבינּוֲעֵננּו  רָּ ה ִכי ְבצָּ ְחנּו;לָּ ַאל   ֲאנָּ
א ֵאֶליָךְתִחנָּ ם מִ לַ עַ תְ ִרְשֵענּו ְוַאל תִ ֵתֶפן לְ  ר   ֵתנּו. ֶטֶרם ִנְקרָּ בָּ ֲעֵננּו. ַכדָּ

אּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה. עוֹ  ֶשֶנֱאַמר יָּה ֶטֶרם ִיְקרָּ ים ַוֲאִני ד ֵהם ְמַדְבִר ְוהָּ
ע  . ֶאְשמָּ

Responde-nos, nosso Pai, responde-nos em nosso dia jejum, pois esta-

mos em grande aflição. Não Te voltes para a maldade, e não ignores 

nossas súplicas. Atende-nos ainda antes de Te chamarmos, como está 

escrito: E será que antes de eles Me chamarem, Eu os atenderei; en-

quanto estiverem ainda falando, Eu os ouvirei. 
 

ה  רּוְך ַאתָּ ה, שוֹ ְייָּ בָּ  . ֵמַע ְתִפלָּ
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Bendito és Tu, Eterno, que ouves a oração. 
 

םֱאֹל ְייָּ ְרֵצה  תָּ ֵשב ֲעבוֹ  ,ֵהינּו ְבַעְמָך ּוִבְתִפלָּ ה ִלְדִביר ְוהָּ ְוִאֵשי   ,ֵביֶתָךדָּ
ֵאל צוֹ  ִיְׂשרָּ ם ְתַקֵבל ְברָּ תָּ צוֹ  ,ןּוְתִפלָּ ִמיד ֲעבּוְתִהי ְלרָּ ֵאל ַדת וֹ ן תָּ  ִיְׂשרָּ

Favorece o Teu povo, Eterno, nosso Deus, nas suas orações; restaura o 

serviço nas câmaras internas do Teu Templo; e aceita as orações e ofer-

tas queimadas de Israel com favor, e que seja por vontade sempre o ser-

viço (culto) de Israel. 
 

ֶאה  א ְוַיִּגיעַ ַיֲעֶלה ְויָּבוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּו ֵהי ֵהינּו ֵואֹל ֹלאֱ  ֵקד ֵירָּ ֵכר  ִיפָּ ִיזָּ
ל ן ַעְמָךִזְכרוֹ ְך, ן ִעירָּ ִזְכרוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּון ֵננּו ִזְכרוֹ ִזְכרוֹ  ֵאלֵבית  כָּ   ִיְׂשרָּ
ֶניָך הְלטוֹ  ְלפָּ  ְביום  בָּ

Em Rox Ĥódex: 

 . ֹראש ֹחֶדש ַהֶזה - בראש חדש
Em Pêssaĥ: 

א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה -  בפסח  .ִמְקרָּ
Em Sukot: 

א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהֻּסכֹות ַהֶזה - בסכות   .ִמְקרָּ
ה. הֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִיים  כָּ ְקֵדנּו בֹו ִלְברָּ ה. פָּ ְכֵרנּו ְייָּ ֱאֹלֵהינּו בֹו ְלטֹובָּ זָּ

 .טוִבים
Nosso Deus e Deus de nossos pais, seja a Tua vontade que suba, venha 

e chegue, que seja recordada diante de Ti nossa lembrança e a lem-

brança de nossos pais, a lembrança de Jerusalém, Tua cidade, a lem-

brança de Teu povo, a casa de Israel, para salvação, para bem, para 

graça, para bondade, para misericórdia, para uma vida boa e para a paz 

… 

Em Rox Ĥódex: neste dia, o primeiro do mês; 
 

Em Pêssaĥ: neste dia do festival do pão ázimo, de convocação de santi-

dade; 

Em Sukôt: neste dia de santa convocação, neste dia do festival das Caba-

nas; 
 

Recorda-Te de nós nesta época para bem, Eterno nosso Deus, e consi-

dera-nos, neste tempo, para bênção e salva-nos neste tempo para vida 

boa; 
 

 , ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ַהַמְחִזירְוֶתֱחֶזינָּה ֵעיֵנינּו ְבשּוְבָך ְלִציֹון ְבַרֲחִמים. בָּ
תֹו ְלִציֹון  .ְשִכינָּ

E que nossos olhos vejam Teu retorno a Sião com misericórdia. Bendito 

és Tu, Eterno, que restauras a Tua morada em Sião. 
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ֶעד, ַעל ַחֵיינּו   ם וָּ ה הּוא ְייָּ   ֱאֹלֵהינּו ְלעֹולָּ ַאתָּ ְך. שָּ מֹוִדים ֲאַנְחנּו לָּ
ְך. ַעל ִנֶּסיָך  ְך, ַעל ִנְשמֹוֵתינּו ַהְפקּודֹות לָּ ְוַרֲחֱמיָך ַהְמסּוִרים ְביָּדָּ

בֹ  ל ֵעת, ֶעֶרב וָּ ֶקר, ֶשְבכָּ  
Agradecemos a Ti, pois Tu és o Eterno, nosso Deus para toda a eterni-

dade, por nossas vidas que estão em Tua mão, por nossas almas estão 

confiadas em Ti, e por Teus milagres e compaixões a todo momento, à 

noite e pela manhã… 
 

Em Ĥanuká: 

ִׂשיתָּ לַ ים ְוַהְתשְוַעל ַהִנּסִ  ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,  ֲאבֹוֵתינּוּועֹות ֶשעָּ ַביִָּמים הָּ
ןִביֵמי ַמִתְתיָּהּו ֶבן  נָּ ה ַמְלכּות   ֹכֵהן יֹוחָּ ְמדָּ יו. ְכֶשעָּ נָּ ִאי ּובָּ דֹול ַחְשמֹונָּ ּגָּ

ן ַעל ַעְמָך  וָּ ֵאליָּ ם ִיְׂשרָּ ם ֵמֻחֵקי ְר  ְלַשְכחָּ ְך ּוְלַהֲעִבירָּ תָּ ה  תֹורָּ ְך. ְוַאתָּ צֹונָּ
ַרבִ  ם. ַדְנתָּ ֶאת ְבַרֲחֶמיָך הָּ ם. ַרְבתָּ ֶאת ִריבָּ תָּ רָּ ֶהם ְבֵעת צָּ ַמְדתָּ לָּ ים עָּ
ַקְמתָּ  ִשים. ְוַרִבים ְבַיד ִדינָּם. נָּ ַסְרתָּ ִגבֹוִרים ְבַיד ַחלָּ ם. מָּ תָּ  ֶאת ִנְקמָּ

ִעים ְבַיד צַ  ִדיִקים. ְוֵזִדים ְבַיד ְמַעִטים. ּוְטֵמִאים ְבַיד ְטהֹוִרים. ּוְרשָּ
דול, ּוְלַעְמָך  ִׂשיתָּ ֵשם ּגָּ ֶתָך. ְלָך עָּ ֵאלעֹוֵׂשי תֹורָּ ִׂשיתָּ ֶפֶלא  ִיְׂשרָּ עָּ

 .ְוִנִּסים
…pelos milagres, e pelas salvações, que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Matitiáhu, filho de 

Yoĥanan, o Sumo sacerdote, o ĥaxmonai, e seus filhos, quando se le-

vantou o malvado império grego contra Teu povo Israel, para fazê-lo es-

quecer a Tua Torá e fazê-lo violar os decretos de Tua vontade. Mas Tu, 

por Tua grande misericórdia, Te levantaste junto a eles em seu mo-

mento de aflição, lutaste suas lutas, defendeste seus direitos e vingaste o 

mal que se lhes havia inflingido. Entregaste poderosos nas mãos de fra-

cos, numerosos nas mãos de poucos, impuros nas mãos de puros, mal-

vados nas mãos de justos e lascivos nas mãos dos que se dedicam a Tua 

Torá. E para Ti fizeste um grande Nome, e para nós fizeste maravilhas e 

milagres. 
Em Purim: 

ִׂשיתָּ לַ  ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,  ֲאבֹוֵתינּוְוַעל ַהִנִּסים ְוַהְתשּועֹות ֶשעָּ ַביִָּמים הָּ
ע ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹוג  רָּ ן הָּ מָּ ַמד ֲעֵליֶהם הָּ ַכי ְוֶאְסֵתר ְכֶשעָּ ְרד  ִביֵמי מָּ

ל ַהְיהּוִדים מִ  לָּ ּוְלַאֵבד ֶאת כָּ ִשים, ּוְשלָּ ֵקן, ַטף ְונָּ בּוז.  ַנַער ְוַעד זָּ ם לָּ
ַרִבים   ה ְבַרֲחֶמיָך הָּ תֹו, ְוִקְלַקְלתָּ ֶאת ַמֲחַשְבתֹו,  ְוַאתָּ ֵהַפְרתָּ ֶאת ֲעצָּ

יו ַעל  נָּ לּו אֹותֹו ְוֶאת בָּ ֵעץ.ַוֲהֵשבֹותָּ לו ְּגמּולֹו ְבֹראשֹו. ְותָּ  הָּ
… pelos milagres, e pelas salvações que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Mordekhay e Ester, 

em Xuxan, a capital, quando o malvado Haman se levantou contra eles, 

quis destruir, assassinar e exterminar a todos os judeus, desde jovens até 
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anciãos, crianças e mulheres, num só dia, o décimo terceiro do duodé-

cimo mês, o mês de Adar e, além disso, quis saquear seu butim. E Tu, 

com Tua imensa misericórdia, desbarataste seu propósito e frustraste 

seu pensamento, e lhe retribuíste o mal que planejava sobre sua própria 

cabeça e o penduraram a ele e a seus filhos em uma árvore. 
 

ְך  תָּ ה ְוֵאין זּולָּ ם ִכי יִָּחיד ַאתָּ ֵרְך ְוִיְתרֹומָּ ם ִיְתבָּ  .ְוַעל ֻכלָּ
ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ ֶאה ְלהֹודֹות. בָּ  , ַהטֹוב ִשְמָך ּוְלָך נָּ

ל ְבֵני ְבִריֶתָך.ב וֹ ׃ ּוְכתבעשי”ת  ְלַחִיים טוִבים כָּ
Por tudo isso, que sejas Bendito e exaltado, pois Tu és único e não há 

outro além de Ti. Bendito és Tu, Eterno, Benevolente é Teu Nome e a 

Ti é próprio agradecer. 

(Nos 10 dias de texuvá: Inscreve para uma vida boa todos os filhos da Tua 

Aliança.) 
 

Quando o Ĥazan chega ao Modim, durante a repetição, todo mundo se curva um pouco, dizendo: 

ְך  מוֹ  , ִדים ֲאַנְחנּו לָּ ׂשָּ ֵהינּו ֵואֹל ֱאֹל ְייָּ ל בָּ ֵצר  יוֹ  ,ְצֵרנּור. יוֹ ֵהי כָּ
כוֹ  אוֹ ת ְוהוֹ ְבֵראִשית. ְברָּ דוֹ דָּ דוֹ ת ְלִשְמָך ַהּגָּ נּו  ,של ְוַהקָּ ַעל ֶשֶהֱחִייתָּ

נּו ֻליוֹ ְוֶתֱאסוֹ  ,נּוַחנֵ ּותְ  ,נּויֵכן ְתַחיֵ  ,ְוִקַיְמתָּ ְדֶשָך  ֵתינּו ְלַחְצרוֹ ף ּגָּ ת קָּ
ֵלם ,ֶנָךת ְרצוֹ וֹ ר ֻחֶקיָך ְוַלֲעׂשִלְשמֹ  ב שָּ ְך. נּו מוֹ ַעל ֶשָא ,ְבֵלבָּ  ִדים לָּ

Agredecemos a Ti, Eterno, nosso Deus e Deus de toda carne, nosso Cri-

ador e Criador de toda existência. Bênçãos e graças se deem a Teu 

Nome grande e santo por nos deste vida e nos sutentaste; que Tu conti-

nues a dar-nos vida e a sustentar-nos, reúne nossos dispersos nos pátios 

de Teu Santuário para guardar Tuas leis, fazer Tua vontade e servir-Te 

com um coração perfeito, pois nós Te reconhecemos com gratidão. 
Uma vez que o Ĥazan começou a recitar Sim xalom, os Cohanim, em seguida, viram o rosto para a 

arca com as mãos em um punho. Eles não devem sair até o Ĥazan completar a bênção Sim xalom. 
ה כָּ ה ּוְברָּ לֹום טֹובָּ ֵלינּו,  ִׂשים שָּ ֶסד ְוַרֲחִמים עָּ ֶחֽ ְרכֵ . ּוֵחן וָּ נּו  נּו ֻכלָּֽ בָּ

יָךבְ  ֶנֽ נּו מֵ ִכי  אֹור פָּ תָּ לָּֽ ַתֽ יָך נָּ ֶנֽ ֲהבַ  ,ַחִייםוְ  ה תֹורַ  ,ינּוהֵ ֱאֹל ְייָּ אֹור פָּ   הַאֽ
לֹום ,ֶסד חֶ וָּ  ה ְושָּ קָּ ֵרְך ֶאת ַעְמָך  ְוטֹוב ְבֵעינֶ  .ּוְצדָּ ֵאליָך ְלבָּ ל ֵעת  ִיְׂשרָּ ְבכָּ
ה ם. לוֹ שָּ בַ  רּוְך ַאתָּ ֵרְך ֶאת ַעמֹו  ְייָּ בָּ ֵאלַהְמבָּ לֹום ִיְׂשרָּ  ִיְהיּו ָאֵמן. .  ַבשָּ

ֶניָך, ְייָּ  צֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלפָּ   צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.  ְלרָּ
Outorga paz, benevolência, bênção, vida, graça, bondade e misericórdia 

a nós e a teu povo Israel. Abençoa-nos a todos com a luz de Teu rosto, 

pois com a luz de Teu rosto nos concedeste, Eterno nosso Deus, a Torá 

e a vida, o amor e a bondade, a retidão e a misericórdia, a bênção e a 

paz. E que seja bom a Teus olhos abençoar-nos e abençoar a todo Teu 

povo Israel em todo momento. Bendito és Tu, Eterno, que abençoas a 

Teu povo Israel com a paz. Amên.  «Que as palavras de minha boca e as 
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meditações de meu coração sejam aceitáveis ante Ti, Eterno, meu apoio 

e salvador.» Salmo XIX,15 
 

Ao término da oração [`Amidá], curva-se e dá três passos para trás curvado, e despede-se à esquerda 

própria e, em seguida, à direita, após o que levanta a cabeça [endireitando-se]. (Hilkhot Tefilá V,10) 

A halakhá não exige que palavras específicas sejam ditas enquanto se ‘dá a paz’. De fato, R. Saadia 
Gaon escreve que este ‘dar a paz’ não é mais do que um assentindo silenciosa da cabeça para a es-

querda e para a direita. Para quem deseja verbalmente ‘dar a paz’, sugerimos o costume antigo, con-

forme relatado pelo Rif: 
 

יו לֹום ִבְמרֹומָּ  , עֹוֶׂשה שָּ
יו ַיֲעֶׂשה  ֵלינּוהּוא ְבַרֲחמָּ לֹום עָּ  ,שָּ

ל ַעמֹו  ֵאלְוַעל כָּ  ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ִיְׂשרָּ
Aquele que faz a paz na alturas, 

Em Sua misericórdia fará a paz conosco 

E com todo Seu povo Israel, e diremos: Amên. 
 

Quando se está rezando com um minyan (grupo de 10 homens judeus de 13 anos ou mais) cada um 

permanece no mesmo lugar durante a repetição da `Amidá, prestando atenção ao ĥazan seguindo-o 

durante a repetição e respondendo Amên ao fim de cada bênção. 
 

Prostração e Súplicas |  נפילת פנים ותחנון 
Quando o Ĥazan completa a repetição da `Amidá, toda a congregação se senta no chão, cai em seus 

rostos, e suplica de acordo com seu desejo. Eles, então, levantam a cabeça e suplicam um pouco 
mais conforme seu desejo. Quem reza sem um minyan faz o mesmo. (Hil. Tefilá V,13-15; VII,17; 

IX,5) 
 

Tampouco pode uma pessoa importante fazer “nefilat panim”, a não ser que saiba ser um justo 
como foi Josué, mas volta um pouco o rosto, sem colocá-lo sobre o chão. (Hil. Tefilá V,15) Entre 

Yom ha-Kipurim e Sukot não se faz nefilat panim. 
 

A Torá proíbe prostração total em cima de pedras lavradas fora do recinto do Templo. 
Por decreto rabínico, é proibido pressionar o rosto em pedra talhada, mesmo que não completamente 

prostrado. “Por isso é costume entre todos os judeus estender esteiras em suas sinagogas cujo solo é 

de pedras.” (Hil. `Avodá zará VI,10-13) 
 

Quando cada um estiver sentado, o Ĥazan vai para diante da Tebá. De pé no meio do povo, ele co-

meça o Qadix. O Qahal responde em voz alta nos lugares designado em negrito: 
 

א.   א דִ . ן מֵ ָא ִיְתַּגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרבָּ ְלמָּ א ִכְרעּוֵתּה ְויִ ְבעָּ ְך ְמֹלְברָּ
ל ֵבית ן ּוְבַחֵיי וֹ ֵמיכן ּוְביוֹ ְבַחֵייכוֹ  ,ַמְלכּוֵתּה ֵאלכָּ א ּוִבְזַמן   ִיְׂשרָּ לָּ ַבֲעגָּ

ִריב. ְוִאְמרּו   א מְ   ָאֵמן קָּ לְ ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ ַלם ּוְלעָּ ַרְך ְלעָּ ְלַמיָּא בָּ  ֵמי עָּ
ַרְך. ַא ,ְשַתַבחיִ  .ןמֵ ָא   ִיְתבָּ ְשֵמּה   ַנֵׂשא,ְוִיתְ  ,ִיְתַעֶלה ,םמַ ִיְתרוֹ  ,רִיְתפָּ
א  א  .ןמֵ ָא   ְבִריְך הּוא.  ,ְדֻקְדשָּ תָּ ל ִבְרכָּ א ִמן כָּ א ,ְלֵעלָּ תָּ אתִ  ,ִשירָּ תָּ   ,ְשְבחָּ

א,  ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ  . ןמֵ ָא ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ְוֶנחָּ
Exaltado e santificado seja Seu grande Nome, Amên, no mundo que Ele 

criou por Sua vontade e que faça reinar sua soberania em vossas vidas e 

vossos dias, como também na vida de toda a casa de Israel prontamente 

e em tempo próximo e digamos Amên. Seja Seu grande Nome ben-

dito eternamente e glorificado para sempre. Seja bendito, Amên, 
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louvado, glorificado e exaltado o Nome do Santo, Bendito seja Ele 

Amên, acima de todas as bênçãos, cantos, louvores e consolações que 

possam ser proferidos no mundo e digamos Amên. 
 

Leitura pública da Torá |  קרית תורה בציבור 
 

A leitura pública a partir de um rolo da Torá é feita somente com um minyan. Moysés rabênu esta-
beleceu a prática de a Torá ser lida toda segunda-feira e quinta-feira de manhã. Nas segundas-feiras 

e quintas-feiras, durante Ĥanuká, Purim, e nos dias de jejum, a leitura da Torá é distribuída entre 

três leitores; nem mais nem menos. Na Lua Nova (Rox ĥódex) e nos dias intermediários de Pêssaĥ e 
Sucot, é distribuída entre os quatro leitores. A prática de cantar músicas ao retirar e retornae o rolo 

da Torá depende do costume de cada congregação. (Veja ainda: Hil. Tefilá XII) 
 

Cada indivíduo que sobe para ler a Torá abre o livro, olha para onde ele é lido, e diz: 

ְך.  חזן׃  ְרכּו ֶאת  ְייָּ ַהְמֹברָּ  בָּ
ֶעד.  קהל׃  ם וָּ ְך ְלעֹולָּ רּוְך ְייָּ ַהְמֹברָּ  בָּ

Ĥazan: Bendizei ao Eterno, que é Bendito. 

Qahal: Bendito seja o Eterno, que é Bendito para todo o sempre. 
 

O leitor, então, abençoa: 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ַעִמים ֲאֶשר ,לָּ ל הָּ נּו ִמכָּ ַחר בָּ   בָּ
נּו ֶאת תוֹ  ַתן לָּ תוֹ ְונָּ רּוְך רָּ ה . בָּ הֵתן ַהתוֹ , נוֹ ְייָּ ַאתָּ  . רָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste 

dentre todos os povos e nos deste a Tua Torá. Bendito és Tu, Eterno, 

doador da Torá. 
… e então procede à leitura da Torá. 

 

Uma vez completada a leitura da Torá, fecha-se o rolo e abençoa: 
 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ נּו תוֹ  ,לָּ ַתן לָּ ַרת ֱאֶמת ְוַחֵיי ֲאֶשר נָּ
ַטע ְבתוֹ עוֹ  ם נָּ ה לָּ רּוְך ַאתָּ הֵתן ַהתוֹ , נוֹ ְייָּ ֵכנּו. בָּ  . רָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a 

Lei da verdade e plantaste a vida eterna no meio de nós. Bendito és Tu, 

Eterno, doador da Torá. 
 

O Rolo da Torá retorna à Arca. 
 

Somente nas segundas-feiras e quintas-feiras, o Ĥazan diz o Qadix: 
 

א.   א דִ עָּ בְ . ן מֵ ָא ִיְתַּגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרבָּ א ִכְרעּוֵתּה ְויִ ְלמָּ ְך ְמֹלְברָּ
ל ֵבית ן ּוְבַחֵיי וֹ ֵמיכן ּוְביוֹ ְבַחֵייכוֹ  ,ַמְלכּוֵתּה ֵאלכָּ א ּוִבְזַמן   ִיְׂשרָּ לָּ ַבֲעגָּ

ִריב. ְוִאְמרּו   ַלם    ָאֵמן קָּ ַרְך ְלעָּ א ְמבָּ ְלַמיָּא ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ ְלֵמי עָּ  ּוְלעָּ
ַרְך. ַאתְ יִ  ,ְשַתַבחיִ  .ןמֵ ָא   ִיְתבָּ ְשֵמּה   ַנֵׂשא,ְוִיתְ  ,ִיְתַעֶלה ,םמַ ִיְתרוֹ  ,רפָּ
א  א  .ןמֵ ָא   ְבִריְך הּוא.  ,ְדֻקְדשָּ תָּ ל ִבְרכָּ א ִמן כָּ א ,ְלֵעלָּ תָּ אתִ  ,ִשירָּ תָּ   ,ְשְבחָּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ  . ןמֵ ָא ְוֶנחָּ
Exaltado e santificado seja Seu grande Nome, Amên, no mundo que Ele 

criou por Sua vontade e que faça reinar sua soberania em vossas vidas e 
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vossos dias, como também na vida de toda a casa de Israel prontamente 

e em tempo próximo e digamos Amên. Seja Seu grande Nome ben-

dito eternamente e glorificado para sempre. Seja bendito, Amên, 

louvado, glorificado e exaltado o Nome do Santo, Bendito seja Ele 

Amên, acima de todas as bênçãos, cantos, louvores e consolações que 

possam ser proferidos no mundo e digamos Amên. 
 

Salmo LXXVIII,38 – opcional quando se reza sozinho: 
 

ל   ִשיב ַאפֹו, ְוֹלא יִָּעיר כָּ ה ְלהָּ ֹון ְוֹלא ַיְשִחית ְוִהרבָּ ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵפר עָּ
תֹו׃   ֲחמָּ

Ele é misericordioso e perdoa a iniquidade e não destrói, mas muitas ve-

zes afasta Sua ira e não desperta Seu furor. 
 

Lê-se o Salmo CXLV se estiver em um minyan ou rezando sozinho; O Ĥazan recita de pé, enquanto 

a congregação recita sentada (Hil. Tefilá IX, 6) 

ִוד.  ה ְלדָּ  ְתִהלָּ
ֶעד. ם וָּ ה ִשְמָך, ְלעֹולָּ ְרכָּ  ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶמֶלְך; ַוֲאבָּ

ל ; -ְבכָּ ְרֶכךָּ ה ִשְמָך, ְלעֹולָּ יֹום ֲאבָּ ֶעד. ַוֲאַהְללָּ  ם וָּ
דֹול יְ  ל ְמֹאד;  יָּ ּגָּ תֹו ֵאין ֵחֶקר. ּוְמֻהלָּ  ְוִלְגֻדלָּ

 דֹור ְלדֹור, ְיַשַבח ַמֲעֶׂשיָך; ּוְגבּוֹרֶתיָך ַיִּגידּו. 
ה.  ִׂשיחָּ  ֲהַדר, ְכבֹוד הֹוֶדָך, ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך אָּ

Salmo, de Davi: 

Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o Teu Nome para sempre. 

Cada dia Te bendirei, e louvarei o Teu Nome para sempre. 

Grande é o Eterno, e muito digno de louvor, e a Sua grandeza é inescru-

tável. 

Uma geração louvará as tuas obras à outra geração, e anunciarão as tuas 

proezas. 

Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras ma-

ravilhosas. 
 

ְתָך ֲאַסְפֶרנָּה.   ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך ֹיאֵמרּו; ּוְגֻדלָּ
ְתָך ְיַרֵננּו. -ֵזֶכר ַרב  טּוְבָך ַיִביעּו; ְוִצְדקָּ

ל ; ֶאֶרְךיָּ ַחנּון ְוַרחּום יְ  ֶסד. -ַאַפִים, ּוְגדָּ  חָּ
יו, ַעל יָּ יְ -טֹוב ל-ַלֹכל; ְוַרֲחמָּ יו. -כָּ  ַמֲעׂשָּ

ליָּ יֹודּוָך יְ  ה. ַמֲעֶׂשיָך; ַוחֲ -, כָּ ְרכּוכָּ  ִסיֶדיָך, ְיבָּ
E se falará da força dos teus feitos terríveis; e contarei a tua grandeza. 

Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e canta-

rão a tua justiça. 

Bondoso e compassivo é o Eterno, tardio em irar-se, e de grande benig-

nidade. 
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O Eterno é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as 

suas obras. 

Todas as tuas obras te louvarão, ó Eterno, e os teus santos te bendirão. 
 

ְתָך ְיַדֵברּו.   ְכבֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמרּו; ּוְגבּורָּ
ם, ְּגבּו ְלהֹוִדיַע, ִלְבֵני  ָאדָּ יוהָּ  ; ּוְכבֹוד, ֲהַדר ַמְלכּותֹו. ֹרתָּ

ל ל-ַמְלכּוְתָך, ַמְלכּות כָּ ִמים; ּוֶמְמַשְלְתָך, ְבכָּ ֹדר. -ֹעלָּ  דֹור וָּ
ליָּ סֹוֵמְך יְ  לַהֹנְפלִ -, ְלכָּ  ַהְכפּוִפים. - ים; ְוזֹוֵקף, ְלכָּ

ה נֹוֵתן-ֵעיֵני ֶהם ֶאת-ֹכל, ֵאֶליָך ְיַׂשֵברּו; ְוַאתָּ ם ְבִעתֹו. -לָּ  ָאְכלָּ
Falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder, 

Para que façam saber aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e a 

glória do esplendor do teu reino. 

O teu reino é um reino eterno; o teu domínio dura por todas as gerações. 

O Eterno sustenta a todos os que caem, e levanta todos os que estão en-

curvados. 

Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu 

tempo; 
 

ל-פֹוֵתַח ֶאת ֶדָך; ּוַמְׂשִביַע ְלכָּ צֹון. -יָּ  ַחי רָּ
ליָּ ַצִדיק יְ  ל-, ְבכָּ ִסיד, ְבכָּ יו; ְוחָּ כָּ יו. -ְדרָּ  ַמֲעׂשָּ
רֹוב  לְייָּ קָּ ֻאהּו ֶבֱאֶמת. - , ְלכָּ  ֹקְרָאיו, ְלֹכל ֲאֶשר ִיְקרָּ
ם ִיְשַמע, ְויֹוִשיֵעם.-ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה; ְוֶאת-ְרצֹון תָּ  ַשְועָּ

ל-ֶאת ,יָּ שֹוֵמר יְ  ל-כָּ יו; ְוֵאת כָּ ִעים ַיְשִמיד.- ֹאֲהבָּ ְרשָּ  הָּ
Abres Tua mão, e satisfazes o desejo de todos os viventes. 

Justo é o Eterno em todos os seus caminhos, e benigno em todas as suas 

obras. 

O Eterno está perto de todos os que O invocam, de todos os que O invo-

cam em verdade. 

Ele cumpre o desejo dos que o temem; ouve o seu clamor, e salva-os. 

O Eterno preserva todos os que O amam, mas a todos os ímpios, ele os 

destrói. 
 

ל-, ְיַדֶבריָּ ְתִהַלת יְ  ֵרְך כָּ ר, ֵשם -ִפי: ִויבָּ ׂשָּ ֶעד. בָּ ם וָּ ְדשֹו,ְלעֹולָּ  קָּ
A minha boca falará o louvor do Eterno, e toda a carne louvará o seu 

santo Nome para sempre. 
 

Ordem do dia |  סדר היום 
 

ֵבי ֶפשַ  א ְלִציֹון ּגֹוֵאל, ּוְלשָּ ַוֲאִני, ֹזאת ְבִריִתי  .יָּ ְנֻאם, יְ  ע ְבַיֲעֹקבּובָּ
ם ָאַמר יְ  ֶליָך, ּוְדבָּ יָּ אֹותָּ יָּמּושּו  ַׂשְמִתי ְבִפיָך: ֹלא ַרי ֲאֶשררּוִחי ֲאֶשר עָּ

ה, ְוַעדיָּ ִמִפיָך ּוִמִפי ַזְרֲעָך ּוִמִפי ֶזַרע ַזְרֲעָך, ָאַמר יְ  ם.  , ֵמַעתָּ  עֹולָּ
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Um Redentor virá a Sião e para aqueles de Jacob que se arrependerem 

das transgressões intencionais, declarou o Eterno. E quanto a Mim, este 

é Meu pacto com eles, disse o Eterno; Meu espírito que está sobre ti e 

Minha palavra que pus em tua boca não serão tiradas de tua boca, da 

boca de tua descendência nem da boca dos descendentes de teus descen-

dentes, disse o Eterno, desde agora e para sempre. (Isaísas LIX,20-21) 
 

דֹוש, יֹוֵשב ְתִהלֹות  ֵאלְוַאַתה קָּ  .ִיְׂשרָּ
Tu és Santo, entronizado sobre os louvores de Israel. (Salmo XXII,4) 

 

א ֶזה ֶאל רָּ דֹוש יְ  ְוקָּ דֹוש קָּ דֹוש קָּ ל יָּ ֶזה ְוָאַמר, קָּ אֹות; ְמֹלא כָּ   ְצבָּ
ָאֶרץ, ְכבֹודֹו.   הָּ

E voltava-se um para o outro e proclamava: Santo, Santo, Santo, é o 

Eterno dos exércitos, a terra toda está cheia de Sua glória. (Isaías VI,3) 
 

ֵאִני רּוחַ  רּוְך ְכבֹוד ַוִתשָּ דֹול: בָּ ֶאְשַמע ַאֲחַרי, קֹול ַרַעש ּגָּ , יָּ יְ  וָּ
 ִמְמקֹומֹו. 

Então um espírito me elevou, e ouvi por trás de mim uma voz que afir-

mava em alto som: bendita é a glória do Eterno desde o Seu lugar. (Eze-

quiel III,12) 
 

ֶעד.  ם וָּ  ְייָּ ִיְמֹלְך ְלעֹולָּ
O Eterno reinará para todo o sempre. (Êxodo XV,18) 

 

א ְלמָּ ְלַמיָּא.  ְייָּ ַמְלכּוֵתּה ְלעָּ ְלֵמי עָּ  ּוְלעָּ
Seu reino está estabelecido para sempre e para toda a eternidade. 

 

Súplicas e versos sobre a Divina Compaixão | תחנונים 
Súplicas e versos sobre a Divina Compaixão | תחנונים são recitados aqui. 

A Halakhá não estabelece que palavras ou versos serão ditos. O que segue representa a recitação tra-

dicional comum entre todos os exilados. 
 

ק וְ יָּ יְ  ם ִיְצחָּ הָּ ֵאל, ֱאֹלֵהי ַאְברָּ ה ִיְׂשרָּ ְמרָּ ם, ְלֵיֶצר   ֲאֹבֵתינּו, שָּ ֹזאת ְלעֹולָּ
ם, ֵאֶליָך. בָּ ֵכן ְלבָּ  ַמְחְשבֹות ְלַבב ַעֶמָך; ְוהָּ

Ó Eterno, Deus de Abrahão, Isaac e Israel, nossos pais, conserva para 

sempre as disposições do coração de teu povo, e dirige seus corações 

para Ti. (1 Crônicas XXIX,18) 
 

ו   ה, ַיְשִחית ְוֹלא ֹןְוהּוא ַרחּום, ְיַכֵפר עָּ ִשיב  ְוִהְרבָּ  ְוֹלא יִָּעיר, ַאפוֹ  ְלהָּ
ל תוֹ  כָּ  . ֲחמָּ

Ele é misericordioso e perdoa a iniquidade e não destrói, mas muitas ve-

zes afasta Sua ira e não desperta Seu furor. (Salmo LXXVIII,38) 
 

ח; אַ  ִכי י, טֹוב ְוַסלָּ ה ֲאֹדנָּ ל ְוַרב תָּ  ֹקְרֶאיָך.  ֶחֶסד, ְלכָּ
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Adonay, Tu que és bom e perdoas, rico em bondade para todos os que 

Te invocam. (Salmo LXXXVI,5) 
 

ם; ְתָך ֶצֶדק ְלעֹולָּ ְתָך ֱאֶמת.  ִצְדקָּ  ְותֹורָּ
A Tua justiça é uma justiça para a eternidade, e a Tua Lei é verdadeira. 
(Salmo CXIX,142) 

 

ם, ֲאֶשר הָּ ִנְשַבְעתָּ ַלֲאֹבֵתינּו, ִמיֵמי  ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב, ֶחֶסד ְלַאְברָּ
 ֶקֶדם. 

Tu darás a verdade a Jacob, a bondade a Abrahão, como juraste a nossos 

pais desde os dias passados. (Miqueias VII,20) 
 

י, יֹום יֹום: רּוְך ֲאֹדנָּ ס בָּ נּו ַיֲעמָּ ה. לָּ ֵתנּו ֶסלָּ ֵאל ְישּועָּ  הָּ
Bendito seja Adonay dia após dia! Sustenta-nos o Deus de nossa salva-

ção. (Salmo LXVIII,20) 
 

נּו; יָּ יְ  אֹות ִעמָּ ב ְצבָּ ה.  ִמְׂשּגָּ נּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסלָּ  לָּ
Que o Eterno dos Exércitos esteja sempre conosco! Que nossa fortaleza 

seja o Deus de Jacob. (Salmo XLVI,8) 
 

אֹות יָּ יְ  ְך. ְצבָּ ם, ֹבֵטַח בָּ  ַאְשֵרי ָאדָּ
Eterno dos Exércitos, feliz o homem que só em Ti confia. (Salmo 

LXXXIV,13) 
 

רּוְך ֱאֹל  ָאנּו ִלְכבוֹ בָּ נּו ִמן ַהתוֹ דוֹ ֵהינּו ֶשְברָּ נּו  , ְוִהְבִדילָּ ַתן לָּ ִעים, ְונָּ
ַטע ְבתוֹ ַרת ֱאֶמת, ְוַחֵיי עוֹ תוֹ  ם נָּ תוֹ ֵכנּו. הּוא ִיְפַתח ִלֵבנּו ְבתוֹ לָּ , רָּ
תוֹ נּו ַאְבִלבֵ  ֵתןְויִ  ְבדוֹ  נוֹ ת ְרצוֹ , ְוַלֲעׂשוֹ ְוִיְרָאתוֹ  ֲהבָּ לֵ  ּוְלעָּ ב שָּ ם, ְבֵלבָּ

ִריק, ְוֹל ְלַמַען ֹל ה. א ִניַגע לָּ לָּ  א ֵנֵלד ַלֶבהָּ
Bendito é nosso Deus que nos criou para a Sua glória, que nos separa 

dos desviados, e nos deu a Lei verdadeira, e a vida eterna plantou dentro 

de nós. Ele abrirá nossos corações com a Sua Lei, e porá Seu amor em 

nossos corações para fazer a Sua vontade e servi-l’O com coração per-

feito, por isso não tocará em vão e não nascerá o pânico. 
 

צוֹ  ֶניָך ְיִהי רָּ עוֹ  ְחֶיה ִלְשֹמרֶשנִ  ֵהינּוֱאֹל ְייָּ ן ִמְלפָּ ם ַהֶזה,  ֻחֶקיָך בָּ לָּ
עוֹ  בְוִניַרש טוֹ ְזֶכה נִ שְ  אּוְלַחֵיי הָּ ם ַהבָּ בוֹ . לָּ , ִיֹדםא ד ְוֹל ְלַמַען ְיַזֶמְרָך כָּ
ם אוֹ ַהי ְלעוֹ ֱאֹל ְייָּ   . ֶדךָּ לָּ

Que seja a Tua vontade, Eterno, nosso Deus, que vivamos para guardar 

os Teus estatutos neste mundo, que meraçamos e herdemos o bem para 

a vida do Mundo Vindouro. Para eu cantar a Tua gloria e não ficar em 

silencio; Eterno, meu Deus, louvar-Te-ei para sempre 
 

צֹון  ֶניָךִפי, ְוֶהְגיֹון ִלִבי -ִאְמֵריִיְהיּו ְלרָּ  ֹגֲאִלי. , צּוִרי וְ יָּ יְ  :ְלפָּ
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Que as palavras de minha boca e as meditações de meu coração sejam 

aceitáveis ante Ti, Eterno, meu apoio e salvador.  ׁ(Salmo XIX,15) 
 

א.   א דִ . ן מֵ ָא ִיְתַּגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרבָּ ְלמָּ א ִכְרעּוֵתּה ְויִ ְבעָּ ְך ְמֹלְברָּ
ל ֵבית ן ּוְבַחֵיי וֹ ֵמיכן ּוְביוֹ ֵייכוֹ ְבחַ  ,ַמְלכּוֵתּה ֵאלכָּ א ּוִבְזַמן   ִיְׂשרָּ לָּ ַבֲעגָּ

ִריב. ְוִאְמרּו   ְלַמיָּא   ָאֵמן קָּ ְלֵמי עָּ ַלם ּוְלעָּ ַרְך ְלעָּ א ְמבָּ  ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ
ַרְך. ַא ,ְשַתַבחיִ  .ןמֵ ָא   ִיְתבָּ ְשֵמּה   ַנֵׂשא,ְוִיתְ  ,ִיְתַעֶלה ,םמַ ִיְתרוֹ  ,רִיְתפָּ

א דְ  א  .ןמֵ ָא   ְבִריְך הּוא.  ,ֻקְדשָּ תָּ ל ִבְרכָּ א ִמן כָּ א ,ְלֵעלָּ תָּ אתִ  ,ִשירָּ תָּ   ,ְשְבחָּ
א, ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ  . ןמֵ ָא ְוֶנחָּ

Exaltado e santificado seja Seu grande Nome, Amên, no mundo que Ele 

criou por Sua vontade e que faça reinar sua soberania em vossas vidas e 

vossos dias, como também na vida de toda a casa de Israel prontamente 

e em tempo próximo e digamos Amên. Seja Seu grande Nome ben-

dito eternamente e glorificado para sempre. Seja bendito, Amên, 

louvado, glorificado e exaltado o Nome do Santo, Bendito seja Ele 

Amên, acima de todas as bênçãos, cantos, louvores e consolações que 

possam ser proferidos no mundo e digamos Amên. 
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Minĥá |  מנחה 
 

Salmo LXXVIII,38 – opcional quando se reza sozinho: 
 

ה  ֹון ְוֹלא ַיְשִחית ְוִהרבָּ ל  ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵפר עָּ ִשיב ַאפֹו, ְוֹלא יִָּעיר כָּ ְלהָּ
תוֹ   ׃ ֲחמָּ

ה. ַאְשֵרי ה לֹו, ַאשְ  ַאְשֵרי יֹוְשֵבי ֵביֶתָך, עֹוד ְיַהְללּוָך, ֶּסלָּ כָּ ם ֶשכָּ עָּ ֵרי הָּ
יו.  ם ֱשייָּ ֱאֹלהָּ עָּ  הָּ

Ele é misericordioso e perdoa a iniquidade e não destrói, mas muitas ve-

zes afasta Sua ira e não desperta Seu furor. 

Bem-aventurados os que vivem na Tua Casa, pois estarão louvando-Te 

continuamente (Sêlah). Bem-aventurado o povo que tem a Ele! Bem-

aventurado o povo de quem o Eterno é Deus. 
 

Lê-se o Salmo CXLV se estiver em um minyan ou rezando sozinho; O Ĥazan recita de pé, enquanto 

a congregação recita sentada (Hil. Tefilá IX, 6) 

ִוד.  ה ְלדָּ  ְתִהלָּ
ה ִשְמָך, ְלעוֹ ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶמֶלְך ְרכָּ ֶעד.; ַוֲאבָּ ם וָּ  לָּ

ל ֶעד. יֹום -ְבכָּ ם וָּ ה ִשְמָך, ְלעֹולָּ ; ַוֲאַהְללָּ ְרֶכךָּ  ֲאבָּ
דֹול יְ  ל ְמֹאד;  יָּ ּגָּ תֹו ֵאין ֵחֶקר. ּוְמֻהלָּ  ְוִלְגֻדלָּ

 דֹור ְלדֹור, ְיַשַבח ַמֲעֶׂשיָך; ּוְגבּוֹרֶתיָך ַיִּגידּו. 
ה. ֲהַדר, ְכבֹוד הֹוֶדָך, ְוִדְבֵרי  ִׂשיחָּ  ִנְפְלֹאֶתיָך אָּ

Salmo, de Davi: 

Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o Teu Nome para sempre. 

Cada dia Te bendirei, e louvarei o Teu Nome para sempre. 

Grande é o Eterno, e muito digno de louvor, e a Sua grandeza é inescru-

tável. 

Uma geração louvará as tuas obras à outra geração, e anunciarão as tuas 

proezas. 

Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras ma-

ravilhosas. 
 

ְתָך ֲאַסְפֶרנָּה.   ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך ֹיאֵמרּו; ּוְגֻדלָּ
ְתָך-ֵזֶכר ַרב  ְיַרֵננּו.  טּוְבָך ַיִביעּו; ְוִצְדקָּ

ל ; ֶאֶרְךיָּ ַחנּון ְוַרחּום יְ  ֶסד. -ַאַפִים, ּוְגדָּ  חָּ
יו, ַעל יָּ יְ -טֹוב ל-ַלֹכל; ְוַרֲחמָּ יו. -כָּ  ַמֲעׂשָּ

ליָּ יֹודּוָך יְ  ה. -, כָּ ְרכּוכָּ  ַמֲעֶׂשיָך; ַוֲחִסיֶדיָך, ְיבָּ
E se falará da força dos teus feitos terríveis; e contarei a tua grandeza. 

Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e canta-

rão a tua justiça. 
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Bondoso e compassivo é o Eterno, tardio em irar-se, e de grande benig-

nidade. 

O Eterno é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as 

suas obras. 

Todas as tuas obras te louvarão, ó Eterno, e os teus santos te bendirão. 
 

ְתָך ְיַדֵברּו.   ְכבֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמרּו; ּוְגבּורָּ
יוְלהֹוִדיַע, ִלְבֵני  ם, ְּגבּוֹרתָּ ָאדָּ  ד, ֲהַדר ַמְלכּותֹו. ; ּוְכבוֹ הָּ

ל ל-ַמְלכּוְתָך, ַמְלכּות כָּ ִמים; ּוֶמְמַשְלְתָך, ְבכָּ ֹדר. -ֹעלָּ  דֹור וָּ
ליָּ סֹוֵמְך יְ  ל-, ְלכָּ  פּוִפים. ַהכְ - ַהֹנְפִלים; ְוזֹוֵקף, ְלכָּ

ה נֹוֵתן-ֵעיֵני ֶהם ֶאת-ֹכל, ֵאֶליָך ְיַׂשֵברּו; ְוַאתָּ ם ְבִעתֹו. -לָּ  ָאְכלָּ
Falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder, 

Para que façam saber aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e a 

glória do esplendor do teu reino. 

O teu reino é um reino eterno; o teu domínio dura por todas as gerações. 

O Eterno sustenta a todos os que caem, e levanta todos os que estão en-

curvados. 

Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu 

tempo; 
 

ֶדָך; ּוַמְׂשבִ -פֹוֵתַח ֶאת ליָּ צֹון. -יַע ְלכָּ  ַחי רָּ
ליָּ ַצִדיק יְ  ִסיד, -, ְבכָּ יו; ְוחָּ כָּ לְדרָּ יו. -ְבכָּ  ַמֲעׂשָּ
רֹוב  לְייָּ קָּ ֻאהּו ֶבֱאֶמת. - , ְלכָּ  ֹקְרָאיו, ְלֹכל ֲאֶשר ִיְקרָּ
ם ִיְשַמע, ְויֹוִשיֵעם.-ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה; ְוֶאת-ְרצֹון תָּ  ַשְועָּ

ל-, ֶאתיָּ שֹוֵמר יְ  יו; ְוֵאת כָּ -כָּ ִעים ַיְשִמיד.- לֹאֲהבָּ ְרשָּ  הָּ
Abres Tua mão, e satisfazes o desejo de todos os viventes. 

Justo é o Eterno em todos os seus caminhos, e benigno em todas as suas 

obras. 

O Eterno está perto de todos os que O invocam, de todos os que O invo-

cam em verdade. 

Ele cumpre o desejo dos que o temem; ouve o seu clamor, e salva-os. 

O Eterno preserva todos os que O amam, mas a todos os ímpios, ele os 

destrói. 
 

ל-, ְיַדֶבריָּ ְתִהַלת יְ  ֵרְך כָּ ֶעד. -ִפי: ִויבָּ ם וָּ ְדשֹו,ְלעֹולָּ ר, ֵשם קָּ ׂשָּ  בָּ
A minha boca falará o louvor do Eterno, e toda a carne louvará o seu 

santo Nome para sempre. 
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O Ĥazan de pé diz o Qadix: 

א.   א דִ . ן מֵ ָא ִיְתַּגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרבָּ ְלמָּ א ִכְרעּוֵתּה ְויִ ְבעָּ ְך ְמֹלְברָּ
ל ֵבית ן ּוְבַחֵיי וֹ ֵמיכן ּוְביוֹ ְבַחֵייכוֹ  ,ַמְלכּוֵתּה אֵ ִיׂשְ כָּ א ּוִבְזַמן   לרָּ לָּ ַבֲעגָּ

ִריב. ְוִאְמרּו   ְלַמיָּא   ָאֵמן קָּ ְלֵמי עָּ ַלם ּוְלעָּ ַרְך ְלעָּ א ְמבָּ  ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ
ַרְך. ַא ,ְשַתַבחיִ  .ןמֵ ָא   ִיְתבָּ ְשֵמּה   ַנֵׂשא,ְוִיתְ  ,ִיְתַעֶלה ,םמַ ִיְתרוֹ  ,רִיְתפָּ
א  א ִמן   .ןמֵ ָא   ְבִריְך הּוא.  ,ְדֻקְדשָּ לְלֵעלָּ אבִ  כָּ תָּ א ,ְרכָּ תָּ אתִ  ,ִשירָּ תָּ   ,ְשְבחָּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ  . ןמֵ ָא ְוֶנחָּ
Exaltado e santificado seja Seu grande Nome, Amên, no mundo que Ele 

criou por Sua vontade e que faça reinar sua soberania em vossas vidas e 

vossos dias, como também na vida de toda a casa de Israel prontamente 

e em tempo próximo e digamos Amên. Seja Seu grande Nome ben-

dito eternamente e glorificado para sempre. Seja bendito, Amên, 

louvado, glorificado e exaltado o Nome do Santo, Bendito seja Ele 

Amên, acima de todas as bênçãos, cantos, louvores e consolações que 

possam ser proferidos no mundo e digamos Amên. 
 

Cinco pormenores impedem a oração, mesmo havendo chegado seu tempo: ablução das mãos, co-
bertura das regiões genitais, pureza do local no qual a oração é efetuada, coisas que desconcentrem a 

pessoa e a devoção do coração. (Hil. Tefilá IV,1) 
 

Oito pormenores é preciso que o que ora tenha cuidado em fazê-los, e caso se acha dificultado de-

masiadamente ou impossibilitado, ou mesmo intencionalmente deixara de fazê-los, não impedem 

sua oração. São estas: 1) estar de pé; 2) direcionado ao Templo; 3) Preparação do corpo [para a ora-
ção]; 4) Preparação do indumento; 5) Preparação do local; 6) colocação da voz; 7) o curvar-se; 8) o 

prostrar-se por terra. (Hil. Tefilá V,1) 
 

`Amidá |  עמידה 
 

ֶתָך: ח ּוִפי ַיִּגיד ְתִהלָּ ַתי ִתְפתָּ י ְׂשפָּ  ֲאֹדנָּ
Meu Senhor, abre os meus lábios e minha boca anunciará o Teu louvor. 
Salmo LI,17 

 

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ םֲאבֹוֵתינּוֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  בָּ הָּ ֱאֹלֵהי  , , ֱאֹלֵהי ַאְברְָּ
ק, ֵוא  ֵאל ִיְצחָּ א, ֵאל ֶעְליֹון ֹלֵהי ַיֲעֹקב. הָּ דֹול ַהִּגבֹור ְוַהנֹורָּ ּגֹוֵמל  , ַהּגָּ

ִדים טֹוִבים,   ָאבֹות, ּוֵמִביא ּגֹוֵאל ִלְבֵני  קֹוֵנה ַהֹכל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ֲחסָּ
ם ֵגןֶמלֶ  ,ְבֵניֵהֶ  .ְך עֹוֵזר ּומֹוִשיַע ּומָּ

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ םבָּ הָּ ֵגן ַאְברָּ  . , מָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de 

Abrahão, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Deus grandioso, todo-poderoso 

e temível, Deus altíssimo que outorgas bondades benéficas, Amo de 

tudo o que existe, que recordas as bondades dos patriarcas e trarás o re-

dentor para os filhos de seus filhos. Rei que ajudas, salvas e defendes. 

Bendito és Tu, Eterno, escudo de Abraham. 
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י, ַרב ְלהֹוִשיעַ  ם ֲאֹדנָּ ה ִּגבֹור ְלעֹולָּ  ׃ַאתָּ
(no verão: entre o 1.º dia de Pêssaĥ e Xemini Açéret, dirá) 

 ׃ לטָּ יד הַ ִר מוֹ 
(e o 1.º dia de Pêssaĥ, dirá Açéret Xeminino inverno: entre  ) 

רּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶשם׃  ַמִשיב הָּ
 

רֹוֵפא חֹוִלים,  ,  ֵיה ֵמִתים ְבַרֲחִמים ַרִביםְמחַ ְמַכְלֵכל ַחִיים ְבֶחֶסד, 
ר ּוַמִתיר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵים ֱאמּונָּתוֹ  פָּ מֹוָך ַבַעל ְּגבּורֹות   .ִליֵשֵני עָּ ִמי כָּ

ְך, ֶמֶלְך  ׃ ֵמִמית ּוְמַחֶיה ּוִמי דֹוֶמה לָּ
ן. זוכֵ  ׃ת” בעשי  ַרֲחמָּ מוָך ָאב הָּ יו ְלַחִיים ְבַרחֲ ִמי כָּ ן  ׃ ִמיםר ְיצּורָּ ְוֶנֱאמָּ

ה ְלַהֲחיות ֵמִתים  ׃ ַאתָּ
, ְמַחֵיה ַהֵמִתים ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ׃ בָּ

Tu és eternamente valente, Senhor, abundante para salvar; 

No verão: Tu fazes cair o orvalho; 

No inverno: Tu fazes o vento soprar e a chuva cair; 

Sustentas os vivos com bondade, ressuscitas os mortos com grande mi-

sericórdia, sustentas os caídos e curas os enfermos, libertas os prisionei-

ros e manténs Tua fidelidade para com os que dormem no pó. Quem é 

como Tu, Amo de feitos poderosos? E quem se assemelha a Ti, Rei que 

causas a morte e fazes viver, e fazes florescer a salvação?  

(Durante os 10 dias de texuvá:) Quem pode ser ser comparado a ti, ó Pai mi-

sericordioso, que lembras das criaturas com piedades, para a vida. Tu és 

fiel em ressuscitar os mortos. 

Bendito és Tu, Eterno, que ressuscitas os mortos. 
 

Apenas o ĥazan lê a Qeduxá, e somente durante a repetição. 

A comunidade responde em voz alta nos locais designados. Uma vez que o Ĥazan chega à Qeduxá, 

os fiéis podem voltar para onde eles estavam em oração antes de dar os três passos para trás. 
 

Qeduxá | קדושה 
ְך,שָּ ידִ קְ נַ  ר ַהרָאמּור   ְך ְוַנֲעִריצָּ בָּ ה ְמֻשֶלֶשת ַכדָּ ְך ְקֻדשָּ ַהְמַשְלִשים לָּ

ר׃  א ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאמָּ רָּ ְך ְוקָּ  ַעל ַיד ְנִביאָּ
דוֹ  - הלק דוֹ קָּ דוֹ ש. קָּ אוֹ  ְייָּ ש ש. קָּ ָאֶרץ ְכבוֹ ת. ְמֹלְצבָּ ל הָּ  דוֹ א כָּ

ם -  חזן תָּ  ׃ְלֻעמָּ
ְבִחים ְואֹוְמִרים   - הלק רּוְך ְמֹשַ  ִמְמקֹומֹו.  ְכבֹוד ְייָּ בָּ

ְדשָּ ִשיּובְ  -  חזן תּוב ֵלאמֹ  ְךֵרי קָּ  . ר כָּ
םְלעוֹ  ְייָּ ְך ִיְמֹל - הלק דֹ ן ְלדֹ ַהִיְך ִציוֹ ֱאֹל לָּ  . ר. ַהְללּויָּּהר וָּ

Nós Te santificaremos e Te reverenciaremos por três vezes repetimos a 

Ti a santidade, pois assim está escrito pelo Teu profeta. E voltava-se um 

para o outro e proclamava: 
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Qahal: Santo, Santo, Santo, é o Eterno dos exércitos, a terra toda está 

cheia de Sua glória. 

Ĥazan: E voltando-se um para o outro… 

Qahal: … continuam cantando: Bendita é a glória do Eterno em Sua 

morada. 

Ĥazan: E em Tua santa palavra está escrito: 

Qahal: Reinará o Eterno para sempre, o teu Deus, ó Sião, em todas as 

gerações, louvai o Eterno. 
 

דוֹ  ה קָּ דוֹ ַאתָּ ל יש ּוְקדוֹ ש ְוִשְמָך קָּ רּוְך  וֹ ִשים ְבכָּ ה. בָּ ם ְיַהְללּוָך ֶּסלָּ
ה  ,ַאתָּ דוֹ  ְייָּ ֵאל ַהקָּ דֹוש - בעשי”ת  ) .שהָּ  ( ַהֶמֶלְך ַהקָּ

Tu és Santo e Teu Nome é Santo e os santos Te louvam todos os dias, 

Selah. Bendito és Tu, Eterno, o Deus Santo. 

(Durante os 10 dias de texuvá: O Rei Santo.) 
 

ה חוֹ  ם ַדַעתַאתָּ הּוְמַלֵמד ֶלֱאנוֹ  ,ֵנן ְלָאדָּ ֵננּו ֵמִאתָּ . ש ִבינָּ ה   ְךחָּ ה ִבינָּ ֵדעָּ
ה  .ֵכל ְוַהׂשְ  רּוְך ַאתָּ ַעת, חוֹ ְייָּ בָּ  . ֵנן ַהדָּ

Tu dás ao homem sabedoria e instruis aos mortais a compreensão. E 

concede-nos o Teu dom da inteligência, da compreensão e da sabedoria. 

Bendito és Tu, Eterno, que dás sabedoria. 
 

ְרֵבנּו ַמְלֵכנּו ַלֲעבוֹ ֲהִשיֵבנּו ָאִבינּו ְלתוֹ  ֶתָך. ְוקָּ ֶתָךרָּ ְוַהֲחִזיֵרנּו   ,דָּ
ה  רּוְך ַאתָּ ֶניָך. בָּ ה ְלפָּ ה ְשֵלמָּ רוֹ ְייָּ ִבְתשּובָּ ה, הָּ  . ֶצה ִבְתשּובָּ

Reconduze-nos à Tua Lei, ó nosso Pai; faze-nos retornar ao Teu serviço, 

ó nosso Rei e faze que regressemos com sincero arrependimento para 

Ti. Bendito és Tu, Eterno, que Te comprazes no arrependimento. 
 

אנּו;נּו ָאִבינּו ִכי ְסַלח לָּ  טָּ נּו ַמלְ ְמחֹ  חָּ עְ ל לָּ שָּ רּוְך ַאתָּ ֵכנּו ִכי פָּ ה נּו. בָּ
 . חַ , ַחנּון ַהַמְרֶבה ִלְסֹל ְייָּ 

Desculpa-nos, ó nosso Pai, pois pecamos; perdoa-nos, ó nosso Rei, pois 

transgredimos. Bendito és Tu, Eterno, Misericordioso, que perdoas 

abundantemente. 
 

ְנֵינּו ְוִריב  ה ְלַמַען ְשמָּ ּו ֵלנא  גָּ וְ  ִריֵבנּוְרֵאה ְבעָּ ה ְךְמֵהרָּ רּוְך ַאתָּ , ְייָּ . בָּ
ֵאל ֵאל ּגוֹ   . ִיְׂשרָּ

Observa a nossa aflição e trava a nossa batalha; redime-nos depressa 

com uma redenção perfeita por Teu Nome. Bendito és Tu, Eterno, Re-

dentor de Israel. 
 

Na repetição da `Amidá, em dias de jejum, o Ĥazan diz: 

ה ְגדוֹ  ,ם ַתֲעִניֵתנּום צוֹ ֲעֵננּו ְביוֹ  ָאִבינּוֲעֵננּו  רָּ ה ִכי ְבצָּ ְחנּו;לָּ ַאל   ֲאנָּ
א ֵאֶליָךְתִחנָּ ם מִ לַ עַ תְ ִרְשֵענּו ְוַאל תִ ֵתֶפן לְ  ר   ֵתנּו. ֶטֶרם ִנְקרָּ בָּ ֲעֵננּו. ַכדָּ
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אּו ַוֲאִני ֶאעֱ  ֶשֶנֱאַמר יָּה ֶטֶרם ִיְקרָּ ד ֵהם ְמַדְבִרים ַוֲאִני ֶנה. עוֹ ְוהָּ
ע  . ֶאְשמָּ

Responde-nos, nosso Pai, responde-nos em nosso dia jejum, pois esta-

mos em grande aflição. Não Te voltes para a maldade, e não ignores 

nossas súplicas. Atende-nos ainda antes de Te chamarmos, como está 

escrito: E será que antes de eles Me chamarem, Eu os atenderei; en-

quanto estiverem ainda falando, Eu os ouvirei. 
 

ֵאנּו  ֵפא ְייָּ ְרפָּ ה;ִשיֵענּו הוֹ   ,ְוֵנרָּ ֵשעָּ ל  ְוִנּוָּ ה ְלכָּ ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְשֵלמָּ
הינּוַתֲחלּואֵ  תָּ ן אָּ רּוְך ַאתָּ  ., ִכי ֵאל רֹוֵפא ַרֲחמָּ   ֵלי ַעמוֹ ֵפא חוֹ , רוֹ ְייָּ ה בָּ
ֵאל  . ִיְׂשרָּ

Cura-nos, Eterno, e seremos curados; liberta-nos, e seremos salvos. 

Concede cura completa a todas as nossas feridas, pois Tu és Deus, Mé-

dico misericordioso. Bendito és Tu, Eterno, Que curas os enfermos do 

Teu povo Israel. 
 

Durante a época mais seca, recitar (desde Pêssaĥ até Xemini Açéret): 

ְרֵכנּו ה ַהזֹ  ,ֵהינּוֱאֹל  ְייָּ  ,בָּ נָּ צֹון את ֶאת ַהשָּ ּהְבַטְלֵלי רָּ ְרכָּ ִנים  כְ  ּובָּ שָּ
ה בוֹ ַהטוֹ  רּוְך ַאתָּ ִניםְייָּ ת. בָּ ֵרְך ַהשָּ  ., ְמבָּ

Abençoa-nos e a este ano, Eterno, nosso Deus, com todos os tipos de 

fruto e bênção, como o melhor dos anos. Bendito és Tu, Eterno, Que 

abençoas os anos. 
 

Durante a época mais chuvosa, recitar (desde Xemini Açéret até Pêssaĥ): 

ֵלינּו  ֵרְך עָּ ה ַהזֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ נָּ ר ַעל ְפֵני  ןְותֵ את ֵהינּו ֶאת ַהשָּ טָּ ל ּומָּ טָּ
ה  מָּ ֲאדָּ ִנים ַהטֹובֹותהָּ ּה ַכשָּ ְרכָּ ה ְוַׂשְבֵענּו ִמטּוֶבָך, ּובָּ רּוְך ַאתָּ , ְייָּ . בָּ

ֵרְך ִניםְמבָּ  .  ַהשָּ
Abençoa este ano, Eterno, nosso Deus, com todos os tipos de fruto; e 

concede orvalho e garoa sobre a face da terra, e sacias-nos com Tua 

bondade, como o melhor dos anos. Bendito és Tu, Eterno, Que aben-

çoas os anos. 
 

ר ְתַקע ְבשוֹ  דוֹ פָּ ה ְוׂשָּ  ְלֵחרּוֵתנּו;ל ּגָּ רּוְך ַאתָּ , ְמַקֵבץ ְייָּ א ֵנס ְלַקְבֵצנּו. בָּ
ֵאל ִנְדֵחי ַעמוֹ   . ִיְׂשרָּ

Faze soar o grande xofar para a nossa liberdade, e levanta um estandarte 

para nos ajuntar. Bendito és Tu, Eterno, que reúnes os dispersos do Teu 

povo Israel. 
 

ה שוֹ  ִשיבָּ ִראשוֹ הָּ ה ְויוֹ ְפֵטינּו ְכבָּ ה נָּ רּוְך ַאתָּ ה. בָּ , ֶמֶלְך ְייָּ ֲעֵצינּו ְכַבְתִחלָּ
טֵהב אוֹ  ה ּוִמְשפָּ קָּ  . ְצדָּ
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Restaura os nossos juízes como nos primórdios, e os nossos conselhei-

ros como no princípio. Bendito és Tu, Eterno, Rei que amas justiça e ju-

ízo. 
 

דִ ַלמְ  ה ים ַאל ְתִהי ֻשמָּ דֹון ִתְקוָּ ה   רוֹ בשְ ר ּותִ וֹ ַעק תַ  ּוַמְלכּות זָּ ְמֵהרָּ
רּוְך ַאתָּ  ֵמינּו. בָּ עִ ֵבר , שוֹ ְייָּ ה ְביָּ  . ים ּוַמְכִניַע ֵזִדיםְרשָּ

Para os apóstatas, que não haja esperança; arranca e arruína o domínio 

do pecado arrogante, apressadamente em nossos dias. Bendito és Tu, 

Eterno, Que quebras os iníquos e humilhas os pecadores arrogantes. 
 

 ,ֵהינּוֱאֹל ְייָּ ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶצֶדק ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך  ַהֲחִסיִדיםל ַהַצִדיִקים ְוַעל  עַ 
ר טוֹ ְוֵתן ׂשָּ  ל ַהבוֹ כָּ ה  ּו.שבוֹ יֵ א ְטִחים ְבִשְמָך ְוֹלב ְלכָּ רּוְך ַאתָּ , ְייָּ בָּ

ח  ן ּוִמְבטָּ  . ַלַצִדיִקיםִמְשעָּ
Que as Tuas compaixões estejam sobre o reto, o dedicado e o prosélito 

justo, Eterno, nosso Deus; e concede boa recompensa a todo aquele que 

confia no Teu Nome; que eles não sejam envergonhados. Bendito és Tu, 

Eterno, confiança e segurança dos justos. 
 

ַלִים ִעירָּ יְ ְך ְבתוֹ  ִתְשכֹון ה  ּוְבֵנה אוֹ  ר ִדַבְרתָּ ֲאשֶ כַ  ְךרּושָּ רּוְך ַאתָּ ּה. בָּ תָּ
ִים, בוֹ ְייָּ  לָּ  . ֵנה ְירּושָּ

Habita dentro de Jerusalém Tua cidade conforme falaste, e restaura-a. 

Bendito és Tu, Eterno, Que edificas Jerusalém. 
 

ִוד עַ  הֶאת ֶצַמח דָּ רּום בִ  ְוַקְרנוֹ  ַתְצִמיחַ  תָּ ֶתָך.תָּ ה  ישּועָּ רּוְך ַאתָּ , יָּ יְ בָּ
ה  . ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְישּועָּ

Faze o Renovo de Davi brotar rapidamente, e por Teu livramento ergue 

o seu orgulho. Bendito és Tu, Eterno, Que fazes brotar o orgulho do li-

vramento. 
 

ֵלינחּוס ְורַ  ֱאֹלֵהינּו; ְייָּ  ֵלנּוְשַמע קוֹ  ְוַקֵבל ְבַרֲחִמים ֶאת  ּוֵחם עָּ
ֵתנּו.    ְתִפלָּ

Ouve a nossa voz, Eterno, nosso Deus, compadece-Te e tem compaixão 

de nós; recebe a nossa oração com misericórdias 
 

Na repetição da `Amidá, em dias de jejum, o Ĥazan diz: 

ה ְגדוֹ  ,ם ַתֲעִניֵתנּום צוֹ וֹ ֲעֵננּו ְבי ָאִבינּוֲעֵננּו  רָּ ה ִכי ְבצָּ ְחנּו;לָּ ַאל   ֲאנָּ
א ֵאֶליָךְתִחנָּ ם מִ לַ עַ תְ ִרְשֵענּו ְוַאל תִ ֵתֶפן לְ  ר   ֵתנּו. ֶטֶרם ִנְקרָּ בָּ ֲעֵננּו. ַכדָּ

אּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה. עוֹ  ֶשֶנֱאַמר יָּה ֶטֶרם ִיְקרָּ י ד ֵהם ְמַדְבִרים ַוֲאנִ ְוהָּ
ע  . ֶאְשמָּ

Responde-nos, nosso Pai, responde-nos em nosso dia jejum, pois esta-

mos em grande aflição. Não Te voltes para a maldade, e não ignores 

nossas súplicas. Atende-nos ainda antes de Te chamarmos, como está 
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escrito: E será que antes de eles Me chamarem, Eu os atenderei; en-

quanto estiverem ainda falando, Eu os ouvirei. 
 

ה  רּוְך ַאתָּ ה, שוֹ ְייָּ בָּ  . ֵמַע ְתִפלָּ
Bendito és Tu, Eterno, que ouves a oração. 

 

םֱאֹל ְייָּ ְרֵצה  תָּ ֵשב ֲעבוֹ  ,ֵהינּו ְבַעְמָך ּוִבְתִפלָּ ה ִלְדִביר ְוהָּ ְוִאֵשי   ,ֵביֶתָךדָּ
ֵאל צוֹ  ִיְׂשרָּ ם ְתַקֵבל ְברָּ תָּ צוֹ  ,ןּוְתִפלָּ ִמיד ֲעבּוְתִהי ְלרָּ ֵאל ַדת וֹ ן תָּ  ִיְׂשרָּ

Favorece o Teu povo, Eterno, nosso Deus, nas suas orações; restaura o 

serviço nas câmaras internas do Teu Templo; e aceita as orações e ofer-

tas queimadas de Israel com favor, e que seja por vontade sempre o ser-

viço (culto) de Israel. 
 

ֶאה  א ְוַיִּגיעַ ַיֲעֶלה ְויָּבוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּו ֵהי ֵהינּו ֵואֹל ֹלאֱ  ֵקד ֵירָּ ֵכר  ִיפָּ ִיזָּ
ל ן ַעְמָךִזְכרוֹ ְך, ן ִעירָּ ִזְכרוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּון ֵננּו ִזְכרוֹ ִזְכרוֹ  ֵאלֵבית  כָּ   ִיְׂשרָּ
ֶניָך הְלטוֹ  ְלפָּ  ְביום  בָּ

 

Em Rox Ĥódex: 

 . ֹראש ֹחֶדש ַהֶזה - בראש חדש
Em Pêssaĥ: 

א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה -  בפסח  .ִמְקרָּ
Em Sukot: 

א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהֻּסכֹות ַהֶזה - בסכות   .ִמְקרָּ
ה. הֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִיים  כָּ ְקֵדנּו בֹו ִלְברָּ ה. פָּ ְכֵרנּו ְייָּ ֱאֹלֵהינּו בֹו ְלטֹובָּ זָּ

 טוִבים. 
Nosso Deus e Deus de nossos pais, seja a Tua vontade que suba, venha 

e chegue, que seja recordada diante de Ti nossa lembrança e a lem-

brança de nossos pais, a lembrança de Jerusalém, Tua cidade, a lem-

brança de Teu povo, a casa de Israel, para salvação, para bem, para 

graça, para bondade, para misericórdia, para uma vida boa e para a paz 

… 

Em Rox Ĥódex: neste dia, o primeiro do mês; 
 

Em Pêssaĥ: neste dia do festival do pão ázimo, de convocação de santi-

dade; 

Em Sukôt: neste dia de santa convocação, neste dia do festival das Caba-

nas; 
 

Recorda-Te de nós nesta época para bem, Eterno nosso Deus, e consi-

dera-nos, neste tempo, para bênção e salva-nos neste tempo para vida 

boa; 
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 , ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ַהַמְחִזירְוֶתֱחֶזינָּה ֵעיֵנינּו ְבשּוְבָך ְלִציֹון ְבַרֲחִמים. בָּ
תֹו ְלִציֹון.  ְשִכינָּ

E que nossos olhos vejam Teu retorno a Sião com misericórdia. Bendito 

és Tu, Eterno, que restauras a Tua morada em Sião. 
 

ה הּוא ְייָּ מֹוִדים   ַאתָּ ְך. שָּ ֶעד, ַעל ַחֵיינּו    ֲאַנְחנּו לָּ ם וָּ ֱאֹלֵהינּו ְלעֹולָּ
ְך. ַעל ִנֶּסיָך ְוַרֲחֱמיָך  ְך, ַעל ִנְשמֹוֵתינּו ַהְפקּודֹות לָּ ַהְמסּוִרים ְביָּדָּ

בֹ  ל ֵעת, ֶעֶרב וָּ  ֶקר, ֶשְבכָּ
Agradecemos a Ti, pois Tu és o Eterno, nosso Deus para toda a eterni-

dade, por nossas vidas que estão em Tua mão, por nossas almas estão 

confiadas em Ti, e por Teus milagres e compaixões a todo momento, à 

noite e pela manhã… 
Em Ĥanuká: 

ִׂשיתָּ לַ ים ְוַהְתשּוְוַעל ַהִנּסִ  ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,  ֲאבֹוֵתינּועֹות ֶשעָּ ַביִָּמים הָּ
ןִביֵמי ַמִתְתיָּהּו ֶבן  נָּ ה ַמְלכּות   ֹכֵהן יֹוחָּ ְמדָּ יו. ְכֶשעָּ נָּ ִאי ּובָּ דֹול ַחְשמֹונָּ ּגָּ

ן ַעל ַעְמָך  וָּ ֵאליָּ ם ִיְׂשרָּ ם ֵמֻחֵקי ְרצ ְלַשְכחָּ ְך ּוְלַהֲעִבירָּ תָּ ה  תֹורָּ ְך. ְוַאתָּ ֹונָּ
ַרִבים מַ  ְבַרֲחֶמיָך הָּ ם. ַדְנתָּ ֶאת עָּ ם. ַרְבתָּ ֶאת ִריבָּ תָּ רָּ ֶהם ְבֵעת צָּ ְדתָּ לָּ

ִשים. ְוַרִבים ְבַיד  ַסְרתָּ ִגבֹוִרים ְבַיד ַחלָּ ם. מָּ תָּ ַקְמתָּ ֶאת ִנְקמָּ ִדינָּם. נָּ
ִעים ְבַיד צַ  ִדיִקים. ְוֵזִדים ְבַיד ְמַעִטים. ּוְטֵמִאים ְבַיד ְטהֹוִרים. ּוְרשָּ

ֶתָך. דול, ּוְלַעְמָך  עֹוֵׂשי תֹורָּ ִׂשיתָּ ֵשם ּגָּ ֵאלְלָך עָּ ִׂשיתָּ ֶפֶלא  ִיְׂשרָּ עָּ
 .ְוִנִּסים

…pelos milagres, e pelas salvações, que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Matitiáhu, filho de 

Yoĥanan, o Sumo sacerdote, o ĥaxmonai, e seus filhos, quando se le-

vantou o malvado império grego contra Teu povo Israel, para fazê-lo es-

quecer a Tua Torá e fazê-lo violar os decretos de Tua vontade. Mas Tu, 

por Tua grande misericórdia, Te levantaste junto a eles em seu mo-

mento de aflição, lutaste suas lutas, defendeste seus direitos e vingaste o 

mal que se lhes havia inflingido. Entregaste poderosos nas mãos de fra-

cos, numerosos nas mãos de poucos, impuros nas mãos de puros, mal-

vados nas mãos de justos e lascivos nas mãos dos que se dedicam a Tua 

Torá. E para Ti fizeste um grande Nome, e para nós fizeste maravilhas e 

milagres. 
 

Em Purim 

ִׂשיתָּ לַ  ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,   ֲאבֹוֵתינּוְוַעל ַהִנִּסים ְוַהְתשּועֹות ֶשעָּ ַביִָּמים הָּ
ע ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹוג  רָּ ן הָּ מָּ ַמד ֲעֵליֶהם הָּ ַכי ְוֶאְסֵתר ְכֶשעָּ ְרד  ִביֵמי מָּ

ִשים, ּוְשלָּ  ֵקן, ַטף ְונָּ ל ַהְיהּוִדים ִמַנַער ְוַעד זָּ בּוז.  ּוְלַאֵבד ֶאת כָּ ם לָּ לָּ
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ַרִבים ֵהַפְרתָּ ֶאת  ה ְבַרֲחֶמיָך הָּ תֹו, ְוִקְלַקְלתָּ ֶאת ַמֲחַשְבתֹו,  ְוַאתָּ ֲעצָּ
יו ַעל  נָּ לּו אֹותֹו ְוֶאת בָּ ֵעץ.ַוֲהֵשבֹותָּ לו ְּגמּולֹו ְבֹראשֹו. ְותָּ  הָּ

… pelos milagres, e pelas salvações que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Mordekhay e Ester, 

em Xuxan, a capital, quando o malvado Haman se levantou contra eles, 

quis destruir, assassinar e exterminar a todos os judeus, desde jovens até 

anciãos, crianças e mulheres, num só dia, o décimo terceiro do duodé-

cimo mês, o mês de Adar e, além disso, quis saquear seu butim. E Tu, 

com Tua imensa misericórdia, desbarataste seu propósito e frustraste 

seu pensamento, e lhe retribuíste o mal que planejava sobre sua própria 

cabeça e o penduraram a ele e a seus filhos em uma árvore. 
 

ְך  תָּ ה ְוֵאין זּולָּ ם ִכי יִָּחיד ַאתָּ ֵרְך ְוִיְתרֹומָּ ם ִיְתבָּ  .ְוַעל ֻכלָּ
ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ ֶאה ְלהֹודֹות. בָּ  , ַהטֹוב ִשְמָך ּוְלָך נָּ

ל ְבֵני ְבִריֶתָך.וֹ ת׃ ּוְכת”בעשי  ב ְלַחִיים טוִבים כָּ
Por tudo isso, que sejas Bendito e exaltado, pois Tu és único e não há 

outro além de Ti. Bendito és Tu, Eterno, Benevolente é Teu Nome e a 

Ti é próprio agradecer. 

(Nos 10 dias de texuvá: Inscreve para uma vida boa todos os filhos da Tua 

Aliança.) 
Quando o Ĥazan chega ao Modim, durante a repetição, todo mundo se curva um pouco, dizendo: 

ְך  מוֹ  , ִדים ֲאַנְחנּו לָּ ׂשָּ ֵהינּו ֵואֹל ֱאֹל ְייָּ ל בָּ ֵצר  יוֹ  ,ְצֵרנּור. יוֹ ֵהי כָּ
כוֹ  אוֹ ת ְוהוֹ ְבֵראִשית. ְברָּ דוֹ דָּ דוֹ ת ְלִשְמָך ַהּגָּ נּו  ,של ְוַהקָּ ַעל ֶשֶהֱחִייתָּ

נּו ֻליוֹ ְוֶתֱאסוֹ  ,נּוַחנֵ ּותְ  ,נּויֵכן ְתַחיֵ  ,ְוִקַיְמתָּ ְדֶשָך  ֵתינּו ְלַחְצרוֹ ף ּגָּ ת קָּ
ֵלם ,ֶנָךת ְרצוֹ וֹ ר ֻחֶקיָך ְוַלֲעׂשִלְשמֹ  ב שָּ ְך. נּו מוֹ ַעל ֶשָא ,ְבֵלבָּ  ִדים לָּ

Agredecemos a Ti, Eterno, nosso Deus e Deus de toda carne, nosso Cri-

ador e Criador de toda existência. Bênçãos e graças se deem a Teu 

Nome grande e santo por nos deste vida e nos sutentaste; que Tu conti-

nues a dar-nos vida e a sustentar-nos, reúne nossos dispersos nos pátios 

de Teu Santuário para guardar Tuas leis, fazer Tua vontade e servir-Te 

com um coração perfeito, pois nós Te reconhecemos com gratidão. 
Uma vez que o Ĥazan começou a recitar Sim xalom, os Cohanim, em seguida, viram o rosto para a 

arca com as mãos em um punho. Eles não devem sair até o Ĥazan completar a bênção Sim xalom. 

ה  לֹום טֹובָּ הִׂשים שָּ כָּ ֵלינּו,  ּוְברָּ ֶסד ְוַרֲחִמים עָּ ֶחֽ ְרכֵ . ּוֵחן וָּ נּו  נּו ֻכלָּֽ בָּ
יָךבְ  ֶנֽ נּו מֵ ִכי  אֹור פָּ תָּ לָּֽ ַתֽ יָך נָּ ֶנֽ ֲהבַ  ,ַחִייםוְ  ה תֹורַ  ,ינּוהֵ ֱאֹל ְייָּ אֹור פָּ   הַאֽ
לֹום ,ֶסד חֶ וָּ  ה ְושָּ קָּ ֵרְך ֶאת ַעְמָך  ְוטֹוב ְבֵעינֶ  .ּוְצדָּ ֵאליָך ְלבָּ ל ֵעת ְבכָּ  ִיְׂשרָּ
ה ם. לוֹ שָּ בַ  רּוְך ַאתָּ ֵרְך ֶאת ַעמֹו  ְייָּ בָּ ֵאלַהְמבָּ לֹום ִיְׂשרָּ  ָאֵמן. ִיְהיּו .  ַבשָּ

ֶניָך, ְייָּ  צֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלפָּ  צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.  ְלרָּ
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Outorga paz, benevolência, bênção, vida, graça, bondade e misericórdia 

a nós e a teu povo Israel. Abençoa-nos a todos com a luz de Teu rosto, 

pois com a luz de Teu rosto nos concedeste, Eterno nosso Deus, a Torá 

e a vida, o amor e a bondade, a retidão e a misericórdia, a bênção e a 

paz. E que seja bom a Teus olhos abençoar-nos e abençoar a todo Teu 

povo Israel em todo momento. Bendito és Tu, Eterno, que abençoas a 

Teu povo Israel com a paz. Amên.  «Que as palavras de minha boca e as 

meditações de meu coração sejam aceitáveis ante Ti, Eterno, meu apoio 

e salvador.» (Salmo XIX,15) 
 

Ao término da oração [`Amidá], curva-se e dá três passos para trás curvado, e despede-se à esquerda 

própria e, em seguida, à direita, após o que levanta a cabeça [endireitando-se]. (Hilkhot Tefilá V,10) 

A halakhá não exige que palavras específicas sejam ditas enquanto se ‘dá a paz’. De fato, R. Saadia 
Gaon escreve que este ‘dar a paz’ não é mais do que um assentindo silenciosa da cabeça para a es-

querda e para a direita. Para quem deseja verbalmente ‘dar a paz’, sugerimos o costume antigo, con-

forme relatado pelo Rif: 
 

יו לֹום ִבְמרֹומָּ  , עֹוֶׂשה שָּ
ֵלינּו לֹום עָּ יו ַיֲעֶׂשה שָּ  ,הּוא ְבַרֲחמָּ

ל ַעמֹו  ֵאלְוַעל כָּ  ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ִיְׂשרָּ
Aquele que faz a paz na alturas, 

Em Sua misericórdia fará a paz conosco 

E com todo Seu povo Israel, e diremos: Amên. 
 

Quando se está rezando com um minyan (grupo de 10 homens judeus de 13 anos ou mais) cada um 

permanece no mesmo lugar durante a repetição da `Amidá, prestando atenção ao ĥazan seguindo-o 

durante a repetição e respondendo Amên ao fim de cada bênção. 
 

Prostração e Súplicas |  נפילת פנים ותחנון 
Quando o Ĥazan completa a repetição da `Amidá, toda a congregação se senta no chão, cai em seus 

rostos, e suplica de acordo com seu desejo. Eles, então, levantam a cabeça e suplicam um pouco 

mais conforme seu desejo. Quem reza sem um minyan faz o mesmo. (Hil. Tefilá V,13-15; VII,17; 

IX,5) 
 

Tampouco pode uma pessoa importante fazer “nefilat panim”, a não ser que saiba ser um justo 

como foi Josué, mas volta um pouco o rosto, sem colocá-lo sobre o chão. (Hil. Tefilá V,15) Entre 
Yom ha-Kipurim e Sukot não se faz nefilat panim. 

 

A Torá proíbe prostração total em cima de pedras lavradas fora do recinto do Templo. 

Por decreto rabínico, é proibido pressionar o rosto em pedra talhada, mesmo que não completamente 
prostrado. “Por isso é costume entre todos os judeus estender esteiras em suas sinagogas cujo solo é 

de pedras.” (Hil. `Avodá zará VI,10-13) 
 

Quando cada um estiver sentado, o Ĥazan vai para diante da Tebá. De pé no meio do povo, ele co-
meça o Qadix. O Qahal responde em voz alta nos lugares designado em negrito: 

 

א.   א דִ . ן מֵ ָא ִיְתַּגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרבָּ ְלמָּ א ִכְרעּוֵתּה ְויִ ְבעָּ ְך ְמֹלְברָּ
ל ֵבית ן ּוְבַחֵיי וֹ ֵמיכן ּוְביוֹ ְבַחֵייכוֹ  ,ַמְלכּוֵתּה ֵאלכָּ א ּוִבְזַמן   ִיְׂשרָּ לָּ ַבֲעגָּ

ִריב. ְוִאְמרּו   א מְ   ָאֵמן קָּ לְ ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ ַלם ּוְלעָּ ַרְך ְלעָּ ְלַמיָּא בָּ  ֵמי עָּ
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ַרְך. ַא ,ְשַתַבחיִ  .ןמֵ ָא   ִיְתבָּ ְשֵמּה   ַנֵׂשא,ְוִיתְ  ,ִיְתַעֶלה ,םמַ ִיְתרוֹ  ,רִיְתפָּ
א  א  .ןמֵ ָא   ְבִריְך הּוא.  ,ְדֻקְדשָּ תָּ ל ִבְרכָּ א ִמן כָּ א ,ְלֵעלָּ תָּ אתִ  ,ִשירָּ תָּ   ,ְשְבחָּ

א,  ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ  . ןמֵ ָא ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ְוֶנחָּ
Exaltado e santificado seja Seu grande Nome, Amên, no mundo que Ele 

criou por Sua vontade e que faça reinar sua soberania em vossas vidas e 

vossos dias, como também na vida de toda a casa de Israel prontamente 

e em tempo próximo e digamos Amên. Seja Seu grande Nome ben-

dito eternamente e glorificado para sempre. Seja bendito, Amên, 

louvado, glorificado e exaltado o Nome do Santo, Bendito seja Ele 

Amên, acima de todas as bênçãos, cantos, louvores e consolações que 

possam ser proferidos no mundo e digamos Amên. 
 

Contagem do Ômer |  ספירת העומר 
(Lev. XXIII,15-16; Deut. XVI,9) 

Deve-se contar à noite, e em pé. Se alguém se esqueceu de contar à noite, pode contar o 

número desse dia durante a manhã do dia seguinte. Se alguém contou antes de dizer a 

bênção, a obrigação foi cumprida e não se dirá bênção depois. 

(Veja também: Hil. Temidin VII,19-20) 

 

רּוְך האַ  בָּ ם ֶלְך מֶ  ינּוְייָּ ֱאֹלהֵ  תָּ עֹולָּ נּוקִ   ֶשר, אֲ הָּ יו ְדשָּ נּו, ְוצִ ְבִמְצֹותָּ ַעל  ּוָּ
עֹ   . ֶמר ְסִפיַרת הָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste 

com Teus mandamentos e nos ordenaste sobre a contagem do Ômer. 
 

16 de nissan: 

עֹ  ֹוםי ַהיֹום ד לָּ  . ֶמרֶאחָּ
Hoje é um dia para o Ômer. 

17 de nissan: 

עֹ  ְשֵני ַהיֹום  .ֶמריִָּמים לָּ
Hoje são dois dias para o Ômer. 

18 de nissan: 

ה ַהיֹום עֹ  ְשֹלשָּ  . ֶמריִָּמים לָּ
Hoje são três dias para o Ômer. 

19 de nissan: 

הַאְר  ַהיֹום עָּ עֹ  בָּ  .ֶמר יִָּמים לָּ
Hoje são quatro dias para o Ômer 

20 de nissan: 

הֲחמִ  ַהיֹום עֹ  שָּ  . ֵמריִָּמים לָּ
Hoje são cinco dias para o Ômer. 

21 de nissan: 

ה ַהיֹום עֹ  ִששָּ  . ֶמריִָּמים לָּ
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Hoje são seis dias para o Ômer. 
22 de nissan: 

ה ַהיֹום עֹ  ִשְבעָּ בּועַ  ֶשֵהם  ֶמריִָּמים לָּ ד שָּ  . ֶאחָּ
Hoje são sete dias para o Ômer, que são uma semana. 

23 de nissan: 

עֹ  ְשמֹונָּה ַהיֹום בּועַ  ֶשֵהם ֶמר יִָּמים לָּ ד ְוי שָּ ד ֹוםֶאחָּ  . ֶאחָּ
Hoje são oito dias para o Ômer, que são uma semana e um dias. 

 

24 de nissan: 

ה ַהיֹום עֹ  ִתְשעָּ בּועַ  ֶשֵהם  ֶמריִָּמים לָּ ד  שָּ  .יִָּמים ּוְשֵניֶאחָּ
Hoje são nove dias para o Ômer, que são uma semana e dois dias. 

25 de nissan: 

העֲ  ַהיֹום רָּ עֹ  ׂשָּ בּועַ  ֶשֵהם  ֶמריִָּמים לָּ ד  שָּ ה ֶאחָּ  .יִָּמים ּוְשֹלשָּ
Hoje são dez dias para o Ômer, que são uma semana e três dias. 

26 de nissan: 

רַאַחד עָּ  ַהיֹום עֹ  ֹוםי ׂשָּ בּועַ  ֶשֵהם ֶמרלָּ ד ְוַאְר  שָּ הֶאחָּ עָּ  .יִָּמים בָּ
Hoje são onze dias para o Ômer, que são uma semana e quatro dias. 

27 de nissan: 

רעָּ  ְשֵנים ַהיֹום ֹעֶמר  ֹוםי ׂשָּ בּועַ  ֶשֵהםלָּ ד ַוֲחמִ  שָּ הֶאחָּ  .םיִָּמי שָּ
Hoje são doze dias para o Ômer, que são uma semana e cinco dias. 

28 de nissan: 

ה ַהיֹום רעָּ  ְשֹלשָּ עֹ  ֹוםי ׂשָּ בּועַ  ֶשֵהם ֶמרלָּ ד וְ  שָּ הֶאחָּ  .יִָּמים ִששָּ
Hoje são treze dias para o Ômer, que são uma semana e seis dias. 

29 de nissan: 

הַאְר  ַהיֹום עָּ רעָּ  בָּ עֹ  םֹוי ׂשָּ בּועֹות ְשֵני ֶשֵהם ֶמרלָּ  . שָּ
Hoje são catorze dias para o Ômer, que são duas semanas. 

30 de nissan: 

הֲחמִ  ַהיֹום רעָּ  שָּ עֹ  ֹוםי ׂשָּ בּועֹות ְשֵני ֶשֵהם ֶמרלָּ ד ֹוםְוי שָּ  . ֶאחָּ
Hoje são quinze dias para o Ômer, que são duas semanas e um dia. 

1 de Iyar: 

רעָּ  הִששָּ  ַהיֹום עֹ  ֹוםי ׂשָּ בּועֹות ְשֵני ֶשֵהם ֶמרלָּ  . יִָּמים ּוְשֵני שָּ
Hoje são dezesseis dias para o Ômer, que são duas semanas e dois dias. 

2 de Iyar: 

ה ַהיֹום רעָּ  ִשְבעָּ עֹ  ֹוםי ׂשָּ בּועֹות ְשֵני ֶשֵהם ֶמרלָּ ה שָּ  .יִָּמים ּוְשֹלשָּ
Hoje são dezessete dias para o Ômer, que são duas semanas e três dias. 

3 de Iyar: 

רעָּ  ְשמֹונָּה ַהיֹום עֹ  ֹוםי ׂשָּ בּועֹות ְשֵני ֶשֵהם ֶמרלָּ הְוַאְר  שָּ עָּ  . יִָּמים בָּ
Hoje são dezoito dias para o Ômer, que são duas semanas e quatro dias. 

4 de Iyar: 

ה ַהיֹום רעָּ  ִתְשעָּ עֹ  ֹוםי ׂשָּ בּועֹות ְשֵני ֶשֵהם ֶמרלָּ הַוֲחמִ  שָּ  .יםמִ יָּ  שָּ
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Hoje são dezenove dias para o Ômer, que são duas semanas e cinco 

dias. 
5 de Iyar: 

עֹ  ֹוםי ְׂשִריםעֶ  ַהיֹום בּועֹות ְשֵני ֶשֵהם ֶמרלָּ הוְ  שָּ  .יִָּמים ִששָּ
Hoje são vinte dias para o Ômer, que são duas semanas e seis dias. 

6 de Iyar: 

ד ְועֶ  ַהיֹום עֹ  ֹוםי ְׂשִריםֶאחָּ ה ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות ְשֹלשָּ  .שָּ
Hoje são vinte e um dias para o Ômer, que são três semanas. 

7 de Iyar: 

עֹ  ֹוםי ְׂשִריםְועֶ  ְשַנִים ַהיֹום ה ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות ְשֹלשָּ ד  ֹוםְוי שָּ  . ֶאחָּ
Hoje são vinte e dois dias para o Ômer, que são três semanas e um dia. 

8 de Iyar: 

ה ַהיֹום עֹ  ֹום י ְׂשִריםְועֶ  ְשֹלשָּ ה ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות ְשֹלשָּ  .יִָּמים ּוְשֵני שָּ
Hoje são vinte e três dias para o Ômer, que são três semanas e dois dias. 

9 de Iyar: 

הַאְר  ַהיֹום עָּ עֹ  ֹוםי ְׂשִריםְועֶ  בָּ ה ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות ְשֹלשָּ ה שָּ   ּוְשֹלשָּ
 .יִָּמים

Hoje são vinte e quatro dias para o Ômer, que são três semanas e três 

dias. 
10 de Iyar: 

הֲחמִ  ַהיֹום עֹ  ֹוםי ְׂשִריםְועֶ  שָּ ה ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות ְשֹלשָּ הְוַאְר  שָּ עָּ  בָּ
 .יִָּמים

Hoje são vinte e cinco dias para o Ômer, que são três semanas e quatro 

dias. 
11 de Iyar: 

ה םַהיֹו עֹ  ְׂשִריםְועֶ  ִששָּ ה ֶשֵהם יֹום ֶמרלָּ בּועֹות ְשֹלשָּ הַוֲחמִ  שָּ  שָּ
 .יִָּמים

Hoje são vinte e seis dias para o Ômer, que são três semanas e cinco 

dias. 
12 de Iyar: 

ה ַהיֹום עֹ  ֹום י ְׂשִריםְועֶ  ִשְבעָּ ה ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות ְשֹלשָּ הוְ  שָּ  ִששָּ
 .יִָּמים

Hoje são vinte e sete dias para o Ômer, que são três semanas e seis dias. 
13 de Iyar: 

עֹ  ֹוםי ְׂשִריםְועֶ  ְשמֹונָּה ַהיֹום הַאְר  ֶשֵהם ֶמרלָּ עָּ בּועֹות בָּ  . שָּ
Hoje são vinte e oito dias para o Ômer, que são quatro semanas. 

14 de Iyar: 

ה ַהיֹום עֹ  ֹום י ְׂשִריםְועֶ  ִתְשעָּ בּועֹות העָּ בָּ ַאְר  ֶשֵהם ֶמרלָּ ד  ֹוםְוי שָּ  . ֶאחָּ
Hoje são vinte e nove dias para o Ômer, que são quatro semanas e um 

dia. 
15 de Iyar: 
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עֹ  ֹוםי ְשֹלִשים ַהיֹום הַאְר  ֶשֵהם ֶמרלָּ עָּ בּועֹות בָּ  . יִָּמים ּוְשֵני שָּ
Hoje são trinta dias para o Ômer, que são quatro semanas e dois dias. 

16 de Iyar: 

ד  ַהיֹום עֹ  ֹוםי ּוְשֹלִשיםֶאחָּ הַאְר  ֶשֵהם ֶמרלָּ עָּ בּועֹות בָּ ה שָּ   ּוְשֹלשָּ
 .יִָּמים

Hoje são trinta e um dias para o Ômer, que são quatro semanas e três 

dias. 
17 de Iyar: 

עֹ  ֹוםי ּוְשֹלִשים ְשַנִים ַהיֹום הַאְר  ֶשֵהם ֶמרלָּ עָּ בּועֹות בָּ הְוַאְר  שָּ עָּ  בָּ
 .יִָּמים

Hoje são trinta e dois dias para o Ômer, que são quatro semanas e qua-

tro dias. 
18 de Iyar: 

ה ַהיֹום עֹ  ֹוםי ּוְשֹלִשים ְשֹלשָּ הַאְר  ֶשֵהם ֶמרלָּ עָּ בּועֹות בָּ הַוֲחמִ  שָּ   שָּ
 .יִָּמים

Hoje são trinta e três dias para o Ômer, que são quatro semanas e cinco 

dias. 
19 de Iyar: 

הַאְר  ַהיֹום עָּ עֹ  ֹוםי ּוְשֹלִשים בָּ הַאְר  ֶשֵהם ֶמרלָּ עָּ בּועֹות בָּ הוְ  שָּ   ִששָּ
 .יִָּמים

Hoje são trinta e quatro dias para o Ômer, que são quatro semanas e seis 

dias. 
20 de Iyar: 

הֲחמִ  ַהיֹום עֹ  ֹוםי ּוְשֹלִשים שָּ הֲחמִ  ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות שָּ  . שָּ
Hoje são trinta e cinco dias para o Ômer, que são cinco semanas. 

21 de Iyar: 

ה ַהיֹום עֹ  ֹוםי ּוְשֹלִשים ִששָּ הֲחמִ  ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות שָּ ד  ֹוםְוי שָּ  . ֶאחָּ
Hoje são trinta e seis dias para o Ômer, que são cinco semanas e um dia. 

22 de Iyar: 

ה ַהיֹום עֹ  ֹוםי ּוְשֹלִשים ִשְבעָּ הֲחמִ  ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות שָּ  .יִָּמים ּוְשֵני שָּ
Hoje são trinta e sete dias para o Ômer, que são cinco semanas e dois 

dias. 
23 de Iyar: 

עֹ  ֹוםי ּוְשֹלִשים ְשמֹונָּה ַהיֹום הֲחמִ  ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות שָּ ה שָּ   ּוְשֹלשָּ
 .יִָּמים

Hoje são trinta e oito dias para o Ômer, que são cinco semanas e três 

dias. 
24 de Iyar: 

ה ַהיֹום עֹ  ֹוםי ּוְשֹלִשים ִתְשעָּ הֲחמִ  ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות שָּ הְוַאְר  שָּ עָּ   בָּ
 .יִָּמים
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Hoje são trinta e nove dias para o Ômer, que são cinco semanas e quatro 

dias. 
25 de Iyar: 

ִעיםַאְר  ַהיֹום עֹ  ֹוםי בָּ הֲחמִ  ֶשֵהם  ֶמרלָּ בּועֹות שָּ הַוֲחמִ  שָּ  .יִָּמים שָּ
Hoje são quarenta dias para o Ômer, que são cinco semanas e cinco 

dias. 
26 de Iyar: 

ד ְוַאְר  ַהיֹום ִעיםֶאחָּ עֹ   ֹוםי בָּ הֲחמִ  ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות שָּ הוְ  שָּ  .יִָּמים ִששָּ
Hoje são quarenta e um dias para o Ômer, que são cinco semanas e seis 

dias. 
27 de Iyar: 

ִעיםְוַאְר  ְשַנִים ַהיֹום עֹ  ֹום י בָּ ה ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות ִששָּ  . שָּ
Hoje são quarenta e dois dias para o Ômer, que são seis semanas. 

28 de Iyar: 

ה ַהיֹום ִעיםְוַאְר  ְשֹלשָּ עֹ  ֹוםי בָּ ה ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות ִששָּ ד  ֹוםְוי שָּ  . ֶאחָּ
Hoje são quarenta e três dias para o Ômer, que são seis semanas e um 

dia. 
29 de Iyar: 

הַאְר  ַהיֹום עָּ ִעיםְוַאְר  בָּ עֹ  ֹוםי בָּ ה ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות ִששָּ  .יִָּמים ּוְשֵני שָּ
Hoje são quarenta e quatro dias para o Ômer, que são seis semanas e 

dois dias. 
 

1 de Sivan: 

הֲחמִ  ַהיֹום ִעיםְוַאְר  שָּ עֹ  ֹוםי בָּ ה ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות ִששָּ ה שָּ   ּוְשֹלשָּ
 .יִָּמים

Hoje são quarenta e cinco dias para o Ômer, que são seis semanas e três 

dias. 
2 de Sivan: 

ה ַהיֹום ִעיםְוַאְר  ִששָּ עֹ  ֹום י בָּ ה ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות ִששָּ הְוַאְר  שָּ עָּ  בָּ
 .יִָּמים

Hoje são quarenta e seis dias para o Ômer, que são seis semanas e qua-

tro dias. 
3 de Sivan: 

ה ַהיֹום ִעיםְוַאְר  ִשְבעָּ עֹ  ֹוםי בָּ ה ֶשֵהם ֶמרלָּ ב ִששָּ הַוֲחמִ  ּועֹותשָּ  שָּ
 .יִָּמים

Hoje são quarenta e sete dias para o Ômer, que são seis semanas e cinco 

dias. 
4 de Sivan: 

ִעיםְוַאְר  ְשמֹונָּה ַהיֹום עֹ  ֹוםי בָּ ה ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות ִששָּ הוְ  שָּ  ִששָּ
 .יִָּמים
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Hoje são quarenta e oito dias para o Ômer, que são seis semanas e seis 

dias. 
5 de Sivan: 

ה ַהיֹום ִעיםְוַאְר  ִתְשעָּ עֹ  ֹוםי בָּ ה ֶשֵהם ֶמרלָּ בּועֹות ִשְבעָּ  . שָּ
Hoje são quarenta e nove dias para o Ômer, que são sete semanas. 

 

 

`Arvit |    ערבית

Qeriat xemá` |  קרית שמע 
 

Quando todos se sentam, o Ĥazan começa, de pé, dizendo: 
Salmo LXXVIII,38 – opcional quando se reza sozinho: 

ִשיב ַאפֹו,  ה ְלהָּ ֹון ְוֹלא ַיְשִחית ְוִהְרבָּ  ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵפר עָּ
תֹו׃  ל ֲחמָּ ִעיר כָּ  ְוֹלא יָּ

Ele é compassivo, expia a iniquidade, e não destrói; Ele retém Sua ira, 

constantemente, e não desata Sua ira.  
 

Ĥazan: 

ְך.  ְרכּו ֶאת ְייָּ ַהְמֹברָּ  בָּ
 

Qahal: 

ֶעד.  ם וָּ ְך ְלעֹולָּ  ַברּוְך ְייָּ ַהְמֹברָּ
 

Ĥazan: Bendigamos ao Eterno que é bendito. 

Qahal: Bendito seja o Eterno, que é bendito, eternamente. 

 
O Ĥazan recita as bênçãos do Xemá` em voz alta e a congregação responde Amên depois de cada 

bênção. 

Alguém que saiba as bênçãos e como recitá-las pode recitar juntamente com o Ĥazan. 

רּוְך ה ְייָּ ֶאֹלֵהנּו ֶמלֶ  בָּ ם, ֲאֶשר ִבדְ ַאתָּ עֹולָּ בִ ְך הָּ רֹו ַמֲעִריב ֲערָּ גֹוֵלל  ים,בָּ
, ַהַמֲעִריב ֲערִבים. אֹור ִמְפֵני ֹחֶשְך ְוֹחֶשְך ִמְפֵני אֹור. ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que por Tua pala-

vra trazes a noite, que fazes retroceder a luz ante as trevas e as trevas 

ante a luz. Bendito és Tu, Eterno, que fazes chegar a noite. 
 

ם ַעְמָך  ַאֲהַבת  ֵאל עֹולָּ סּור ִמֶמנּו   ִיְׂשרָּ ְתָך ֹלא תָּ , ְוַאֲהבָּ ָאַהְבתָּ
ִמים. , אֹוֵהב ַעמֹו  ְלעֹולָּ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ֵאלבָּ  ָאֵמן קהל׃. ִיְׂשרָּ

Com amor eterno amaste a Teu povo Israel, e nunca removerás Teu amor 

de nós para sempre. 

Bendito és Tu, Eterno, Que amas a Teu povo Israel. Qahal: Amên. 
 

ֵאל   ע ְשמַ   ׃ ד ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ְייָּ ֶאחָּ   ִיְׂשרָּ
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ֶעד.  ם וָּ רּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָּ  בָּ
Ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um só! 

Bendito seja o nome de Sua glória, para sempre. 
 

ל ְמֹאֶדָך׃  ְוָאַהְבתָּ  ל ַנְפְשָך ּוְבכָּ ְבָך ּוְבכָּ ל ְלבָּ  ֵאת ְייָּ ֱאֹלֶהיָך. ְבכָּ
ֶבָך׃ ֵאֶלה ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהיֹום, ַעל ְלבָּ יּו ַהְדַבִרים הָּ  ְוהָּ

ְכְבָךוְ  ם, ְבִשְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבשָּ ֶניָך ְוִדַבְרתָּ בָּ ם ְלבָּ  ִשַנְנתָּ
פֹות ֵבין ֵעיֶניָך׃  יּו ְלֹטטָּ ֶדָך, ְוהָּ ם ְלאֹות ַעל יָּ  ּוְבקּוֶמָך׃ ּוְקַשְרתָּ

ֶריָך׃  ם ַעל ְמזֻזֹות ֵביֶתָך ּוִבְשעָּ  ּוְכַתְבתָּ
E amarás ao Eterno, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua 

alma e com todas as tuas posses. E estas palavras que eu te ordeno hoje 

estarão sobre o teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás 

sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te  e ao levantar-

-te. E as atarás como sinal na tua mão, e serão por filactérios [Tefilin] 

entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais [Mezuzá] de tua casa e 

nas tuas portas. 

Deuteronômio VI,4-9. 
 

מַע ִתְשְמעּו ֶאל מִ  יָּה ִאם שָּ ם ִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהיוֹ ַתי ֲאֶשר ָאנֹ ְצוֹ ְוהָּ
ה ֶאת  ְבדוֹ ֱאֹל ְייָּ ְלַאֲהבָּ ל ַנְפְשֶכם ֵהיֶכם ּוְלעָּ ל ְלַבְבֶכם ּוְבכָּ ַתִתי ׃ ְבכָּ ְונָּ

ֶנָך ְוִתירֹ ֶרה ּוַמְלקוֹ יוֹ  ְמַטר ַאְרְצֶכם ְבִעתוֹ  רֶ ְשָך וְ ש ְוָאַסְפתָּ ְדגָּ ׃ ָךִיְצהָּ
ַתִתי ֵעׂשֶ  ְעתָּ ְדָך ִלְבֶהְמֶתָך ְוָאַכְלתָּ ְוׂשָּ ְבׂשָּ  | בְונָּ ֶכם ֶפן ׃ בָּ ְמרּו לָּ ִהשָּ

ֲאֵחִרים ְוִהְשַתֲחִויֶתם  | ִהיםֱאֹל  | ִיְפֶתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶתם ַוֲעַבְדֶתם
ֶהם ה׃ לָּ רָּ ַמִים ְוֹל  ְייָּ ַאף  | ְוחָּ ַצר ֶאת ַהשָּ ֶכם ְועָּ ר  ֶיה א ִיהְ בָּ טָּ מָּ

ה ֹל מָּ ֲאדָּ ּה ַוֲאַבְדֶתםא ְוהָּ ָאֶרץ ַהטֹ  | ִתֵתן ֶאת ְיבּולָּ ה ֵמַעל הָּ ה  ְמֵהרָּ בָּ
ֶכםנֹ  ְייָּ ֲאֶשר  ַרי ֵאֶלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְשֶכם   | ְמֶתםְוׂשַ ׃ ֵתן לָּ ֶאת ְדבָּ

םּוְקַשְרֶתם אֹ  יּו ְלטוֹ ְלאוֹ  | תָּ פת ֵבין ֵעיֵניכֶ ת ַעל ֶיְדֶכם ְוהָּ ׃  םטָּ
םאֹ  | ְוִלַמְדֶתם ם ְבִשְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך  | תָּ ֶאת ְבֵניֶכם ְלַדֵבר בָּ

ְכְבָך ּוְבקּוֶמָך ם ַעל ְמזּוזוֹ ׃ ַבֶדֶרְך ּוְבשָּ ֶריָךּוְכַתְבתָּ ְלַמַען  ׃ ת ֵביֶתָך ּוִבְשעָּ
ה ֲאֶשר ִנְשבַ  מָּ ֲאדָּ ֵתת  ַלֲאבֹ  ְייָּ ע ִיְרבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל הָּ ֵתיֶכם לָּ

ָאֶרץלָּ  ַמִים ַעל הָּ  ׃ֶהם ִכיֵמי ַהשָּ
E se obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar 

ao Eterno, vosso Deus, e servi-l’O com todo o vosso coração e com toda 

a vossa alma; então Eu, o Eterno, darei a chuva à tua terra a seu tempo – 

a chuva precoce e a chuva tardia – e colherás o teu grão, o teu mosto e o 

teu azeite. E darei erva no teu campo para teus animais, e comerás e te 

fartarás. Guardai-vos para que não suceda que o vosso coração vos se-

duza, e vos desvieis, sirvais outros deuses e vos prostreis diante deles. 

Então o furor do Eterno se acenderá contra vós, e fechará os céus e não 
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haverá mais chuva; e a terra não dará mais o seu produto e perecereis ra-

pidamente da boa terra que o Eterno vos dá. E poreis estas minhas pala-

vras em vosso coração e em vossa alma e as atareis como sinal na vossa 

mão e serão por frontais [Tefilin] entre os vossos olhos. E ensiná-la-eis 

a vossos filhos falando delas, quando estiverdes sentados em vossa casa 

e quando andardes pelo caminho, e ao vos deitardes e ao vos levantar-

des. E as escrevereis nos umbrais [Mezuzá] da vossa casa e nas vossas 

portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos fi-

lhos na terra que o Eterno jurou a vossos pais que a daria a eles por to-

dos os dias que os céus estiverem sobre a terra. Deuteronômio XI,13-21 
 

ֵאלַדֵבר ֶאל ְבֵני ׃ ר ֶאל מֶשה ֵלאמֹ  ְייָּ אֶמר ַויֹ  ׂש ִיְׂשרָּ ּו  ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ְועָּ
ֶהם ִציִצת ַעל ַכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹ  ףרֹ לָּ נָּ ְתנּו ַעל ִציִצת ַהכָּ ם ְונָּ ְפִתיל   | תָּ

ֶכם ׃ תְתֵכלֶ  יָּה לָּ ל ִמְצוֹ  תוֹ אֹ  | ְלִציִצת ּוְרִאיֶתםְוהָּ  ְייָּ |ת ּוְזַכְרֶתם ֶאת כָּ
ם ְוֹליֶתם אֹ ַוֲעׂשִ  תּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכםתָּ ֲאֶשר  | א תָּ

ל ִמְצוֹ  | יֶתםְלַמַען ִתְזְכרּו ַוֲעׂשִ ׃ ַאֲחֵריֶהם | ִניםַאֶתם זֹ  י ֶאת כָּ תָּ
 | ֵצאִתי ֶאְתֶכםֵהיֶכם ֲאֶשר הוֹ ֱאֹל ְייָּ ֲאִני ׃ םֵהיכֶ ִשים ֵלאֹלדֹ ִוְהִייֶתם קְ 

ֶכם ֵלאֹלֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיוֹ   ׃ֵהיֶכםֱאֹל ְייָּ ֲאִני  , |ִהיםת לָּ
E o Eterno falou a Moysés, dizendo: “Fala aos filhos de Israel e dize- 

-lhes que façam para si franjas [Çiçit] sobre as bordas de suas vestes, 

pelas suas gerações; e porão sobre as franjas de cada canto um cordão 

azul-celeste. E será para vós como franjas, e as vereis e lembrareis todos 

os mandamentos do Eterno, e os cumprireis; e não errareis seguindo (os 

impulsos de) vossos corações e de vossos olhos, pelos quais vós viveis a 

errar. Para que vos lembreis e cumprais todos os Meus preceitos e sejais 

santos para com o vosso Deus. Eu sou o Eterno, vosso Deus, que vos ti-

rei da terra do Egito, para ser o vosso Deus – Eu sou o Eterno, vosso 

Deus!”. Números XV,37-41. 
 

ה   ה ַרבָּ ְך ַעל ַהיָּם. ְבִׂשְמחָּ תָּ אּו ֶאת ְּגבּורָּ . רָּ ה ִקייְָּמתָּ ֱאֶמת ֱאמּונָּ
א ְתִהלֹות,  ר ַבֹקֶדש. נֹורָּ ה ֶנְאדָּ ֹמכָּ . ִמי כָּ ֵאִלים ְייָּ ה בָּ ֹמכָּ ָאְמרּו׃ ִמי כָּ

ר׃ ֹעֵׂשה ֶפֶלא. הֹודּו ְוִהְמִלכּו ְוָאְמר  ֶעד. ְוֶנֱאמָּ ם וָּ ּו׃ ְייָּ ִיְמֹלְך ְלעֹולָּ
אֹות ְשמֹו, ְקדֹוש  ֵאלּגֹוֲאֵלנּו ְייָּ ְצבָּ , ּגַָּאל ִיְׂשרָּ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ֵאל. בָּ  . ִיְׂשרָּ

Verdadeiro e fiel, Tu o estabeleceste; eles viram Tuas maravilhas mani-

festadas no mar, eles Te louvaram, reconheceram Teu reinado e disse-

ram: O Eterno reinará eternamente! Eterno dos exércitos, nosso Reden-

tor, é Seu nome; o Bendito e Único de Israel! Bendito és Tu, Eterno, 

que redimiste a Israel. 
 

לֹום, ְוַהֲעִמיֵדינּו ְלַחִיים, ּו ַהְשִכיֵבנּו ְי ֱאֹלֵהינּו ְלשָּ ת  יָּ ֵלינּו ֻסכָּ ְפרֹוס עָּ
ֶתָך ֶבֱאֹמר ְשלֹוֶמָך.  ֵגל ַנְפֵשנּו ִבישּועָּ ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיְׂשַמח ִלֵבנּו ְותָּ
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ִיְך.  ַלְך ֱאֹלהָּ ֶעדְלִציֹון׃ מָּ ם וָּ עֹולָּ ְי ִיְמֹלְך לָּ ְך, יָּ לָּ ְי מָּ ְי ֶמֶלְך, יָּ ה יָּ רּוְך ַאתָּ . בָּ
ְי, ֹמֵלְך ִבְכבֹודֹו, ַחי ְוַקיָּ  מִ יָּ ֶעד ם תָּ ם וָּ  ָאֵמן. . יד ִיְמֹלְך ְלעֹולָּ

Dá-nos, Eterno, nosso Deus, um descanso aprazível, e levanta-nos para 

a vida, e extende sobre nós a tenda de Tua paz. Que vejam nossos olhos, 

que se alegre nosso coração e esteja feliz nossa alma em Tua salvação, 

ao dizer a Sião: Teu Deus reina. O Eterno reina, o Eterno reinou, o 

Eterno reinará para sempre. Bendito és Tu, Eterno, que reinas em Tua 

honra, vivente, existente e reinante para sempre. Amên. 
 

A `Amida da noite não é obrigatória, mas é uma prática judaica universal e, ademais, ajuda a con-

seguir recitar as 100 bênçãos obrigatórias que devem ser ditas diariamente. 

“Cinco pormenores impedem a oração, mesmo havendo chegado seu tempo: ablução das mãos, co-
bertura das regiões genitais, pureza do local no qual a oração é efetuada, coisas que desconcen-

trem a pessoa e a devoção do coração.” (Hilkhot tefilá 4,1) 

“Oito pormenores é preciso que o que ora tenha cuidado em fazê-los, e caso se acha dificultado de-
masiadamente ou impossibilitado, ou mesmo intencionalmente deixara de fazê-los, não impedem 

sua oração. São estas: 1) estar de pé; 2) direcionado ao Templo; 3) Preparação do corpo [para a 

oração]; 4) Preparação da vestimenta; 5) Preparação do local; 6) colocação da voz; 7) o curvar-
se; 8) o prostrar-se por terra.” (Hilkhot tefilá 5,1) 

Inclinar-se durante as palavras destacadas e endireitar-se novamente no final de cada destacado. 
 

`Amidá |  עמידה 
 

ֶתָך: ח ּוִפי ַיִּגיד ְתִהלָּ ַתי ִתְפתָּ י ְׂשפָּ  ֲאֹדנָּ
Meu Senhor, abre os meus lábios e minha boca anunciará o Teu louvor. 
Salmo LI,17 

 

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ םֲאבֹוֵתינּוֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  בָּ הָּ ֱאֹלֵהי  , , ֱאֹלֵהי ַאְברְָּ
א, ֵאל ֶעְליֹון דֹול ַהִּגבֹור ְוַהנֹורָּ ֵאל ַהּגָּ ק, ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב. הָּ ּגֹוֵמל  , ִיְצחָּ

ִדים טֹוִבים,   ּגֹוֵאל ִלְבֵני  קֹוֵנה ַהֹכל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, ּוֵמִביא ֲחסָּ
ם ֵגןֶמלֶ  ,ְבֵניֵהֶ  .ְך עֹוֵזר ּומֹוִשיַע ּומָּ

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ םבָּ הָּ ֵגן ַאְברָּ  . , מָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de 

Abrahão, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Deus grandioso, todo-poderoso 

e temível, Deus altíssimo que outorgas bondades benéficas, Amo de 

tudo o que existe, que recordas as bondades dos patriarcas e trarás o re-

dentor para os filhos de seus filhos. Rei que ajudas, salvas e defendes. 

Bendito és Tu, Eterno, escudo de Abraham. 
 

ה ִּגבֹור ְלעוֹ  י, ַרב ְלהֹוִשיעַ ַאתָּ ם ֲאֹדנָּ  ׃לָּ
(no verão: entre o 1.º dia de Pêssaĥ e Xemini Açéret, dirá) 

 ׃ לטָּ יד הַ ִר מוֹ 
(e o 1.º dia de Pêssaĥ, dirá Açéret Xeminino inverno: entre  ) 

רּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶשם׃  ַמִשיב הָּ
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רֹוֵפא חֹוִלים,  ,  ֲחִמים ַרִביםֵיה ֵמִתים ְברַ ְמַכְלֵכל ַחִיים ְבֶחֶסד, ְמחַ 
ר ּוַמִתיר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵים ֱאמּונָּתוֹ  פָּ מֹוָך ַבַעל ְּגבּורֹות   .ִליֵשֵני עָּ ִמי כָּ

 ׃ ֵמִמית ּוְמַחֶיה ְך, ֶמֶלְךּוִמי דֹוֶמה לָּ 
יו ְלַחִיים ְבַרֲחִמים ׃בעשי”ת ן. זוֵכר ְיצּורָּ ַרֲחמָּ מוָך ָאב הָּ ן  ׃ ִמי כָּ ְוֶנֱאמָּ

, ְמַחֵיה ַהֵמִתים׃ ִתיםה ְלַהֲחיות מֵ ַאתָּ  ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ׃ בָּ
Tu és eternamente valente, Senhor, abundante para salvar; 

No verão: Tu fazes cair o orvalho; 

No inverno: Tu fazes o vento soprar e a chuva cair; 

Sustentas os vivos com bondade, ressuscitas os mortos com grande mi-

sericórdia, sustentas os caídos e curas os enfermos, libertas os prisionei-

ros e manténs Tua fidelidade para com os que dormem no pó. Quem é 

como Tu, Amo de feitos poderosos? E quem se assemelha a Ti, Rei que 

causas a morte e fazes viver, e fazes florescer a salvação?  

(Durante os 10 dias de texuvá:) Quem pode ser ser comparado a ti, ó Pai mi-

sericordioso, que lembras das criaturas com piedades, para a vida. Tu és 

fiel em ressuscitar os mortos. 

Bendito és Tu, Eterno, que ressuscitas os mortos. 
 

דוֹ  ה קָּ דוֹ ַאתָּ ל יוֹ ש ּוְקדוֹ ש ְוִשְמָך קָּ רּוְך  ִשים ְבכָּ ה. בָּ ם ְיַהְללּוָך ֶּסלָּ
ה  דוֹ  ,ְייָּ ַאתָּ ֵאל ַהקָּ דֹוש  - בעשי”ת  ) .שהָּ  ( ַהֶמֶלְך ַהקָּ

Tu és Santo e Teu Nome é Santo e os santos Te louvam todos os dias, 

Selah. Bendito és Tu, Eterno, o Deus Santo. 

(Durante os 10 dias de texuvá: O Rei Santo.) 
 

Na conclusão do Sabá e dos Qedoxim Yamim: 

ְך ַמֲעֵנה ְלשֹון, ְוִהְבַדְלתָּ ֵבין ֹקֶדש ַלֹחל, ּוֵבין אֹור ַלֹחֶשְך, ּוֵבין  ֵמִאתָּ
ֵאל י ַהַמֲעֶׂשה. ְכֵשם ַלּגֹוִים, ּוֵבין יֹום ַהְשִביִעי ְלֵשֶשת ְימֵ  ִיְׂשרָּ

ל ֶשִהְבַדְלתָּ ֵבין ֹקדֶ  ְמֵרנּו ְוַהִציֵלנּו ִמכָּ ֹון, ש ַלֹחל, ֵכן שָּ ֵננּו  וְ ֵחְטא ְועָּ חָּ
ה ְוַהׂשְ  ְךֵמִאתָּ  ה ִבינָּ ה  . ֵכלֵדעָּ רּוְך ַאתָּ ַעת, חוֹ ְייָּ בָּ  .ֵנן ַהדָּ

Em Ti está a resposta a toda súplica, separaste o sagrado do profano, a 

luz das trevas, Israel das demais nações e o sétimo dia dos seis dias de 

trabalho. Como separaste o sagrado do profano, assim fomos mantidos e 

salvos de todo pecado e iniquidade; concede-nos o Teu dom da inteli-

gência, da compreensão e da sabedoria. Bendito és Tu, Eterno, que dás 

sabedoria. 
 

ה חוֹ  ם ַדַעתַאתָּ הּוְמַלֵמד ֶלֱאנוֹ  ,ֵנן ְלָאדָּ ֵננּו ֵמִאתָּ . ש ִבינָּ ה   ְךחָּ ה ִבינָּ ֵדעָּ
ה  .ֵכל ְוַהׂשְ  רּוְך ַאתָּ ַעת, חוֹ ְייָּ בָּ  . ֵנן ַהדָּ

Tu dás ao homem sabedoria e instruis aos mortais a compreensão. E 

concede-nos o Teu dom da inteligência, da compreensão e da sabedoria. 

Bendito és Tu, Eterno, que dás sabedoria. 
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ְרֵבנּו ַמְלֵכנּו ַלֲעבוֹ ֲהִשיֵבנּו ָאִבינּו ְלתוֹ  ֶתָך. ְוקָּ ֶתָךרָּ ְוַהֲחִזיֵרנּו   ,דָּ
ה  רּוְך ַאתָּ ֶניָך. בָּ ה ְלפָּ ה ְשֵלמָּ רוֹ ְייָּ ִבְתשּובָּ ה, הָּ  . ֶצה ִבְתשּובָּ

Reconduze-nos à Tua Lei, ó nosso Pai; faze-nos retornar ao Teu serviço, 

ó nosso Rei e faze que regressemos com sincero arrependimento para 

Ti. Bendito és Tu, Eterno, que Te comprazes no arrependimento. 
 

אנּו;נּו ָאִבינּו ִכי ְסַלח לָּ  טָּ ְענְמחֹ  חָּ שָּ נּו ַמְלֵכנּו ִכי פָּ ה ל לָּ רּוְך ַאתָּ ּו. בָּ
 . חַ , ַחנּון ַהַמְרֶבה ִלְסֹל ְייָּ 

Desculpa-nos, ó nosso Pai, pois pecamos; perdoa-nos, ó nosso Rei, pois 

transgredimos. Bendito és Tu, Eterno, Misericordioso, que perdoas 

abundantemente. 
 

נְ  ה ְלַמַען ְשמָּ  מְ ֵלנּוא  גָּ וְ  ִריֵבנּוֵינּו ְוִריב ְרֵאה ְבעָּ ה ְךֵהרָּ רּוְך ַאתָּ , ְייָּ . בָּ
ֵאל ֵאל ּגוֹ   . ִיְׂשרָּ

Observa a nossa aflição e trava a nossa batalha; redime-nos depressa 

com uma redenção perfeita por Teu Nome. Bendito és Tu, Eterno, Re-

dentor de Israel. 
 

Na repetição da `Amidá, em dias de jejum, o Ĥazan diz: 

ה ְגדוֹ  ,ם ַתֲעִניֵתנּום צוֹ ֲעֵננּו ְביוֹ  ָאִבינּוֲעֵננּו  רָּ ה ִכי ְבצָּ ְחנּו;לָּ ַאל   ֲאנָּ
א ֵאֶליָךְתִחנָּ ם מִ לַ עַ תְ ִרְשֵענּו ְוַאל תִ ֵתֶפן לְ  ר   ֵתנּו. ֶטֶרם ִנְקרָּ בָּ ֲעֵננּו. ַכדָּ

אּו ַוֲאִני ֶאעֱ  ֶשֶנֱאַמר יָּה ֶטֶרם ִיְקרָּ ד ֵהם ְמַדְבִרים ַוֲאִני ֶנה. עוֹ ְוהָּ
ע  . ֶאְשמָּ

Responde-nos, nosso Pai, responde-nos em nosso dia jejum, pois esta-

mos em grande aflição. Não Te voltes para a maldade, e não ignores 

nossas súplicas. Atende-nos ainda antes de Te chamarmos, como está 

escrito: E será que antes de eles Me chamarem, Eu os atenderei; en-

quanto estiverem ainda falando, Eu os ouvirei. 
 

ֵאנּו  ֵפא ְייָּ ְרפָּ ה;ִשיֵענּו הוֹ   ,ְוֵנרָּ ֵשעָּ ל  ְוִנּוָּ ה ְלכָּ ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְשֵלמָּ
הינּוַתֲחלּואֵ  תָּ ן אָּ ה ., ִכי ֵאל רֹוֵפא ַרֲחמָּ רּוְך ַאתָּ   ֵלי ַעמוֹ ֵפא חוֹ , רוֹ ְייָּ  בָּ
ֵאל  . ִיְׂשרָּ

Cura-nos, Eterno, e seremos curados; liberta-nos, e seremos salvos. 

Concede cura completa a todas as nossas feridas, pois Tu és Deus, Mé-

dico misericordioso. Bendito és Tu, Eterno, Que curas os enfermos do 

Teu povo Israel. 
 

Durante a época mais seca, recitar (desde Pêssaĥ até Xemini Açéret): 

ְרֵכנּו ה ַהזֹ  ,ֵהינּוֱאֹל  ְייָּ  ,בָּ נָּ צֹון את ֶאת ַהשָּ ּהְבַטְלֵלי רָּ ְרכָּ ִנים  כְ  ּובָּ שָּ
ה בוֹ ַהטוֹ  רּוְך ַאתָּ ִניםְייָּ ת. בָּ ֵרְך ַהשָּ  ., ְמבָּ
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Abençoa-nos e a este ano, Eterno, nosso Deus, com todos os tipos de 

fruto e bênção, como o melhor dos anos. Bendito és Tu, Eterno, Que 

abençoas os anos. 
 

Durante a época mais chuvosa, recitar (desde Xemini Açéret até Pêssaĥ): 

ֵלינּו  ֵרְך עָּ ה ַהזֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ נָּ ר ַעל ְפֵני  ןְותֵ את ֵהינּו ֶאת ַהשָּ טָּ ל ּומָּ טָּ
ה  מָּ ֲאדָּ ִנים ַהטֹובֹותהָּ ּה ַכשָּ ְרכָּ ה ְוַׂשְבֵענּו ִמטּוֶבָך, ּובָּ רּוְך ַאתָּ , ְייָּ . בָּ

ֵרְך ִניםְמבָּ  .  ַהשָּ
Abençoa este ano, Eterno, nosso Deus, com todos os tipos de fruto; e 

concede orvalho e garoa sobre a face da terra, e sacias-nos com Tua 

bondade, como o melhor dos anos. Bendito és Tu, Eterno, Que aben-

çoas os anos. 
 

ר ְתַקע ְבשוֹ  דוֹ פָּ ה ְוׂשָּ  ְלֵחרּוֵתנּו;ל ּגָּ רּוְך ַאתָּ , ְמַקֵבץ ְייָּ א ֵנס ְלַקְבֵצנּו. בָּ
ֵאל ִנְדֵחי ַעמוֹ   . ִיְׂשרָּ

Faze soar o grande xofar para a nossa liberdade, e levanta um estandarte 

para nos ajuntar. Bendito és Tu, Eterno, que reúnes os dispersos do Teu 

povo Israel. 
 

ה שוֹ  ִשיבָּ ִראשוֹ הָּ ה ְויוֹ ְפֵטינּו ְכבָּ ה נָּ רּוְך ַאתָּ ה. בָּ , ֶמֶלְך ְייָּ ֲעֵצינּו ְכַבְתִחלָּ
ה ּומִ אוֹ  קָּ טֵהב ְצדָּ  . ְשפָּ

Restaura os nossos juízes como nos primórdios, e os nossos conselhei-

ros como no princípio. Bendito és Tu, Eterno, Rei que amas justiça e ju-

ízo. 
 

דִ ַלמְ  ה ים ַאל ְתִהי ֻשמָּ דֹון ִתְקוָּ ה   רוֹ בשְ ר ּותִ וֹ ַעק תַ  ּוַמְלכּות זָּ ְמֵהרָּ
רּוְך ַאתָּ  ֵמינּו. בָּ עִ ֵבר , שוֹ ְייָּ ה ְביָּ  . ים ּוַמְכִניַע ֵזִדיםְרשָּ

Para os apóstatas, que não haja esperança; arranca e arruína o domínio 

do pecado arrogante, apressadamente em nossos dias. Bendito és Tu, 

Eterno, Que quebras os iníquos e humilhas os pecadores arrogantes. 
 

 ,ֵהינּוֱאֹל ְייָּ ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶצֶדק ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך  ַהֲחִסיִדיםַהַצִדיִקים ְוַעל  ל עַ 
ר טוֹ ְוֵתן ׂשָּ  ל ַהבוֹ כָּ ה  ּו.שבוֹ יֵ א ְטִחים ְבִשְמָך ְוֹלב ְלכָּ רּוְך ַאתָּ , ְייָּ בָּ

ח  ן ּוִמְבטָּ  . ַלַצִדיִקיםִמְשעָּ
Que as Tuas compaixões estejam sobre o reto, o dedicado e o prosélito 

justo, Eterno, nosso Deus; e concede boa recompensa a todo aquele que 

confia no Teu Nome; que eles não sejam envergonhados. Bendito és Tu, 

Eterno, confiança e segurança dos justos. 
 

ַלִים ִעירָּ יְ ְך ְבתוֹ  ִתְשכֹון ה  ּוְבֵנה אוֹ  ר ִדַבְרתָּ שֶ ַכאֲ  ְךרּושָּ רּוְך ַאתָּ ּה. בָּ תָּ
ִים, בוֹ ְייָּ  לָּ  . ֵנה ְירּושָּ
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Habita dentro de Jerusalém Tua cidade conforme falaste, e restaura-a. 

Bendito és Tu, Eterno, Que edificas Jerusalém. 
 

ִוד עַ  הֶאת ֶצַמח דָּ רּום ִבי ְוַקְרנוֹ  ַתְצִמיחַ  תָּ ֶתָך. בָּ תָּ ה שּועָּ , ְייָּ רּוְך ַאתָּ
ה  . ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְישּועָּ

Faze o Renovo de Davi brotar rapidamente, e por Teu livramento ergue 

o seu orgulho. Bendito és Tu, Eterno, Que fazes brotar o orgulho do li-

vramento. 
 

ֵלינּוחּוס ְוַרחֵ  ֱאֹלֵהינּו; ְייָּ  ֵלנּוְשַמע קוֹ  ְוַקֵבל ְבַרֲחִמים ֶאת  ם עָּ
ֵתנּו.    ְתִפלָּ

Ouve a nossa voz, Eterno, nosso Deus, compadece-Te e tem compaixão 

de nós; recebe a nossa oração com misericórdias 
Na repetição da `Amidá, em dias de jejum, o Ĥazan diz: 

ה ְגדוֹ  ,ם ַתֲעִניֵתנּום צוֹ ֲעֵננּו ְביוֹ  ָאִבינּוֲעֵננּו  רָּ ה ִכי ְבצָּ ְחנּו;לָּ ַאל   ֲאנָּ
א ֵאֶליָךְתִחנָּ ם מִ לַ עַ תְ ִרְשֵענּו ְוַאל תִ ֵתֶפן לְ  ר   ֵתנּו. ֶטֶרם ִנְקרָּ בָּ ֲעֵננּו. ַכדָּ

אּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה. עוֹ  ֶשֶנֱאַמר יָּה ֶטֶרם ִיְקרָּ ד ֵהם ְמַדְבִרים ַוֲאִני ְוהָּ
עֶאשְ   . מָּ

Responde-nos, nosso Pai, responde-nos em nosso dia jejum, pois esta-

mos em grande aflição. Não Te voltes para a maldade, e não ignores 

nossas súplicas. Atende-nos ainda antes de Te chamarmos, como está 

escrito: E será que antes de eles Me chamarem, Eu os atenderei; en-

quanto estiverem ainda falando, Eu os ouvirei. 
 

ה  רּוְך ַאתָּ ה, שוֹ ְייָּ בָּ  . ֵמַע ְתִפלָּ
Bendito és Tu, Eterno, que ouves a oração. 

 

םֱאֹל ְייָּ ְרֵצה  תָּ ֵשב ֲעבוֹ  ,ֵהינּו ְבַעְמָך ּוִבְתִפלָּ ה ִלְדִביר ֵביֶתָךְוהָּ ְוִאֵשי   ,דָּ
ֵאל צוֹ  ִיְׂשרָּ ם ְתַקֵבל ְברָּ תָּ צוֹ  ,ןּוְתִפלָּ ִמיד ֲעבּוְתִהי ְלרָּ ֵאלַדת וֹ ן תָּ  . ִיְׂשרָּ

Favorece o Teu povo, Eterno, nosso Deus, nas suas orações; restaura o 

serviço nas câmaras internas do Teu Templo; e aceita as orações e ofer-

tas queimadas de Israel com favor, e que seja por vontade sempre o ser-

viço (culto) de Israel. 
 

ֶאה  א ְוַיִּגיעַ ַיֲעֶלה ְויָּבוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּו ֵהי ֵהינּו ֵואֹל ֹלאֱ  ֵקד ֵירָּ ֵכר  ִיפָּ ִיזָּ
ל ן ַעְמָךִזְכרוֹ ְך, ן ִעירָּ ִזְכרוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּון ֵננּו ִזְכרוֹ ִזְכרוֹ  ֵאלית בֵ  כָּ   ִיְׂשרָּ
ֶניָך הְלטוֹ  ְלפָּ  ְביום  בָּ

Em Rox Ĥódex: 

 . ֹראש ֹחֶדש ַהֶזה - בראש חדש
Em Pêssaĥ: 

א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה -  בפסח  .ִמְקרָּ
Em Sukot: 
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א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהֻּסכֹות ַהֶזה - בסכות   .ִמְקרָּ
ה. הֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִיים  כָּ ְקֵדנּו בֹו ִלְברָּ ה. פָּ ְכֵרנּו ְייָּ ֱאֹלֵהינּו בֹו ְלטֹובָּ זָּ

 טוִבים. 
Nosso Deus e Deus de nossos pais, seja a Tua vontade que suba, venha 

e chegue, que seja recordada diante de Ti nossa lembrança e a lem-

brança de nossos pais, a lembrança de Jerusalém, Tua cidade, a lem-

brança de Teu povo, a casa de Israel, para salvação, para bem, para 

graça, para bondade, para misericórdia, para uma vida boa e para a paz 

… 

Em Rox Ĥódex: neste dia, o primeiro do mês; 
 

Em Pêssaĥ: neste dia do festival do pão ázimo, de convocação de santi-

dade; 

Em Sukôt: neste dia de santa convocação, neste dia do festival das Caba-

nas; 
 

Recorda-Te de nós nesta época para bem, Eterno nosso Deus, e consi-

dera-nos, neste tempo, para bênção e salva-nos neste tempo para vida 

boa; 
 

 , ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ַהַמְחִזירְוֶתֱחֶזינָּה ֵעיֵנינּו ְבשּוְבָך ְלִציֹון ְבַרֲחִמים. בָּ
תֹו ְלִציֹון.  ְשִכינָּ

E que nossos olhos vejam Teu retorno a Sião com misericórdia. Bendito 

és Tu, Eterno, que restauras a Tua morada em Sião. 
 

ה הּוא ְייָּ מֹוִדים   ַאתָּ ְך. שָּ ֶעד, ַעל ַחֵיינּו    ֲאַנְחנּו לָּ ם וָּ ֱאֹלֵהינּו ְלעֹולָּ
ְך. ַעל ִנֶּסיָך ְוַרֲחֱמיָך  ְך, ַעל ִנְשמֹוֵתינּו ַהְפקּודֹות לָּ ַהְמסּוִרים ְביָּדָּ

בֹ  ל ֵעת, ֶעֶרב וָּ  ֶקר, ֶשְבכָּ
Agradecemos a Ti, pois Tu és o Eterno, nosso Deus para toda a eterni-

dade, por nossas vidas que estão em Tua mão, por nossas almas estão 

confiadas em Ti, e por Teus milagres e compaixões a todo momento, à 

noite e pela manhã… 
Em Ĥanuká: 

ִׂשיתָּ לַ ים ְוַהְתשּוְוַעל ַהִנּסִ  ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,  ֲאבֹוֵתינּועֹות ֶשעָּ ַביִָּמים הָּ
ןִביֵמי ַמִתְתיָּהּו ֶבן  נָּ ה ַמְלכּות   ֹכֵהן יֹוחָּ ְמדָּ יו. ְכֶשעָּ נָּ ִאי ּובָּ דֹול ַחְשמֹונָּ ּגָּ

ן ַעל ַעְמָך  וָּ ֵאליָּ ם ִיְׂשרָּ ם ֵמֻחֵקי ְרצ ְלַשְכחָּ ְך ּוְלַהֲעִבירָּ תָּ ה  תֹורָּ ְך. ְוַאתָּ ֹונָּ
ַרִבים מַ  ְבַרֲחֶמיָך הָּ ם. ַדְנתָּ ֶאת עָּ ם. ַרְבתָּ ֶאת ִריבָּ תָּ רָּ ֶהם ְבֵעת צָּ ְדתָּ לָּ

ִשים. ְוַרִבים ְבַיד  ַסְרתָּ ִגבֹוִרים ְבַיד ַחלָּ ם. מָּ תָּ ַקְמתָּ ֶאת ִנְקמָּ ִדינָּם. נָּ
ִעים ְבַיד צַ  ִדיִקים. ְוֵזִדים ְבַיד ְמַעִטים. ּוְטֵמִאים ְבַיד ְטהֹוִרים. ּוְרשָּ
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ֶתָך. דול, ּוְלַעְמָך  עֹוֵׂשי תֹורָּ ִׂשיתָּ ֵשם ּגָּ ֵאלְלָך עָּ ִׂשיתָּ ֶפֶלא  ִיְׂשרָּ עָּ
 .ְוִנִּסים

…pelos milagres, e pelas salvações, que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Matitiáhu, filho de 

Yoĥanan, o Sumo sacerdote, o ĥaxmonai, e seus filhos, quando se le-

vantou o malvado império grego contra Teu povo Israel, para fazê-lo es-

quecer a Tua Torá e fazê-lo violar os decretos de Tua vontade. Mas Tu, 

por Tua grande misericórdia, Te levantaste junto a eles em seu mo-

mento de aflição, lutaste suas lutas, defendeste seus direitos e vingaste o 

mal que se lhes havia inflingido. Entregaste poderosos nas mãos de fra-

cos, numerosos nas mãos de poucos, impuros nas mãos de puros, mal-

vados nas mãos de justos e lascivos nas mãos dos que se dedicam a Tua 

Torá. E para Ti fizeste um grande Nome, e para nós fizeste maravilhas e 

milagres. 
Em Purim: 

ִׂשיתָּ לַ  ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,   ֲאבֹוֵתינּוְוַעל ַהִנִּסים ְוַהְתשּועֹות ֶשעָּ ַביִָּמים הָּ
ע ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹוג  רָּ ן הָּ מָּ ַמד ֲעֵליֶהם הָּ ַכי ְוֶאְסֵתר ְכֶשעָּ ְרד  ִביֵמי מָּ

ִשים, ּוְשלָּ  ֵקן, ַטף ְונָּ ל ַהְיהּוִדים ִמַנַער ְוַעד זָּ בּוז.  ּוְלַאֵבד ֶאת כָּ ם לָּ לָּ
ַרִבים ֵהַפְרתָּ ֶאת  ה ְבַרֲחֶמיָך הָּ תֹו, ְוִקְלַקְלתָּ ֶאת ַמֲחַשְבתֹו,  ְוַאתָּ ֲעצָּ

יו ַעל  נָּ לּו אֹותֹו ְוֶאת בָּ ֵעץ.ַוֲהֵשבֹותָּ לו ְּגמּולֹו ְבֹראשֹו. ְותָּ  הָּ
… pelos milagres, e pelas salvações que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Mordekhay e Ester, 

em Xuxan, a capital, quando o malvado Haman se levantou contra eles, 

quis destruir, assassinar e exterminar a todos os judeus, desde jovens até 

anciãos, crianças e mulheres, num só dia, o décimo terceiro do duodé-

cimo mês, o mês de A-dar e, além disso, quis saquear seu butim. E Tu, 

com Tua imensa misericórdia, desbarataste seu propósito e frustraste 

seu pensamento, e lhe retribuíste o mal que planejava sobre sua própria 

cabeça e o penduraram a ele e a seus filhos em uma árvore. 
 

ְך  תָּ ה ְוֵאין זּולָּ ם ִכי יִָּחיד ַאתָּ ֵרְך ְוִיְתרֹומָּ ם ִיְתבָּ  .ְוַעל ֻכלָּ
ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ ֶאה ְלהֹודֹות. בָּ  , ַהטֹוב ִשְמָך ּוְלָך נָּ

ל ְבֵני ְבִריֶתָךוֹ בעשי”ת׃ ּוְכת  .ב ְלַחִיים טוִבים כָּ
Por tudo isso, que sejas Bendito e exaltado, pois Tu és único e não há 

outro além de Ti. Bendito és Tu, Eterno, Benevolente é Teu Nome e a 

Ti é próprio agradecer. 

(Nos 10 dias de texuvá: Inscreve para uma vida boa todos os filhos de Tua 

Aliança.) 
Uma vez que o Ĥazan começou a recitar Sim xalom, os Cohanim, em seguida, viram o rosto para a 

arca com as mãos em um punho. Eles não devem sair até o Ĥazan completar a bênção Sim xalom. 
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ה כָּ ה ּוְברָּ לֹום טֹובָּ ֵלינּו,  ִׂשים שָּ ֶסד ְוַרֲחִמים עָּ ֶחֽ ְרכֵ . ּוֵחן וָּ נּו  בָּ נּו ֻכלָּֽ
נֶֽ  נּו מֵ ִכי  יָךְבאֹור פָּ תָּ לָּֽ ַתֽ יָך נָּ ֶנֽ ֲהבַ  ,ַחִייםוְ  ה תֹורַ  ,ינּוהֵ ֱאֹל ְייָּ אֹור פָּ   הַאֽ

לֹום ,ֶסד חֶ וָּ  ה ְושָּ קָּ ֵרְך ֶאת ַעְמָך  ְוטֹוב ְבֵעינֶ  .ּוְצדָּ ֵאליָך ְלבָּ ל ֵעת  ִיְׂשרָּ ְבכָּ
ה ם. לוֹ שָּ בַ  רּוְך ַאתָּ ֵרְך ֶאת ַעמֹו  ְייָּ בָּ ֵאלַהְמבָּ ל ִיְׂשרָּ  ָאֵמן. ִיְהיּו .  ֹוםַבשָּ

ֶניָך, ְייָּ  צֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלפָּ  צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.  ְלרָּ
Outorga paz, benevolência, bênção, vida, graça, bondade e misericórdia 

a nós e a teu povo Israel. Abençoa-nos a todos com a luz de Teu rosto, 

pois com a luz de Teu rosto nos concedeste, Eterno nosso Deus, a Torá 

e a vida, o amor e a bondade, a retidão e a misericórdia, a bênção e a 

paz. E que seja bom a Teus olhos abençoar-nos e abençoar a todo Teu 

povo Israel em todo momento. Bendito és Tu, Eterno, que abençoas a 

Teu povo Israel com a paz. Amên.  «Que as palavras de minha boca e as 

meditações de meu coração sejam aceitáveis ante Ti, Eterno, meu apoio 

e salvador.» (Salmo XIX,15) 
 

Ao término da oração [`Amidá], curva-se e dá três passos para trás curvado, e despede-se à esquerda 
própria e, em seguida, à direita, após o que levanta a cabeça [endireitando-se]. (Hilkhot Tefilá V,10) 

A halakhá não exige que palavras específicas sejam ditas enquanto se ‘dá a paz’. De fato, R. Saadia 

Gaon escreve que este ‘dar a paz’ não é mais do que um assentindo silenciosa da cabeça para a es-
querda e para a direita. Para quem deseja verbalmente ‘dar a paz’, sugerimos o costume antigo, con-

forme relatado pelo Rif: 
 

יו לֹום ִבְמרֹומָּ  , עֹוֶׂשה שָּ
ֵלינּוהּוא  לֹום עָּ יו ַיֲעֶׂשה שָּ  ,ְבַרֲחמָּ

ל ַעמֹו  ֵאלְוַעל כָּ  ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ִיְׂשרָּ
Aquele que faz a paz na alturas, 

Em Sua misericórdia fará a paz conosco 

E com todo Seu povo Israel, e diremos: Amên. 
 

Quando se está rezando com um minyan (grupo de 10 homens judeus de 13 anos ou mais) cada um 
permanece no mesmo lugar durante a repetição da `Amidá, prestando atenção ao ĥazan seguindo-o 

durante a repetição e respondendo Amên ao fim de cada bênção. 
 

Prostração e Súplicas |  נפילת פנים ותחנון 
Quando o Ĥazan completa a repetição da `Amidá, toda a congregação se senta no chão, cai em seus 

rostos, e suplica de acordo com seu desejo. Eles, então, levantam a cabeça e suplicam um pouco 

mais conforme seu desejo. Quem reza sem um minyan faz o mesmo. (Hil. Tefilá V,13-15; VII,17; 
IX,5) 

 

Tampouco pode uma pessoa importante fazer “nefilat panim”, a não ser que saiba ser um justo 

como foi Josué, mas volta um pouco o rosto, sem colocá-lo sobre o chão. (Hil. Tefilá V,15) Entre 
Yom ha-Kipurim e Sukot não se faz nefilat panim. 

 

A Torá proíbe prostração total em cima de pedras lavradas fora do recinto do Templo. 
Por decreto rabínico, é proibido pressionar o rosto em pedra talhada, mesmo que não completamente 

prostrado. “Por isso é costume entre todos os judeus estender esteiras em suas sinagogas cujo solo é 

de pedras.” (Hil. `Avodá zará VI,10-13) 
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Quando cada um estiver sentado, o Ĥazan vai para diante da Tebá. De pé no meio do povo, ele co-
meça o Qadix. O Qahal responde em voz alta nos lugares designado em negrito: 

 

א.   א דִ . ן מֵ ָא ִיְתַּגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרבָּ ְלמָּ א ְבעָּ ְך ְמֹלִכְרעּוֵתּה ְויִ ְברָּ
ל ֵבית ן ּוְבַחֵיי וֹ ֵמיכן ּוְביוֹ ְבַחֵייכוֹ  ,ַמְלכּוֵתּה ֵאלכָּ א ּוִבְזַמן   ִיְׂשרָּ לָּ ַבֲעגָּ

ִריב. ְוִאְמרּו   א מְ   ָאֵמן קָּ לְ ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ ַלם ּוְלעָּ ַרְך ְלעָּ ְלַמיָּא בָּ  ֵמי עָּ
ַרְך. ַא ,ְשַתַבחיִ  .ןמֵ ָא   ִיְתבָּ ְשֵמּה   ַנֵׂשא,ְוִיתְ  ,ִיְתַעֶלה ,םמַ ִיְתרוֹ  ,רִיְתפָּ
א  א  .ןמֵ ָא   ְבִריְך הּוא.  ,ְדֻקְדשָּ תָּ ל ִבְרכָּ א ִמן כָּ א ,ְלֵעלָּ תָּ אתִ  ,ִשירָּ תָּ   ,ְשְבחָּ

א,  ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ  . ןמֵ ָא ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ְוֶנחָּ
Exaltado e santificado seja Seu grande Nome, Amên, no mundo que Ele 

criou por Sua vontade e que faça reinar sua soberania em vossas vidas e 

vossos dias, como também na vida de toda a casa de Israel prontamente 

e em tempo próximo e digamos Amên. Seja Seu grande Nome ben-

dito eternamente e glorificado para sempre. Seja bendito, Amên, 

louvado, glorificado e exaltado o Nome do Santo, Bendito seja Ele 

Amên, acima de todas as bênçãos, cantos, louvores e consolações que 

possam ser proferidos no mundo e digamos Amên. 
 

O que se segue é recitado após a Amidá na conclusão do Sabá: 
 

Ordem do dia |  סדר היום 
 

ֵבי ֶפשַ  א ְלִציֹון ּגֹוֵאל, ּוְלשָּ ַוֲאִני, ֹזאת ְבִריִתי  .יָּ ְנֻאם, יְ  ע ְבַיֲעֹקבּובָּ
ם ָאַמר יְ  ַרי ֲאֶשריָּ אֹותָּ ֶליָך, ּוְדבָּ יָּמּושּו  ַׂשְמִתי ְבִפיָך: ֹלא רּוִחי ֲאֶשר עָּ

ה, ְוַעד ,יָּ ִמִפיָך ּוִמִפי ַזְרֲעָך ּוִמִפי ֶזַרע ַזְרֲעָך, ָאַמר יְ  ם.  ֵמַעתָּ  עֹולָּ
Um Redentor virá a Sião e para aqueles de Jacob que se arrependerem 

das transgressões intencionais, declarou o Eterno. E quanto a Mim, este 

é Meu pacto com eles, disse o Eterno; Meu espírito que está sobre ti e 

Minha palavra que pus em tua boca não serão tiradas de tua boca, da 

boca de tua descendência nem da boca dos descendentes de teus descen-

dentes, disse o Eterno, desde agora e para sempre. (Isaísas LIX,20-21) 
 

דֹוש, יֹוֵשב ְתִהלֹות  ֵאלְוַאַתה קָּ  .ִיְׂשרָּ
Tu és Santo, entronizado sobre os louvores de Israel. (Salmo XXII,4) 

 

א ֶזה ֶאל רָּ דֹוש יְ  ְוקָּ דֹוש קָּ דֹוש קָּ ל יָּ ֶזה ְוָאַמר, קָּ אֹות; ְמֹלא כָּ   ְצבָּ
ָאֶרץ,   ְכבֹודֹו. הָּ

E voltava-se um para o outro e proclamava: Santo, Santo, Santo, é o 

Eterno dos exércitos, a terra toda está cheia de Sua glória. (Isaías VI,3) 
 

ֵאִני רּוחַ  רּוְך ְכבֹוד ַוִתשָּ דֹול: בָּ ֶאְשַמע ַאֲחַרי, קֹול ַרַעש ּגָּ , יָּ יְ  וָּ
 ִמְמקֹומֹו. 
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Então um espírito me elevou, e ouvi por trás de mim uma voz que afir-

mava em alto som: bendita é a glória do Eterno desde o Seu lugar. (Eze-

quiel III,12) 
 

ֶעד.  ם וָּ  ְייָּ ִיְמֹלְך ְלעֹולָּ
O Eterno reinará para todo o sempre. (Êxodo XV,18) 

 

ְלַמיָּא.  ְלֵמי עָּ א ּוְלעָּ ְלמָּ  ְייָּ ַמְלכּוֵתּה ְלעָּ
Seu reino está estabelecido para sempre e para toda a eternidade. 

 

Súplicas e versos sobre a Divina Compaixão |  תחנונים 
Súplicas e versos sobre a Divina Compaixão | תחנונים são recitados aqui. 

A Halakhá não estabelece que palavras ou versos serão ditos. O que segue representa a recitação tra-

dicional comum entre todos os exilados. 
 

ק וְ יָּ יְ  ם ִיְצחָּ הָּ ֵאל, ֱאֹלֵהי ַאְברָּ ה ִיְׂשרָּ ְמרָּ ם, ְלֵיֶצר   ֲאֹבֵתינּו, שָּ ֹזאת ְלעֹולָּ
ם, ֵאֶליָך. בָּ ֵכן ְלבָּ  ַמְחְשבֹות ְלַבב ַעֶמָך; ְוהָּ

Ó Eterno, Deus de Abrahão, Isaac e Israel, nossos pais, conserva para 

sempre as disposições do coração de teu povo, e dirige seus corações 

para Ti. (1 Crônicas XXIX,18) 
 

ו   ה, ַיְשִחית ְוֹלא ֹןְוהּוא ַרחּום, ְיַכֵפר עָּ ִשיב  ְוִהְרבָּ  ְוֹלא יִָּעיר, ַאפוֹ  ְלהָּ
ל תוֹ  כָּ  . ֲחמָּ

Ele é misericordioso e perdoa a iniquidade e não destrói, mas muitas ve-

zes afasta Sua ira e não desperta Seu furor. (Salmo LXXVIII,38) 
 

ח; אַ  ִכי י, טֹוב ְוַסלָּ ה ֲאֹדנָּ ל ְוַרב תָּ  ֹקְרֶאיָך.  ֶחֶסד, ְלכָּ
Adonay, Tu que és bom e perdoas, rico em bondade para todos os que 

Te invocam. (Salmo LXXXVI,5) 
 

ם; ְתָך ֶצֶדק ְלעֹולָּ ְתָך ֱאֶמת.  ִצְדקָּ  ְותֹורָּ
A Tua justiça é uma justiça para a eternidade, e a Tua Lei é verdadeira. 
(Salmo CXIX,142) 

 

ם, ֲאֶשר הָּ ִנְשַבְעתָּ ַלֲאֹבֵתינּו, ִמיֵמי  ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב, ֶחֶסד ְלַאְברָּ
 ֶקֶדם. 

Tu darás a verdade a Jacob, a bondade a Abrahão, como juraste a nossos 

pais desde os dias passados. (Miqueias VII,20) 
 

י, יֹום יֹום: רּוְך ֲאֹדנָּ ס בָּ נּו ַיֲעמָּ ה. לָּ ֵתנּו ֶסלָּ ֵאל ְישּועָּ  הָּ
Bendito seja Adonay dia após dia! Sustenta-nos o Deus de nossa salva-

ção. (Salmo LXVIII,20) 
 

נּו; יָּ יְ  אֹות ִעמָּ ב ְצבָּ נּו ֱאֹל  ִמְׂשּגָּ ה. ֵהי ַיעֲ לָּ  ֹקב ֶסלָּ
Que o Eterno dos Exércitos esteja sempre conosco! Que nossa fortaleza 

seja o Deus de Jacob. (Salmo XLVI,8) 
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אֹות יָּ יְ  ְך. ְצבָּ ם, ֹבֵטַח בָּ  ַאְשֵרי ָאדָּ
Eterno dos Exércitos, feliz o homem que só em Ti confia. (Salmo 

LXXXIV,13) 
 

ָאנּו ִלְכבוֹ ְך ֱאֹל רּובָּ  נּו ִמן ַהתוֹ דוֹ ֵהינּו ֶשְברָּ נּו  , ְוִהְבִדילָּ ַתן לָּ ִעים, ְונָּ
ַטע ְבתוֹ ַרת ֱאֶמת, ְוַחֵיי עוֹ תוֹ  ם נָּ תוֹ ֵכנּו. הּוא ִיְפַתח ִלֵבנּו ְבתוֹ לָּ , רָּ
תוֹ  ֵתןיִ וְ  ְבדוֹ  נוֹ ת ְרצוֹ , ְוַלֲעׂשוֹ ְוִיְרָאתוֹ  ְבִלֵבנּו ַאֲהבָּ ב ְבלֵ  ּוְלעָּ ֵלם, בָּ שָּ

ִריק, ְוֹל ְלַמַען ֹל ה. א ִניַגע לָּ לָּ  א ֵנֵלד ַלֶבהָּ
Bendito é nosso Deus que nos criou para a Sua glória, que nos separa 

dos desviados, e nos deu a Lei verdadeira, e a vida eterna plantou dentro 

de nós. Ele abrirá nossos corações com a Sua Lei, e porá Seu amor em 

nossos corações para fazer a Sua vontade e servi-l’O com coração per-

feito, por isso não tocará em vão e não nascerá o pânico. 
 

צוֹ  ֶניָך ְיִהי רָּ עוֹ  ְחֶיה ִלְשֹמרֶשנִ ֵהינּו ֱאֹל ְייָּ ן ִמְלפָּ ם ַהֶזה,  ֻחֶקיָך בָּ לָּ
עוֹ  ביַרש טוֹ ְזֶכה ְונִ נִ שְ  אּוְלַחֵיי הָּ ם ַהבָּ בוֹ . לָּ , ִיֹדםא ד ְוֹל ְלַמַען ְיַזֶמְרָך כָּ
ם ַהי ְלעוֹ ֱאֹל ְייָּ   . ֶדךָּ אוֹ לָּ

Que seja a Tua vontade, Eterno, nosso Deus, que vivamos para guardar 

os Teus estatutos neste mundo, que meraçamos e herdemos o bem para 

a vida do Mundo Vindouro. Para eu cantar a Tua gloria e não ficar em 

silencio; Eterno, meu Deus, louvar-Te-ei para sempre 
 

צֹון  ֶניָךִפי, ְוֶהְגיֹון ִלִבי -ִאְמֵריִיְהיּו ְלרָּ  , צּוִרי ְוֹגֲאִלי. יָּ יְ  :ְלפָּ
Que as palavras de minha boca e as meditações de meu coração sejam 

aceitáveis ante Ti, Eterno, meu apoio e salvador.  ׁ(Salmo XIX,15) 
 

O Ĥazan diz o Qadix: 

א.   א דִ . ן מֵ ָא ִיְתַּגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרבָּ ְלמָּ א ִכְרעּוֵתּה ְויִ ְבעָּ ְך ְמֹלְברָּ
ל ֵבית ן ּוְבַחֵיי וֹ ֵמיכן ּוְביוֹ ְבַחֵייכוֹ  ,ַמְלכּוֵתּה ֵאלכָּ א ּוִבְזַמן   ִיְׂשרָּ לָּ ַבֲעגָּ

ִריב. ְוִאְמרּו   ַרְך    ָאֵמן קָּ א ְמבָּ ְלַמיָּא ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ ְלֵמי עָּ ַלם ּוְלעָּ  ְלעָּ
ַרְך. ַא ,ְשַתַבחיִ  .ןמֵ ָא   ִיְתבָּ ְשֵמּה   ַנֵׂשא,ְוִיתְ  ,ִיְתַעֶלה ,םמַ ִיְתרוֹ  ,רִיְתפָּ
א  א ִמן   .ןמֵ ָא   ְבִריְך הּוא.  ,ְדֻקְדשָּ תָּ ְלֵעלָּ ל ִבְרכָּ א ,אכָּ תָּ אתִ  ,ִשירָּ תָּ   ,ְשְבחָּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ  . ןמֵ ָא ְוֶנחָּ
Exaltado e santificado seja Seu grande Nome, Amên, no mundo que Ele 

criou por Sua vontade e que faça reinar sua soberania em vossas vidas e 

vossos dias, como também na vida de toda a casa de Israel prontamente 

e em tempo próximo e digamos Amên. Seja Seu grande Nome ben-

dito eternamente e glorificado para sempre. Seja bendito, Amên, 

louvado, glorificado e exaltado o Nome do Santo, Bendito seja Ele 

Amên, acima de todas as bênçãos, cantos, louvores e consolações que 

possam ser proferidos no mundo e digamos Amên. 
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Havdalá: Encerramento do Sabá |  הבדלה 
Segundo a Mixnê Torá de Rambam 

 

A Havdalah deve ser feita ao final do Sabá, antes de se comer, beber ou fazer qualquer obra 
(melakhá), para distinguir entre o Sabá da nova semana. Os elementos utilizados são: uma taça de 

vinho ou suco puro de uva (mínimo 75 ml), uma fragrância e uma chama. 
 

Importante: Se a pessoa não recitou a bênção da separação na `Amidá, antes da Havdalá, deve então 
recitar “Barukh hamavdil ben qodex lahol” (Bendito é o que separa o sagrado do mundano) antes do 

acendimento da chama. 
 

Bênção do vinho: 

ה יְ  רּוְך ַאתָּ ם, בֹוֵרא ְפִרי ַהֶּגֶפן יָּ בָּ עֹולָּ  ., ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador do fruto 

da videira. 
 

Bênção da fragrância: 

ה יְ  רּוְך ַאתָּ ִמיםיָּ בָּ ם, בֹוֵרא ִמיֵני ְבׂשָּ עֹולָּ  ., ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador de diver-

sas fragrâncias. 
 

Bênção da chama: 

ה יְ  רּוְך ַאתָּ ֵאשיָּ בָּ ם, בֹוֵרא ְמאֹוֵרי הָּ עֹולָּ  ., ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador da lumi-

nosidade do fogo. 
 

Bênção da distinção: 

ה יְ  רּוְך ַאתָּ ם, ַהַמְבִדיל ֵבין ֹקֶדש ַלחֹול, ּוֵבין  יָּ בָּ עֹולָּ , ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
ֵאלאֹור ַלֹחֶשְך, ּוֵבין  ַהְשִביִעי ְלֵשֶשת ְיֵמי   ַלּגֹוִיים, ּוֵבין יֹום  ִיְׂשרָּ

ה יְ  רּוְך ַאתָּ  . ֶדש ַלחֹול יל ֵבין קֹ , ַהַמְבדִ יָּ ַהַמֲעֶׂשה. בָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que fazes sepa-

ração entre o sagrado e o mundano, e entre luz e trevas, e entre Israel e 

as nações, e entre o sétimo dia e os seis dias de trabalho. Bendito és Tu, 

Eterno, que separas o sagrado do mundano. 
 

Esta compilação foi extraída da Mixnê Torá - Sefer Zemanim - Hilkhot Sabá XXIX, e atende rigo-

rosa e exclusivamente à halakhá judaica. 
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Acendimento das luzes de Sabá |  הדלקת נר שבת 
 

Veja-se também: Hilkhot Sabá V. 

Acender uma lâmpada em casa no Xabbath é fazer do Sabá uma delícia. Este dever compete ho-

mens e mulheres igualmente. Visto que as mulheres estão mais presentes na casa, eles têm uma res-

ponsabilidade maior. 
O acendimento deve ser feito antes do por do sol. Antes de acender, abençoa: 

 

  נּוּוָּ צִ וְ  ,יותָּ וֹ צְ מִ בְ  נּושָּ דְ קִ   רשֶ אֲ , םלָּ עוֹ הָּ  ְךלֶ מֶ  ינּוהֵ ֹל אֱ  ְייָּ,ה תָּ אַ  ְךרּובָּ 
 . תבָּ שַ  לשֶ  רנֵ  יקלִ דְ הַ לְ 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste 

com Teus mandamentos e nos ordenaste acender a luz de Sabá. 
 

Qabalat Xabat |  קבלת שבת 
 

O segmento de orações de Sabá, denominado Qabalath Sabá origina-se de cabalistas do século XVI 

em Safat. Até hoje, essa inovação ainda tem de ser aceito no rito italiano ou hispano-português. O 

Mixne Torá não faz nenhuma menção de recitações especiais que antecedem as orações noturnas de 
Sabá. Apenas os antigos sidurim de judeus iemenitas que antecederam a chegada dessa inovação 

mencionam o costume ainda universal a recitar o Salmo XCII antes de `Arvit de Sabá: 
 

ת ִמְזמֹור ִשיר  , ְליֹום ַהַשבָּ
 ּוְלַזֵמר ְלִשְמָך ֶעְליֹון. ,טֹוב, ְלֹהדֹות ַלְייָּ 

ְתָך ַבלֵ  ,ְלַהִּגיד ַבֹבֶקר ַחְסֶדָך  ילֹות. ֶוֱאמּונָּ
ׂשֹור, ַוֲעֵלי-ֲעֵלי ֶבל-עָּ יֹון ְבִכנֹור.  ,נָּ  ֲעֵלי ִהּגָּ

ֶלָך ע  ֶדיָך ֲאַרֵנן ,ִכי ִׂשַמְחַתִני ְייָּ ְבפָּ  . ְבַמֲעֵׂשי יָּ
ְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ְייָּ -ַמה ְמקּו ַמְחְשֹבֶתיָך. ,ּגָּ  ְמֹאד עָּ
ע-ִאיש ִבין ֶאת-ּוְכִסיל ֹלא ,ַבַער, ֹלא ֵידָּ  ֹזאת.-יָּ

Um Salmo, uma canção para o dia de Sabá. É bom louvar ao Eterno; e 

cantar a Teu Nome, ó Altíssimo! 

Proclamar de manhã a Tua bondade e a Tua fidelidade pelas noites, com 

um decacórdio e com uma lira saltério, com a melodia de uma harpa. 

Pois tu, Eterno, me alegraste com Tuas obras; exultarei nas obras das 

tuas mãos. 

Quão grandes são as tuas obras, ó Eterno! Mui profundos os teus pensa-

mentos. 

Um homem rude não conhece, nem o tolo entende isto: 
 

ִעים, כְ  לִבְפֹרַח ְרשָּ ם ֲעֵדי ,ֹפֲעֵלי ָאֶון-מֹו ֵעֶׂשב, ַויִָּציצּו כָּ ְמדָּ  ַעד.-ְלִהשָּ
. ם ְייָּ רֹום ְלֹעלָּ ה מָּ  ְוַאתָּ

ל  ,ִהֵנה ֹאְיֶביָך ֹיאֵבדּו-ִכי ,ִכי ִהֵנה ֹאְיֶביָך, ְייָּ  ְרדּו כָּ  ֹפֲעֵלי ָאֶון.-ִיְתפָּ
ֶרם ִכְרֵאים ַקְרִני ן.  ְבֶשֶמן ַבֹּלִתי  ,ַותָּ  ַרֲענָּ
י ַלי ְמֵרִעים ,ַוַתֵבט ֵעיִני, ְבשּורָּ ִמים עָּ י.  ,ַבקָּ  ִתְשַמְענָּה ָאְזנָּ

Quando os perversos prosperam como a grama, e quando os malfeitores 

florescerem, é para serem destruídos para sempre. 
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Mas tu, ó Eterno, és o Altíssimo para sempre. 

Eis que Teus inimigos, ó Eterno, eis que Teus inimigos perecerão; serão 

banidos todos os que praticam a iniquidade. 

Porém tu exaltarás a minha força, como a do touro selvagem. Fui un-

gido com azeite fresco. 

Meus olhos viram meus inimigos vigilantes e meus ouvidos ouviram a 

ruína dos ímpios que se levantam contra mim. 
 

ח  ר ִיְפרָּ מָּ נֹון ִיְׂשֶּגה.  ,ַצִדיק ַכתָּ  ְכֶאֶרז ַבְלבָּ
 ְבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו.  ,ְשתּוִלים, ְבֵבית ְייָּ 
ה  ְדֵשִנים ְוַרֲעַנִנים ִיְהיּו.  ,עֹוד ְינּובּון ְבֵׂשיבָּ

ר ְייָּ -ְלַהִּגיד ִכי ה בֹו. -צּוִרי ְוֹלא ,יָּשָּ תָּ  ַעְולָּ
O justo florescerá como tamareira; crescerá como cedro no Líbano. 

Os que estão plantados na casa do Eterno florecerão nos átrios do nosso 

Deus. 

Serão frutíferos mesmo na velhice; estarão cheios de seiva e frescor. 

Isso é para expressar que o Eterno é justo; Ele é a minha rocha e n’Ele 

não há injustiça. Salmo XCII 
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`Arvit de Sabá |  ערבית ליל שבת 
 

Qeriat xemá` |  קרית שמע 
 

Quando todos se sentam, o Ĥazan começa, de pé, dizendo: 
Salmo LXXVIII,38 – opcional quando se reza sozinho: 

ִשיב ַאפֹו,  ה ְלהָּ ֹון ְוֹלא ַיְשִחית ְוִהְרבָּ  ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵפר עָּ
תֹו׃  ל ֲחמָּ ִעיר כָּ  ְוֹלא יָּ

Ele é compassivo, expia a iniquidade, e não destrói; Ele retém Sua ira, 

constantemente, e não desata Sua ira.  
 

Ĥazan: 

ְך.  ְרכּו ֶאת ְייָּ ַהְמֹברָּ  בָּ
 

Qahal: 

ֶעד.  ם וָּ ְך ְלעֹולָּ  ַברּוְך ְייָּ ַהְמֹברָּ
 

Ĥazan: Bendigamos ao Eterno que é bendito. 

Qahal: Bendito seja o Eterno, que é bendito, eternamente. 
 

O Ĥazan recita as bênçãos do Xemá` em voz alta e a congregação responde Amên depois de cada 
bênção. 

Alguém que saiba as bênçãos e como recitá-las pode recitar juntamente com o Ĥazan. 

רּוְך ה ְייָּ ֶאֹלֵהנּו  בָּ ם, ֲאֶשרַאתָּ עֹולָּ ִבים, ֶמֶלְך הָּ רֹו ַמֲעִריב ֲערָּ  ִבְדבָּ
 גֹוֵלל אֹור ִמְפֵני ֹחֶשְך ְוֹחֶשְך ִמְפֵני אֹור. 

, ַהַמֲעִריב ֲערִבים. ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que por Tua pala-

vra trazes a noite, que fazes retroceder a luz ante as trevas e as trevas 

ante a luz. 

Bendito és Tu, Eterno, que fazes chegar a noite. 

 

ם ַעְמָך  ַאֲהַבת  ֵאל עֹולָּ סּור ִמֶמנּו   ִיְׂשרָּ ְתָך ֹלא תָּ , ְוַאֲהבָּ ָאַהְבתָּ
ִמים. , אֹוֵהב עַ  ְלעֹולָּ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ֵאלמֹו בָּ  ָאֵמן קהל׃. ִיְׂשרָּ

Com amor eterno amaste a Teu povo Israel, e nunca removerás Teu amor 

de nós para sempre. 

Bendito és Tu, Eterno, Que amas a Teu povo Israel. Qahal: Amên. 

 
 

 

 

ֵאל   ע ְשמַ  ׃ ד ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ְייָּ ֶאחָּ   ִיְׂשרָּ  
רּוְך ֵשם  ֶעד. בָּ ם וָּ ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָּ  

Ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um só! 

Bendito seja o nome de Sua glória, para sempre. 
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ל ְמֹאֶדָך׃  ְוָאַהְבתָּ  ל ַנְפְשָך ּוְבכָּ ְבָך ּוְבכָּ ל ְלבָּ  ֵאת ְייָּ ֱאֹלֶהיָך. ְבכָּ
בֶ  ֵאֶלה ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהיֹום, ַעל ְלבָּ יּו ַהְדַבִרים הָּ  ָך׃ְוהָּ

ְכְבָך ם, ְבִשְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבשָּ ֶניָך ְוִדַבְרתָּ בָּ ם ְלבָּ  ְוִשַנְנתָּ
פֹות ֵבין ֵעיֶניָך׃  יּו ְלֹטטָּ ֶדָך, ְוהָּ ם ְלאֹות ַעל יָּ  ּוְבקּוֶמָך׃ ּוְקַשְרתָּ

ֶריָך׃  ם ַעל ְמזֻזֹות ֵביֶתָך ּוִבְשעָּ  ּוְכַתְבתָּ
E amarás ao Eterno, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua 

alma e com todas as tuas posses. E estas palavras que eu te ordeno hoje 

estarão sobre o teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás 

sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao  levantar-

-te. E as atarás como sinal na tua mão, e serão por filactérios [Tefilin] 

entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais [Mezuzá] de tua casa e 

nas tuas portas. Deuteronômio VI,4-9. 
 

מַע ִתְשְמעּו ֶאל ִמְצוֹ  יָּה ִאם שָּ ם ִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהיוֹ ַתי ֲאֶשר ָאנֹ ְוהָּ
ה ֶאת  ְבדוֹ ֱאֹל ְייָּ ְלַאֲהבָּ ל ַנְפְשֶכם ֵהיֶכם ּוְלעָּ ל ְלַבְבֶכם ּוְבכָּ ַתִתי ׃ ְבכָּ ְונָּ

ֶנָך ְוִתירֹ ֶרה ּוַמְלקוֹ יוֹ  ְמַטר ַאְרְצֶכם ְבִעתוֹ  רֶ ְשָך וְ ש ְוָאַסְפתָּ ְדגָּ ׃ ָךִיְצהָּ
ַתִתי ֵעׂשֶ  ְעתָּ ְדָך ִלְבֶהְמֶתָך ְוָאַכְלתָּ ְוׂשָּ ְבׂשָּ  | בְונָּ ֶכם ֶפן ׃ בָּ ְמרּו לָּ ִהשָּ

ֲאֵחִרים ְוִהְשַתֲחִויֶתם  | ִהיםֱאֹל  | ִיְפֶתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶתם ַוֲעַבְדֶתם
ֶהם ה׃ לָּ רָּ ַמִים ְוֹל  ְייָּ ַאף  | ְוחָּ ַצר ֶאת ַהשָּ ֶכם ְועָּ ר  ֶיה א ִיהְ בָּ טָּ מָּ

ה ֹל מָּ ֲאדָּ ּה ַוֲאַבְדֶתםְוהָּ ָארֶ  | א ִתֵתן ֶאת ְיבּולָּ ה ֵמַעל הָּ ה  ץ ַהטֹ ְמֵהרָּ בָּ
ֶכםנֹ  ְייָּ ֲאֶשר  ַרי ֵאֶלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְשֶכם   | ְמֶתםְוׂשַ ׃ ֵתן לָּ ֶאת ְדבָּ

םּוְקַשְרֶתם אֹ  יּו ְלטוֹ ְלאוֹ  | תָּ פת ֵבין ֵעיֵניכֶ ת ַעל ֶיְדֶכם ְוהָּ ׃  םטָּ
םאֹ  | ְוִלַמְדֶתם ם ְבִשְבְתָך ְבֵביֶתָך ּו | תָּ ְבֶלְכְתָך ֶאת ְבֵניֶכם ְלַדֵבר בָּ

ְכְבָך ּוְבקּוֶמָך ם ַעל ְמזּוזוֹ ׃ ַבֶדֶרְך ּוְבשָּ ֶריָךּוְכַתְבתָּ ְלַמַען  ׃ ת ֵביֶתָך ּוִבְשעָּ
ה ֲאֶשר ִנְשבַ  מָּ ֲאדָּ ֵתת  ַלֲאבֹ  ְייָּ ע ִיְרבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל הָּ ֵתיֶכם לָּ

ָאֶרץ ַמִים ַעל הָּ ֶהם ִכיֵמי ַהשָּ  ׃לָּ
E se obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar 

ao Eterno, vosso Deus, e servi-l’O com todo o vosso coração e com toda 

a vossa alma; então Eu, o Eterno, darei a chuva à tua terra a seu tempo – 

a chuva precoce e a chuva tardia – e colherás o teu grão, o teu mosto e o 

teu azeite. E darei erva no teu campo para teus animais, e comerás e te 

fartarás. Guardai-vos para que não suceda que o vosso coração vos se-

duza, e vos desvieis, sirvais outros deuses e vos prostreis diante deles. 

Então o furor do Eterno se acenderá contra vós, e fechará os céus e não 

haverá mais chuva; e a terra não dará mais o seu produto e perecereis ra-

pidamente da boa terra que o Eterno vos dá. E poreis estas minhas pala-

vras em vosso coração e em vossa alma e as atareis como sinal na vossa 

mão e serão por frontais [Tefilin] entre os vossos olhos. E ensiná-la-eis 
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a vossos filhos falando delas, quando estiverdes sentados em vossa casa 

e quando andardes pelo caminho, e ao vos deitardes e ao vos levantar-

des. E as escrevereis nos umbrais [Mezuzá] da vossa casa e nas vossas 

portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos fi-

lhos na terra que o Eterno jurou a vossos pais que a daria a eles por to-

dos os dias que os céus estiverem sobre a terra. Deuteronômio XI,13-21 
 

ֵאלַדֵבר ֶאל ְבֵני ׃ ר ֶאל מֶשה ֵלאמֹ  ְייָּ אֶמר ַויֹ  ׂש ִיְׂשרָּ ּו  ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ְועָּ
ֶהם ִציִצת ַעל ַכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹ  ףרֹ לָּ נָּ ְתנּו ַעל ִציִצת ַהכָּ ם ְונָּ ְפִתיל   | תָּ

ֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם׃ תְתֵכלֶ  יָּה לָּ  ְייָּ |ת ל ִמְצוֹ ּוְזַכְרֶתם ֶאת כָּ  תוֹ אֹ  | ְוהָּ
ם ְוֹליֶתם אֹ ַוֲעׂשִ  תּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכםתָּ ֲאֶשר  | א תָּ

ל ִמְצוֹ  | יֶתםְלַמַען ִתְזְכרּו ַוֲעׂשִ ׃ ַאֲחֵריֶהם | ִניםַאֶתם זֹ  י ֶאת כָּ תָּ
 | ֶאְתֶכםֵצאִתי ֵהיֶכם ֲאֶשר הוֹ ֱאֹל ְייָּ ֲאִני ׃ ֵהיֶכםִשים ֵלאֹלדֹ ִוְהִייֶתם קְ 

ֶכם ֵלאֹלֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיוֹ   ׃ֵהיֶכםֱאֹל ְייָּ ֲאִני  , |ִהיםת לָּ
E o Eterno falou a Moysés, dizendo: “Fala aos filhos de Israel e dize-

lhes que façam para si franjas [Çiçit] sobre as bordas de suas vestes, pe-

las suas gerações; e porão sobre as franjas de cada canto um cordão 

azul-celeste. E será para vós como franjas, e as vereis e lembrareis todos 

os mandamentos do Eterno, e os cumprireis; e não errareis seguindo (os 

impulsos de) vossos corações e de vossos olhos, pelos quais vós viveis a 

errar. Para que vos lembreis e cumprais todos os Meus preceitos e sejais 

santos para com o vosso Deus. Eu sou o Eterno, vosso Deus, que vos ti-

rei da terra do Egito, para ser o vosso Deus – Eu sou o Eterno, vosso 

Deus!”. Números XV,37-41. 
 

ה   ה ַרבָּ ְך ַעל ַהיָּם. ְבִׂשְמחָּ תָּ אּו ֶאת ְּגבּורָּ . רָּ ה ִקייְָּמתָּ ֱאֶמת ֱאמּונָּ
א ְתִהלֹות,  ר ַבֹקֶדש. נֹורָּ ה ֶנְאדָּ ֹמכָּ . ִמי כָּ ֵאִלים ְייָּ ה בָּ ֹמכָּ ָאְמרּו׃ ִמי כָּ

ר׃ ֹעֵׂשה ֶפֶלא. הֹודּו ְוִהְמִלכּו ְוָאְמרּו ֶעד. ְוֶנֱאמָּ ם וָּ ׃ ְייָּ ִיְמֹלְך ְלעֹולָּ
אֹות ְשמֹו, ְקדֹוש  ֵאלּגֹוֲאֵלנּו ְייָּ ְצבָּ , ּגַָּאל ִיְׂשרָּ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ֵאל. בָּ  . ִיְׂשרָּ

Verdadeiro e fiel, Tu o estabeleceste; eles viram Tuas maravilhas mani-

festadas no mar, eles Te louvaram, reconheceram Teu reinado e disse-

ram: O Eterno reinará eternamente! Eterno dos exércitos, nosso Reden-

tor, é Seu nome; o Bendito e Único de Israel! Bendito és Tu, Eterno, 

que redimiste a Israel. 
 

לֹום, ְוַהֲעִמיֵדינּו ְלַחִיים, ּופְ  ַהְשִכיֵבנּו ְי ֱאֹלֵהינּו ְלשָּ ת  יָּ ֵלינּו ֻסכָּ רֹוס עָּ
ֶתָך ֶבֱאֹמר ְשלֹוֶמָך. ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיְׂשמַ  ֵגל ַנְפֵשנּו ִבישּועָּ ח ִלֵבנּו ְותָּ

עֶ  ם וָּ עֹולָּ ְי ִיְמֹלְך לָּ ְך, יָּ לָּ ְי מָּ ְי ֶמֶלְך, יָּ ִיְך. יָּ ַלְך ֱאֹלהָּ ה ְלִציֹון׃ מָּ רּוְך ַאתָּ ד. בָּ
ְי, ֹמֵלְך ִבְכבֹודֹו, ַחי ְוַקיָּם  ֶעד. ָאֵמן. יָּ ם וָּ ִמיד ִיְמֹלְך ְלעֹולָּ  תָּ
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Dá-nos, Eterno, nosso Deus, um descanso aprazível, e levanta-nos para 

a vida, e extende sobre nós a tenda de Tua paz. Que vejam nossos olhos, 

que se alegre nosso coração e esteja feliz nossa alma em Tua salvação, 

ao dizer a Sião: Teu Deus reina. O Eterno reina, o Eterno reinou, o 

Eterno reinará para sempre. Bendito és Tu, Eterno, que reinas em Tua 

honra, vivente, existente e reinante para sempre. Amên. 
 

 

A `Amida da noite não é obrigatória, mas é uma prática judaica universal e, ademais, ajuda a con-
seguir recitar as 100 bênçãos obrigatórias que devem ser ditas diariamente. 

“Cinco pormenores impedem a oração, mesmo havendo chegado seu tempo: ablução das mãos, co-

bertura das regiões genitais, pureza do local no qual a oração é efetuada, coisas que desconcen-
trem a pessoa e a devoção do coração.” (Hilkhot tefilá 4,1) 

“Oito pormenores é preciso que o que ora tenha cuidado em fazê-los, e caso se acha dificultado de-

masiadamente ou impossibilitado, ou mesmo intencionalmente deixara de fazê-los, não impedem 
sua oração. São estas: 1) estar de pé; 2) direcionado ao Templo; 3) Preparação do corpo [para a 

oração]; 4) Preparação da vestimenta; 5) Preparação do local; 6) colocação da voz; 7) o curvar-

se; 8) o prostrar-se por terra.” (Hilkhot tefilá 5,1) 
Inclinar-se durante as palavras destacadas e endireitar-se novamente no final de cada destacado. 

 

`Amidá lel Sabá |  עמידה ליל שבת 
 

ח ּוִפי  ַתי ִתְפתָּ י ְׂשפָּ ֶתָך:ֲאֹדנָּ  ַיִּגיד ְתִהלָּ
Meu Senhor, abre os meus lábios e minha boca anunciará o Teu louvor. 
Salmo LI,17 

 

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ םֲאבֹוֵתינּוֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  בָּ הָּ ֱאֹלֵהי  , , ֱאֹלֵהי ַאְברְָּ
א, אֵ  דֹול ַהִּגבֹור ְוַהנֹורָּ ֵאל ַהּגָּ ק, ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב. הָּ ּגֹוֵמל  , ל ֶעְליֹוןִיְצחָּ

ִדים טֹוִבים,   בֹות, ּוֵמִביא ּגֹוֵאל ִלְבֵני  קֹוֵנה ַהֹכל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאֲחסָּ
םבְ  ֵגןֶמלֶ  ,ֵניֵהֶ  .ְך עֹוֵזר ּומֹוִשיַע ּומָּ

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ םבָּ הָּ ֵגן ַאְברָּ  . , מָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de 

Abrahão, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Deus grandioso, todo-poderoso 

e temível, Deus altíssimo que outorgas bondades benéficas, Amo de 

tudo o que existe, que recordas as bondades dos patriarcas e trarás o re-

dentor para os filhos de seus filhos. Rei que ajudas, salvas e defendes. 

Bendito és Tu, Eterno, escudo de Abraham. 
 

י, ַרב ְלהֹוִשיעַ ַאתָּ  ם ֲאֹדנָּ  ׃ה ִּגבֹור ְלעֹולָּ
(no verão: entre o 1.º dia de Pêssaĥ e Xemini Açéret, dirá) 

 ׃ לטָּ יד הַ ִר מוֹ 
(e o 1.º dia de Pêssaĥ, dirá Açéret Xeminino inverno: entre  ) 

רּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶשם׃  ַמִשיב הָּ
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רֹוֵפא חֹוִלים,  ,  ה ֵמִתים ְבַרֲחִמים ַרִביםיֵ ְמַכְלֵכל ַחִיים ְבֶחֶסד, ְמחַ 
ר ּוַמִתיר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵים ֱאמּונָּתוֹ  פָּ מֹוָך ַבַעל ְּגבּורֹות   .ִליֵשֵני עָּ ִמי כָּ

ְך, ֶמֶלְך  ׃ ֵמִמית ּוְמַחֶיה ּוִמי דֹוֶמה לָּ
יו ְלַחִיים ְבַרֲחִמים ׃בעשי”ת ן. זוֵכר ְיצּורָּ ַרֲחמָּ מוָך ָאב הָּ ן  ׃ ִמי כָּ ְוֶנֱאמָּ

ה ְלַהֲחיות ֵמִתים , ְמַחֵיה ַהֵמִתים ׃ַאתָּ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ׃ בָּ
Tu és eternamente valente, Senhor, abundante para salvar; 

No verão: Tu fazes cair o orvalho; 

No inverno: Tu fazes o vento soprar e a chuva cair; 

Sustentas os vivos com bondade, ressuscitas os mortos com grande mi-

sericórdia, sustentas os caídos e curas os enfermos, libertas os prisionei-

ros e manténs Tua fidelidade para com os que dormem no pó. Quem é 

como Tu, Amo de feitos poderosos? E quem se assemelha a Ti, Rei que 

causas a morte e fazes viver, e fazes florescer a salvação?  

(Durante os 10 dias de texuvá:) Quem pode ser ser comparado a ti, ó Pai mi-

sericordioso, que lembras das criaturas com piedades, para a vida. Tu és 

fiel em ressuscitar os mortos. 

Bendito és Tu, Eterno, que ressuscitas os mortos. 
 

דוֹ  ה קָּ דוֹ ַאתָּ ל יוֹ ש ּוְקדוֹ ש ְוִשְמָך קָּ רּוְך  ִשים ְבכָּ ה. בָּ ם ְיַהְללּוָך ֶּסלָּ
ה  ,ַאתָּ דוֹ  ְייָּ ֵאל ַהקָּ דֹוש -בעשי”ת ) .שהָּ  ( ַהֶמֶלְך ַהקָּ

Tu és Santo e Teu Nome é Santo e os santos Te louvam todos os dias, 

Selah. Bendito és Tu, Eterno, o Deus Santo. 

(Durante os 10 dias de texuvá: O Rei Santo.) 
 

ָאֶרץ,   ַמִים וָּ ְך ַתְכִלית ַמֲעֵׂשה שָּ ה ִקַדְשתָּ ֶאת יֹום ַהְשִביִעי ִלְשמָּ ַאתָּ
ל ַהְזַמִנים.  ל ַהיִָּמים ְוִקַדְשתֹו ִמכָּ  ּוֵבַרְכתֹו ִמכָּ

ֵתנּו, ַקְדֵשנּו ְבִמְצֹוֶתיָך ינּו ֲאבֹותֵ ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי   ְוֵתן, ְרֵצה ִבְמנּוחָּ
ְך ֶבֱאֶמת,   ְבדָּ ְך ְוַטֵהר ִלֵבנּו ְלעָּ תָּ ְך ְוַׂשְמֵחנּו ִבישּועָּ תָּ ֶחְלֵקנּו ְבתֹורָּ

ת.  , ְמַקֵדש ַהַשבָּ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ְך. בָּ ְדשָּ ת קָּ צֹון ַשבָּ ה ְורָּ  ְוַהְנִחיֵלנּו ְבַאֲהבָּ
Tu santificaste o sétimo dia em honra de Teu Nome, que é o propósito 

da obra da criação dos céus e da terra; abençoaste-o mais que todos os 

outros dias e santificaste-o mais que todos os tempos. Deus nosso e 

Deus de nossos pais, compraze-Te com nosso descanso, santifica-nos 

com Teus preceitos, dá-nos parte na Tua Torá; alegra nossas almas em 

Tua Salvação; purifica nossos corações para servir-Te em verdade; e 

faze-nos herdar Teu Sabá Santo com amor e com favor. Bendito és Tu, 

Eterno, que santificas o Sabá. 
 

םֱאֹל ְייָּ ְרֵצה  תָּ ֵשב ֲעבוֹ  ,ֵהינּו ְבַעְמָך ּוִבְתִפלָּ ה ִלְדִביר ֵביֶתָךְוהָּ ְוִאֵשי   ,דָּ
ֵאל צוֹ  ִיְׂשרָּ ם ְתַקֵבל ְברָּ תָּ צוֹ  ,ןּוְתִפלָּ ִמיד ֲעבוֹ ּוְתִהי ְלרָּ ֵאל ַדת ן תָּ  ִיְׂשרָּ
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Favorece o Teu povo, Eterno, nosso Deus, nas suas orações; restaura o 

serviço nas câmaras internas do Teu Templo; e aceita as orações e ofer-

tas queimadas de Israel com favor, e que seja por vontade sempre o ser-

viço (culto) de Israel. 
 

ֶאה  א ְוַיִּגיעַ ַיֲעֶלה ְויָּבוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּו ֵהי ֵהינּו ֵואֹל ֱאֹל ֵקד ֵירָּ ֵכר  ִיפָּ ִיזָּ
ל ן ַעְמָךִזְכרוֹ ְך, ן ִעירָּ ִזְכרוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּון ֵננּו ִזְכרוֹ רוֹ ִזכְ  ֵאלֵבית  כָּ   ִיְׂשרָּ

ֶניָך הְלטוֹ  ְלפָּ  ְביום  בָּ
Em Rox Ĥódex: 

 . ֹראש ֹחֶדש ַהֶזה - בראש חדש
Em Pêssaĥ: 

א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה -  בפסח  .ִמְקרָּ
Em Sukot: 

 . ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהֻּסכֹות ַהֶזהא ֹקֶדשִמְקרָּ  - בסכות 
ה. הֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִיים  כָּ ְקֵדנּו בֹו ִלְברָּ ה. פָּ ְכֵרנּו ְייָּ ֱאֹלֵהינּו בֹו ְלטֹובָּ זָּ

 טוִבים. 
Nosso Deus e Deus de nossos pais, seja a Tua vontade que suba, venha 

e chegue, que seja recordada diante de Ti nossa lembrança e a lem-

brança de nossos pais, a lembrança de Jerusalém, Tua cidade, a lem-

brança de Teu povo, a casa de Israel, para salvação, para bem, para 

graça, para bondade, para misericórdia, para uma vida boa e para a paz 

… 

Em Rox Ĥódex: neste dia, o primeiro do mês; 
 

Em Pêssaĥ: neste dia do festival do pão ázimo, de convocação de santi-

dade; 

Em Sukôt: neste dia de santa convocação, neste dia do festival das Caba-

nas; 
 

Recorda-Te de nós nesta época para bem, Eterno nosso Deus, e consi-

dera-nos, neste tempo, para bênção e salva-nos neste tempo para vida 

boa; 
 

 , ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ַהַמְחִזירְוֶתֱחֶזינָּה ֵעיֵנינּו ְבשּוְבָך ְלִציֹון ְבַרֲחִמים. בָּ
תֹו ְלִציֹון.  ְשִכינָּ

E que nossos olhos vejam Teu retorno a Sião com misericórdia. Bendito 

és Tu, Eterno, que restauras a Tua morada em Sião. 
 

ה הּוא ְייָּ  ַאתָּ ְך. שָּ ֶעד, ַעל ַחֵיינּו    מֹוִדים ֲאַנְחנּו לָּ ם וָּ ֱאֹלֵהינּו ְלעֹולָּ
ְך. ַעל ִנֶּסיָך ְוַרֲחֱמיָך  ְך, ַעל ִנְשמֹוֵתינּו ַהְפקּודֹות לָּ ַהְמסּוִרים ְביָּדָּ

ֹבֶקר,  ל ֵעת, ֶעֶרב וָּ  ֶשְבכָּ
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Agradecemos a Ti, pois Tu és o Eterno, nosso Deus para toda a eterni-

dade, por nossas vidas que estão em Tua mão, por nossas almas estão 

confiadas em Ti, e por Teus milagres e compaixões a todo momento, à 

noite e pela manhã… 
Em Ĥanuká: 

ִׂשיתָּ לַ ּועֹות ְוַהְתשְוַעל ַהִנִּסים  ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,  ֲאבֹוֵתינּוֶשעָּ ַביִָּמים הָּ
ןִביֵמי ַמִתְתיָּהּו ֶבן  נָּ ה ַמְלכּות   ֹכֵהן יֹוחָּ ְמדָּ יו. ְכֶשעָּ נָּ ִאי ּובָּ דֹול ַחְשמֹונָּ ּגָּ

ן ַעל ַעְמָך  וָּ ֵאליָּ ם ִיְׂשרָּ ם ֵמֻחֵקי ְרצֹונָּ  ְלַשְכחָּ ְך ּוְלַהֲעִבירָּ תָּ ה  ְך. ְואַ תֹורָּ תָּ
ם. ַדְנתָּ ֶאת בְ  ם. ַרְבתָּ ֶאת ִריבָּ תָּ רָּ ֶהם ְבֵעת צָּ ַמְדתָּ לָּ ַרִבים עָּ ַרֲחֶמיָך הָּ

ִשים. ְוַרִבים ְבַיד  ַסְרתָּ ִגבֹוִרים ְבַיד ַחלָּ ם. מָּ תָּ ַקְמתָּ ֶאת ִנְקמָּ ִדינָּם. נָּ
ִעים ְבַיד ַצדִ  ְבַיד ֵזִדים יִקים. וְ ְמַעִטים. ּוְטֵמִאים ְבַיד ְטהֹוִרים. ּוְרשָּ

דול, ּוְלַעְמָך  ִׂשיתָּ ֵשם ּגָּ ֶתָך. ְלָך עָּ ֵאלעֹוֵׂשי תֹורָּ ִׂשיתָּ ֶפֶלא  ִיְׂשרָּ עָּ
 .ְוִנִּסים

…pelos milagres, e pelas salvações, que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Matitiáhu, filho de 

Yoĥanan, o Sumo sacerdote, o ĥaxmonai, e seus filhos, quando se le-

vantou o malvado império grego contra Teu povo Israel, para fazê-lo es-

quecer a Tua Torá e fazê-lo violar os decretos de Tua vontade. Mas Tu, 

por Tua grande misericórdia, Te levantaste junto a eles em seu mo-

mento de aflição, lutaste suas lutas, defendeste seus direitos e vingaste o 

mal que se lhes havia inflingido. Entregaste poderosos nas mãos de fra-

cos, numerosos nas mãos de poucos, impuros nas mãos de puros, mal-

vados nas mãos de justos e lascivos nas mãos dos que se dedicam a Tua 

Torá. E para Ti fizeste um grande Nome, e para nós fizeste maravilhas e 

milagres. 
Em Purim: 

ִׂשיתָּ לַ  ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,   ֲאבֹוֵתינּוְוַעל ַהִנִּסים ְוַהְתשּועֹות ֶשעָּ ַביִָּמים הָּ
ע ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹוג  רָּ ן הָּ מָּ ַמד ֲעֵליֶהם הָּ ַכי ְוֶאְסֵתר ְכֶשעָּ ְרד  ִביֵמי מָּ

ִשים, ּוְשלָּ  ֵקן, ַטף ְונָּ ל ַהְיהּוִדים ִמַנַער ְוַעד זָּ בּוז.  ּוְלַאֵבד ֶאת כָּ ם לָּ לָּ
ַרִבים ֵהַפְרתָּ ֶאת  ה ְבַרֲחֶמיָך הָּ תֹו, ְוִקְלַקְלתָּ ֶאת ַמֲחַשְבתֹו,  ְוַאתָּ ֲעצָּ

יו ַעל  נָּ לּו אֹותֹו ְוֶאת בָּ ֵעץ.ַוֲהֵשבֹותָּ לו ְּגמּולֹו ְבֹראשֹו. ְותָּ  הָּ
… pelos milagres, e pelas salvações que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Mordekhay e Ester, 

em Xuxan, a capital, quando o malvado Haman se levantou contra eles, 

quis destruir, assassinar e exterminar a todos os judeus, desde jovens até 

anciãos, crianças e mulheres, num só dia, o décimo terceiro do duodé-

cimo mês, o mês de Adar e, além disso, quis saquear seu butim. E Tu, 

com Tua imensa misericórdia, desbarataste seu propósito e frustraste 
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seu pensamento, e lhe retribuíste o mal que planejava sobre sua própria 

cabeça e o penduraram a ele e a seus filhos em uma árvore. 
 

ְך  תָּ ה ְוֵאין זּולָּ ם ִכי יִָּחיד ַאתָּ ֵרְך ְוִיְתרֹומָּ ם ִיְתבָּ  .ְוַעל ֻכלָּ
ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ ֶאה ְלהֹודֹות. בָּ  , ַהטֹוב ִשְמָך ּוְלָך נָּ

ל ְבֵני ְבִריֶתָך.וֹ בעשי”ת׃ ּוְכת  ב ְלַחִיים טוִבים כָּ
Por tudo isso, que sejas Bendito e exaltado, pois Tu és único e não há 

outro além de Ti. Bendito és Tu, Eterno, Benevolente é Teu Nome e a 

Ti é próprio agradecer. 

(Nos 10 dias de texuvá: Inscreve para uma vida boa todos os filhos da Tua 

Aliança.) 
 

Uma vez que o Ĥazan começou a recitar Sim xalom, os Cohanim, em seguida, viram o rosto para a 

arca com as mãos em um punho. Eles não devem sair até o Ĥazan completar a bênção Sim xalom. 

ה כָּ ה ּוְברָּ לֹום טֹובָּ ֵלינּו,  ִׂשים שָּ ֶסד ְוַרֲחִמים עָּ ֶחֽ ְרכֵ . ּוֵחן וָּ נּו  בָּ נּו ֻכלָּֽ
נֶֽ  נּו מֵ ִכי  יָךְבאֹור פָּ תָּ לָּֽ ַתֽ יָך נָּ ֶנֽ ֲהבַ  ,ַחִייםוְ  ה תֹורַ  ,ינּוהֵ ֱאֹל ְייָּ אֹור פָּ   הַאֽ

לֹום ,ֶסד חֶ וָּ  ה ְושָּ קָּ ֵרְך ֶאת ַעְמָך  ְוטֹוב ְבֵעינֶ  .ּוְצדָּ ֵאליָך ְלבָּ ל ֵעת  ִיְׂשרָּ ְבכָּ
ה ם. לוֹ שָּ בַ  רּוְך ַאתָּ ֵרְך ֶאת ַעמֹו  ְייָּ בָּ ֵאלַהְמבָּ ל ִיְׂשרָּ  ִיְהיּו ָאֵמן. .  ֹוםַבשָּ

ֶניָך, ְייָּ  צֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלפָּ  צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.  ְלרָּ
Outorga paz, benevolência, bênção, vida, graça, bondade e misericórdia 

a nós e a teu povo Israel. Abençoa-nos a todos com a luz de Teu rosto, 

pois com a luz de Teu rosto nos concedeste, Eterno nosso Deus, a Torá 

e a vida, o amor e a bondade, a retidão e a misericórdia, a bênção e a 

paz. E que seja bom a Teus olhos abençoar-nos e abençoar a todo Teu 

povo Israel em todo momento. Bendito és Tu, Eterno, que abençoas a 

Teu povo Israel com a paz. Amên.  «Que as palavras de minha boca e as 

meditações de meu coração sejam aceitáveis ante Ti, Eterno, meu apoio 

e salvador.» (Salmo XIX,15) 
 

Ao término da oração [`Amidá], curva-se e dá três passos para trás curvado, e despede-se à esquerda 
própria e, em seguida, à direita, após o que levanta a cabeça [endireitando-se]. (Hilkhot Tefilá V,10) 

A halakhá não exige que palavras específicas sejam ditas enquanto se ‘dá a paz’. De fato, R. Saadia 

Gaon escreve que este ‘dar a paz’ não é mais do que um assentindo silenciosa da cabeça para a es-
querda e para a direita. Para quem deseja verbalmente ‘dar a paz’, sugerimos o costume antigo, con-

forme relatado pelo Rif: 
 

יו לֹום ִבְמרֹומָּ  , עֹוֶׂשה שָּ
ֵלינּוהּוא  לֹום עָּ יו ַיֲעֶׂשה שָּ  ,ְבַרֲחמָּ

ל ַעמֹו  ֵאלְוַעל כָּ  ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ִיְׂשרָּ
Aquele que faz a paz na alturas, 

Em Sua misericórdia fará a paz conosco 

E com todo Seu povo Israel, e diremos: Amên. 
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Quando se está rezando com um minyan (grupo de 10 homens judeus de 13 anos ou mais) cada um 
permanece no mesmo lugar durante a repetição da `Amidá, prestando atenção ao ĥazan seguindo-o 

durante a repetição e respondendo Amên ao fim de cada bênção. 
 

Prostração |  נפילת פנים 
Quando o Ĥazan completa a repetição da `Amidá, toda a congregação se senta no chão, se inclina 

colocando seus rostos no solo. Durante o Sabá não se recitam súplicas, devem recitar-se louvores ou 

palavras de agradecimento. Quem reza sem um minyan faz o mesmo. (Hil. Tefilá V,13-15; VII,17; 
IX,5) 

Tampouco pode uma pessoa importante fazer “nefilat panim”, a não ser que saiba ser um justo 

como foi Josué, mas volta um pouco o rosto, sem colocá-lo sobre o chão. (Hil. Tefilá V,15) Entre 
Yom ha-Kipurim e Sukot não se faz nefilat panim. 

 

A Torá proíbe prostração total em cima de pedras lavradas fora do recinto do Templo. 

Por decreto rabínico, é proibido pressionar o rosto em pedra talhada, mesmo que não completamente 
prostrado. “Por isso é costume entre todos os judeus estender esteiras em suas sinagogas cujo solo é 

de pedras.” (Hil. `Avodá zará VI,10-13) 
 

Quando cada um estiver sentado, o Ĥazan vai para diante da Tebá. De pé no meio do povo, ele co-

meça o Qadix. O Qahal responde em voz alta nos lugares designado em negrito: 
 

א.   א דִ . ן מֵ ָא ִיְתַּגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרבָּ ְלמָּ א ִכְרעּוֵתּה ְויִ ְבעָּ ְך ְמֹלְברָּ
ל ֵבית ן ּוְבַחֵיי וֹ ֵמיכן ּוְביוֹ ְבַחֵייכוֹ  ,ַמְלכּוֵתּה ֵאלכָּ א ּוִבְזַמן   ִיְׂשרָּ לָּ ַבֲעגָּ

ִריב. ְוִאְמרּו   ַרְך    ָאֵמן קָּ א ְמבָּ ַלם ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ ְלַמיָּא ּוְלעָּ   ְלעָּ  ְלֵמי עָּ
ַרְך. ַא ,ְשַתַבחיִ  .ןמֵ ָא   ִיְתבָּ ְשֵמּה   ַנֵׂשא,ְוִיתְ  ,ִיְתַעֶלה ,םמַ ִיְתרוֹ  ,רִיְתפָּ
א  א  .ןמֵ ָא   ְבִריְך הּוא.  ,ְדֻקְדשָּ תָּ ל ִבְרכָּ א ִמן כָּ א ,ְלֵעלָּ תָּ אתִ  ,ִשירָּ תָּ   ,ְשְבחָּ

א, ְוִאְמרּו ָאמֵ  ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ  . ןמֵ ָא ן.  ְוֶנחָּ
Exaltado e santificado seja Seu grande Nome, Amên, no mundo que Ele 

criou por Sua vontade e que faça reinar sua soberania em vossas vidas e 

vossos dias, como também na vida de toda a casa de Israel prontamente 

e em tempo próximo e digamos Amên. Seja Seu grande Nome ben-

dito eternamente e glorificado para sempre. Seja bendito, Amên, 

louvado, glorificado e exaltado o Nome do Santo, Bendito seja Ele 

Amên, acima de todas as bênçãos, cantos, louvores e consolações que 

possam ser proferidos no mundo e digamos Amên. 
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Qidux |  קידוש 
Santifica-se o Xabbat sobre o vinho ou suco de uva puro antes de participar de uma refeição de 

Sabá. O Qidux deve ser feito no local da refeição. Se alguém deseja pão ou mais vinho, diz o Qidux 

sobre o pão pelo menos (Hilkhot Xabbat XXIX,9); na manhã de Xabbat e à tarde só se recita a bên-
ção para “borê’ peri ha-gafen”. É um costume universal preceder o Qidux de Sabá à noite com uma 

recitação do Gênesis II,1-3.  
 

ָאם׃ ל ְצבָּ ָאֶרץ ְוכָּ ַמִים ְוהָּ  ַוְיֻכלּו ַהשָּ
ְיַכל ֱאֹלִהים ַביֹום ַהְשִביִעי מְ  אוָּ ה, ְכתלָּ ׂשָּ  ֹו ֲאֶשר עָּ

ה׃  ׂשָּ אְכתֹו ֲאֶשר עָּ ל ְמלָּ  ַוִיְשֹבת ַביֹום ַהְשִביִעי ִמכָּ
ֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת  יֹום ַהְשִביִעי ַוְיַקְדש ֹאתֹו, ַוְיבָּ

א ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות׃ רָּ ל ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר בָּ ַבת ִמכָּ  ִכי בֹו שָּ
E foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército, e concluiu Deus 

no sétimo dia a Sua obra que fizera e cessou no dia sétimo toda a Sua 

obra que fizera. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, pois nele 

descansou de toda a Sua obra que criara para fazer. 
 

 , ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ם, בֹוֵרא ְפִרי ַהֶּגֶפן.בָּ עֹולָּ  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
Bendito és tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador do fruto da 

videira. 
Em Sabá (para Festas, vide abaixo): 

נּו, בָּ  ה בָּ צָּ נּו ְורָּ ם, ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ , ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה ְייָּ ַשַבת רּוְך ַאתָּ
ר נּו, ִזכָּ ה ִהְנִחילָּ ְדשֹו ְבַאֲהבָּ ֵאי ִשית, ְתחִ ֹון ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראקָּ ה ְלִמְקרָּ לָּ
נּו. ֹקֶדש, ֵזֶכר ְליְציַאת ִמְצַרִים צֹון ִהְנַחְלתָּ ה ְורָּ ְדְשָך ְבַאֲהבָּ ; ְוַשַבת קָּ

דֵ בָּ  , ְמקָּ ה ְייָּ ת.רּוְך ַאתָּ  ש ַהַשבָּ
Bendito és tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Que nos santifi-

caste e Te aprouveste conosco concedendo-nos com amor e liberalidade 

o Sabá para memória da obra da criação, a primeira das festividades co-

memorando o êxodo do Egito. Porque nos escolheste e nos santificaste 

dentre todas as nações, e com amor e liberalidade nos deste Teu santo 

Sabá como patrimônio. Bendito és Tu, Eterno, Que santificas o Sabá. 
Na conclusão das Festas, diz-se: 

ה  רּוְך ַאתָּ ,בָּ נּו  ְייָּ ם, ְורֹוְממָּ ל עָּ נּו ִמכָּ ם, ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
נּו ְייָּ   ֲאֵרנּו; ַוִתֵתן לָּ נּו ַוְיפָּ ה בָּ צָּ נּו ַוְיַגְדֵלנּו, רָּ ַחר בָּ שֹון, בָּ ל לָּ ִמכָּ

ה ַחִּגים ּוְזַמִנים ְלׂשָּ  ה, מֹוֲעִדים ְלִׂשְמחָּ ׂשֹון, ֶאת יֹום ֱאֹלֵהינּו ְבַאֲהבָּ
א ֹקֶדש ַהֶזה,  טֹוב  ִמְקרָּ

em Pêssaĥ: 

ן ֵחרּוֵתנּו,  ֶאת יֹום ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה  , ְזמָּ
em Xavuot: 

בּועֹות, ֶאת יֹום ֵתנּו ַחג ַהשָּ ן ַמַתן תֹורָּ  , ְזמָּ
em Pêssaĥ: 

ֵתנּו,  ַחג ַהֻּסכֹות, ֶאת יֹום ן ִׂשְמחָּ  ְזמָּ
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ה, ֵזֶכר ִליִציַאת מִ  ִים: ִכי ְבַאֲהבָּ ל ְצרָּ נּו ִקַדְשתָּ ִמכָּ ַחְרתָּ ְואֹותָּ נּו בָּ בָּ
 , ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ נּו. בָּ ׂשֹון ִהְנַחְלתָּ ה ּוְבׂשָּ ְדְשָך ְבִׂשְמחָּ ַעִמים, ּומֹוֲעֵדי קָּ הָּ

ֵאל ְוַהְזַמִנים  . ְמַקֵדש ִיְׂשרָּ
Bendito és tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Que nos santifi-

caste dentre todos os povos, distinguiste dentre todas as línguas, esco-

lheste-nos e engrandeceste-nos, desejaste-nos e louvaste-nos. Deste-nos, 

Eterno, nosso Deus, com amor Festividades para alegria, festas e tem-

pos de regozijo, também este dia de convocação sagrada: 

Em Pêssaĥ: a Festividade das matsot, época de nossa liberdade; 

Em Xavuot: a Festividade de Xavuot, época da entrega de nossa Torá; 

Em Sucot: a Festividade de Sucot, época de nossa alegria; 

com amor em recordação do êxodo do Egito. Pois Tu nos escolheste e 

nos santificaste dentre todos os povos e nos deste Tuas santas Festas 

como propriedade hereditária com alegria e com regozijo. Bendito és 

Tu, Eterno, que santificas [em Sabá: o Sabá,] Israel e os tempos de festa. 
 
Bebe-se então uma golada do vinho e distribui-se o vinho para o resto daqueles que se sentam para 

participar. Todo mundo lava as mãos, cada pessoa antes recitando `al netilat yadáyim antes de lavar 

as mãos. Depois do que todos novamente sentados, o chefe de família recita o haMossi sobre um pe-
daço de pão, come e distribui o pão para todos os que estavam sentados a comer. 

(Veja: Hil. Xabáth XXIX) 
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Xaĥarit Xabat –  שחרית שבת 
 

Toda a parte referente às Bênçãos da manhã, aos Pessuqê deZemirot e a Xaĥarit se fará como nos 
dias ordinários, constante às pp. 19-32. 

 

`Amidá de Sabá |  עמידה שבת 
 

ֶתָך: ח ּוִפי ַיִּגיד ְתִהלָּ ַתי ִתְפתָּ י ְׂשפָּ  ֲאֹדנָּ
Meu Senhor, abre os meus lábios e minha boca anunciará o Teu louvor. 
Salmo LI,17 

 

ה יְ  רּוְך ַאתָּ םֲאבֹוֵתינּוֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  יָּ בָּ הָּ י  הֵ ֱאֹל, , ֱאֹלֵהי ַאְברְָּ
א, ֵאל ֶעְליֹון דֹול ַהִּגבֹור ְוַהנֹורָּ ֵאל ַהּגָּ ק, ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב. הָּ ּגֹוֵמל  , ִיְצחָּ

ִדים טֹוִבים,   קֹוֵנה ַהֹכל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, ּוֵמִביא ּגֹוֵאל ִלְבֵני  ֲחסָּ
ם ֵגןֶמלֶ  ,ְבֵניֵהֶ  .ְך עֹוֵזר ּומֹוִשיַע ּומָּ

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ ֵגן ַאְברָּ בָּ ם, מָּ  . הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de 

Abrahão, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Deus grandioso, todo-poderoso 

e temível, Deus altíssimo que outorgas bondades benéficas, Amo de 

tudo o que existe, que recordas as bondades dos patriarcas e trarás o re-

dentor para os filhos de seus filhos. Rei que ajudas, salvas e defendes. 

Bendito és Tu, Eterno, escudo de Abraham. 
 

י, ַרב ְלהֹוִשיעַ  ם ֲאֹדנָּ ה ִּגבֹור ְלעֹולָּ  ׃ַאתָּ
(no verão: entre o 1.º dia de Pêssaĥ e Xemini Açéret, dirá) 

 ׃ לטָּ יד הַ ִר מוֹ 
(e o 1.º dia de Pêssaĥ, dirá Açéret Xeminino inverno: entre  ) 

רּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶשם׃  ַמִשיב הָּ
 

רֹוֵפא חֹוִלים,  ,  ֵיה ֵמִתים ְבַרֲחִמים ַרִביםְמַכְלֵכל ַחִיים ְבֶחֶסד, ְמחַ 
ר ּוַמִתיר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵים ֱאמּונָּתוֹ  פָּ מ  ִמי .ִליֵשֵני עָּ ֹוָך ַבַעל ְּגבּורֹות  כָּ

ְך, ֶמֶלְך  ׃ ֵמִמית ּוְמַחֶיה ּוִמי דֹוֶמה לָּ
יו ְלַחִיים ְבַרֲחִמים ׃בעשי”ת ן. זוֵכר ְיצּורָּ ַרֲחמָּ מוָך ָאב הָּ ן  ׃ ִמי כָּ ְוֶנֱאמָּ

ה ְלַהֲחיות ֵמִתים , ְמַחֵיה ַהֵמִתים׃ ַאתָּ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ׃ בָּ
Tu és eternamente valente, Senhor, abundante para salvar; 

No verão: Tu fazes cair o orvalho; 

No inverno: Tu fazes o vento soprar e a chuva cair; 

Sustentas os vivos com bondade, ressuscitas os mortos com grande mi-

sericórdia, sustentas os caídos e curas os enfermos, libertas os prisionei-

ros e manténs Tua fidelidade para com os que dormem no pó. Quem é 

como Tu, Amo de feitos poderosos? E quem se assemelha a Ti, Rei que 

causas a morte e fazes viver, e fazes florescer a salvação?  
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(Durante os 10 dias de texuvá:) Quem pode ser ser comparado a ti, ó Pai mi-

sericordioso, que lembras das criaturas com piedades, para a vida. Tu és 

fiel em ressuscitar os mortos. 

Bendito és Tu, Eterno, que ressuscitas os mortos. 
 

Apenas o ĥazan lê a Qeduxá, e somente durante a repetição. 

A comunidade responde em voz alta nos locais designados. Uma vez que o Ĥazan chega à Qeduxá, 
os fiéis podem voltar para onde eles estavam em oração antes de dar os três passos para trás. 

 

Qeduxá | קדושה 
ְך,ְך שָּ ידִ קְ נַ  בָּ  ְוַנֲעִריצָּ ה ְמֻשֶלֶשת ַכדָּ ְך ְקֻדשָּ ר ַהרָאמּור  ַהְמַשְלִשים לָּ

א ֶזה ֶאל ֶזה וְ  רָּ ְך ְוקָּ ר׃ ַעל ַיד ְנִביאָּ  ָאמָּ
דוֹ  - הלק דוֹ קָּ דוֹ ש. קָּ אוֹ  ְייָּ ש ש. קָּ ָאֶרץ ְכבוֹ ת. ְמֹלְצבָּ ל הָּ  דוֹ א כָּ

ם -  חזן תָּ  ׃ְלֻעמָּ
ְבִחים ְואֹוְמִרים   - הלק רּוְמֹשַ  ְכבֹוד ְייָּ ִמְמקֹומֹו. ְך בָּ

ְדשָּ ִשיּובְ  -  חזן תּוב לֵ  ְךֵרי קָּ  . ר אמֹ כָּ
םְלעוֹ  ְייָּ ְך ִיְמֹל - הלק דֹ ן ְלדֹ ַהִיְך ִציוֹ ֱאֹל לָּ  . ר. ַהְללּויָּּהר וָּ

Nós Te santificaremos e Te reverenciaremos por três vezes repetimos a 

Ti a santidade, pois assim está escrito pelo Teu profeta. E voltava-se um 

para o outro e proclamava: 

Qahal: Santo, Santo, Santo, é o Eterno dos exércitos, a terra toda está 

cheia de Sua glória. 

Ĥazan: E voltando-se um para o outro… 

Qahal: … continuam cantando: Bendita é a glória do Eterno em Sua 

morada. 

Ĥazan: E em Tua santa palavra está escrito: 

Qahal: Reinará o Eterno para sempre, o teu Deus, ó Sião, em todas as 

gerações, louvai o Eterno. 
 

דוֹ  ה קָּ דוֹ ַאתָּ ל יוֹ ש ּוְקדוֹ ש ְוִשְמָך קָּ רּוְך  ִשים ְבכָּ ה. בָּ ם ְיַהְללּוָך ֶּסלָּ
ה  ,ַאתָּ דוֹ  ְייָּ ֵאל ַהקָּ דֹוש  - בעשי”ת  ) .שהָּ  ( ַהֶמֶלְך ַהקָּ

Tu és Santo e Teu Nome é Santo e os santos Te louvam todos os dias, 

Selah. Bendito és Tu, Eterno, o Deus Santo. 

(Durante os 10 dias de texuvá: O Rei Santo.) 
 

אתָּ לֹו. ְכִליל ִתְפֱאֶרת   רָּ ן קָּ ִיְׂשַמח ֹמֶשה ְבַמְתַנת ֶחְלקֹו, ִכי ֶעֶבד ֶנֱאמָּ
ַתתָּ  מְ  ,ְבֹראשֹו נָּ ֶנָך ַעל ַהר ִסיַנידֹו לְ ְבעָּ ִנים הֹוִריד   ,פָּ ְשֵני ֻלחֹול ֲאבָּ

ת.  ֶהם ְשִמיַרת ַשבָּ תּוב בָּ מְ ְביָּדֹו, ְוכָּ ֶתָך, ״ְושָּ תּוב ְבתֹורָּ רּו ְבֵני  ְוֵכן כָּ
ֵאל ם. ֵביִני   ִיְׂשרָּ ם, ְבִרית עֹולָּ ת ְלֹדֹרתָּ ת, ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַשבָּ ֶאת ַהַשבָּ

ה ְייָּ ֶאת   ֵאלרָּ ִיׂשְ ּוֵבין ְבֵני  ׂשָּ ם, ִכי ֵשֶשת יִָּמים עָּ אֹות ִהיא ְלעֹולָּ
ַפש.״  ַבת ַוִינָּ ָאֶרץ; ּוַביֹום ַהְשִביִעי שָּ ַמִים ְוֶאת הָּ  ַהשָּ
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ֵתנּו; ַקְדֵשנּוֲאבֹוֵתינּו ינּו ֵואֹלֵהי ֱאֹלהֵ   ְוֵתןְבִמְצֹוֶתיָך,  , ְרֵצה ִבְמנּוחָּ
ְך, ְוַׂשמְ  תָּ ְך, ְוַטֵהר לִ ֶחְלֵקנּו ְבתֹורָּ תָּ ְך ֶבֱאֶמת; ֵחנּו ִבישּועָּ ְבדָּ ֵבנּו ְלעָּ

, ְמקַ  ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ְך. בָּ ְדשָּ צֹון ַשַבת קָּ ה ְורָּ ת. ְוַהְנִחיֵלנּו ְבַאֲהבָּ  ֵדש ַהַשבָּ
Moysés regozijou-se com a parte que lhe coube, porque o chamaste 

“servo fiel”. Puseste na sua cabeça o diadema da glória, quando estava 

na Tua Presença sobre o monte Sinai, de lá trouxe as duas tábuas de pe-

dra na sua mão, onde estava escrita a observação do Sabá, e assim está 

escrito na Tua Lei (Torá): “E guardarão os filhos de Israel o Sabá, para 

fazer do Sabá, por suas gerações uma aliança eterna. É um sinal entre 

Mim e os filhos de Israel, para sempre, de que em seis dias fez o Eterno 

os céus e a terra, e no sétimo dia folgou e descansou. 

Nosso Deus e Deus de nossos pais, compraze-Te em nosso descanso; 

santifica-nos com Teus mandamentos; põe a nossa parte em Tua Lei 

(Torá); e alegra-nos com a Tua salvação; e purifica o nosso coração para 

servir-Te de verdade; e faze-nos herdar, Eterno, nosso Deus, com amor 

e vontade o Sabá de Tua Santidade. Bendito és Tu, Eterno, que santifi-

cas o Sabá. 
 

םֱאֹל ְייָּ ְרֵצה  תָּ ֵשב ֲעבוֹ  ,ֵהינּו ְבַעְמָך ּוִבְתִפלָּ ה ִלְדִביר ֵביֶתָךְוהָּ ְוִאֵשי   ,דָּ
ֵאל צוֹ  ִיְׂשרָּ ם ְתַקֵבל ְברָּ תָּ צוֹ  ,ןּוְתִפלָּ ִמיד ֲעבוֹ ּוְתִהי ְלרָּ ֵאל ַדת ן תָּ  ִיְׂשרָּ

Favorece o Teu povo, Eterno, nosso Deus, nas suas orações; restaura o 

serviço nas câmaras internas do Teu Templo; e aceita as orações e ofer-

tas queimadas de Israel com favor, e que seja por vontade sempre o ser-

viço (culto) de Israel. 
 

ֶאה  א ְוַיִּגיעַ ַיֲעֶלה ְויָּבוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּו ֵהי ֵהינּו ֵואֹל ֱאֹל ֵקד ֵירָּ ֵכר  ִיפָּ ִיזָּ
ל ן ַעְמָךִזְכרוֹ ְך, ן ִעירָּ ִזְכרוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּון ֵננּו ִזְכרוֹ רוֹ ִזכְ  ֵאלֵבית  כָּ   ִיְׂשרָּ

ֶניָך הְלטוֹ  ְלפָּ  ְביום  בָּ
Em Rox Ĥódex: 

 . ֹראש ֹחֶדש ַהֶזה - בראש חדש
Em Pêssaĥ: 

א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה -  בפסח  .ִמְקרָּ
Em Sukot: 

 . ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהֻּסכֹות ַהֶזהא ֹקֶדשִמְקרָּ  - בסכות 
ה. הֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִיים  כָּ ְקֵדנּו בֹו ִלְברָּ ה. פָּ ְכֵרנּו ְייָּ ֱאֹלֵהינּו בֹו ְלטֹובָּ זָּ

 טוִבים. 
Nosso Deus e Deus de nossos pais, seja a Tua vontade que suba, venha 

e chegue, que seja recordada diante de Ti nossa lembrança e a lem-

brança de nossos pais, a lembrança de Jerusalém, Tua cidade, a lem-

brança de Teu povo, a casa de Israel, para salvação, para bem, para 
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graça, para bondade, para misericórdia, para uma vida boa e para a paz 

… 

Em Rox Ĥódex: neste dia, o primeiro do mês; 
 

Em Pêssaĥ: neste dia do festival do pão ázimo, de convocação de santi-

dade; 

Em Sukôt: neste dia de santa convocação, neste dia do festival das Caba-

nas; 
 

Recorda-Te de nós nesta época para bem, Eterno nosso Deus, e consi-

dera-nos, neste tempo, para bênção e salva-nos neste tempo para vida 

boa; 
 

 , ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ַהַמְחִזירְוֶתֱחֶזינָּה ֵעיֵנינּו ְבשּוְבָך ְלִציֹון ְבַרֲחִמים. בָּ
תֹו ְלִציֹון  .ְשִכינָּ

E que nossos olhos vejam Teu retorno a Sião com misericórdia. Bendito 

és Tu, Eterno, que restauras a Tua morada em Sião. 
 

ה הּוא ְייָּ  ַאתָּ ְך. שָּ ֶעד, ַעל ַחֵיינּו    מֹוִדים ֲאַנְחנּו לָּ ם וָּ ֱאֹלֵהינּו ְלעֹולָּ
ְך. ַעל ִנֶּסיָך  ְך, ַעל ִנְשמֹוֵתינּו ַהְפקּודֹות לָּ ְוַרֲחֱמיָך ַהְמסּוִרים ְביָּדָּ

ֹבֶקר,  ל ֵעת, ֶעֶרב וָּ  ֶשְבכָּ
Agradecemos a Ti, pois Tu és o Eterno, nosso Deus para toda a eterni-

dade, por nossas vidas que estão em Tua mão, por nossas almas estão 

confiadas em Ti, e por Teus milagres e compaixões a todo momento, à 

noite e pela manhã… 
 

Em Ĥanuká: 

ִׂשיתָּ לַ ְוַעל ַהִנִּסים ְוַהתְ  ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,  ֲאבֹוֵתינּושּועֹות ֶשעָּ ַביִָּמים הָּ
ןִביֵמי ַמִתְתיָּהּו ֶבן  נָּ ה ַמְלכּות   ֹכֵהן יֹוחָּ ְמדָּ יו. ְכֶשעָּ נָּ ִאי ּובָּ דֹול ַחְשמֹונָּ ּגָּ

ן ַעל ַעְמָך  וָּ ֵאליָּ ם ִיְׂשרָּ ְך. וְ  ְלַשְכחָּ ם ֵמֻחֵקי ְרצֹונָּ ְך ּוְלַהֲעִבירָּ תָּ ה  תֹורָּ ַאתָּ
ֶהם בְ  ַמְדתָּ לָּ ַרִבים עָּ ם. ַדְנתָּ ֶאת ְבַרֲחֶמיָך הָּ ם. ַרְבתָּ ֶאת ִריבָּ תָּ רָּ ֵעת צָּ

ַקְמתָּ  ִשים. ְוַרִבים ְבַיד ִדינָּם. נָּ ַסְרתָּ ִגבֹוִרים ְבַיד ַחלָּ ם. מָּ תָּ  ֶאת ִנְקמָּ
ִעים ְבַיד ַצִדיִקים.  ְוֵזִדים ְבַיד ְמַעִטים. ּוְטֵמִאים ְבַיד ְטהֹוִרים. ּוְרשָּ

דול, ּוְלַעְמָך  ִׂשיתָּ ֵשם ּגָּ ֶתָך. ְלָך עָּ ֵאלעֹוֵׂשי תֹורָּ ִׂשיתָּ ֶפֶלא  ִיְׂשרָּ עָּ
 .ְוִנִּסים

…pelos milagres, e pelas salvações, que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Matitiáhu, filho de 

Yoĥanan, o Sumo sacerdote, o ĥaxmonai, e seus filhos, quando se le-

vantou o malvado império grego contra Teu povo Israel, para fazê-lo es-

quecer a Tua Torá e fazê-lo violar os decretos de Tua vontade. Mas Tu, 

por Tua grande misericórdia, Te levantaste junto a eles em seu 
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momento de aflição, lutaste suas lutas, defendeste seus direitos e vin-

gaste o mal que se lhes havia inflingido. Entregaste poderosos nas mãos 

de fracos, numerosos nas mãos de poucos, impuros nas mãos de puros, 

malvados nas mãos de justos e lascivos nas mãos dos que se dedicam a 

Tua Torá. E para Ti fizeste um grande Nome, e para nós fizeste maravi-

lhas e milagres. 
 

Em Purim: 

ִׂשיתָּ לַ  ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,  ֲאבֹוֵתינּוְוַעל ַהִנִּסים ְוַהְתשּועֹות ֶשעָּ ַביִָּמים הָּ
ע ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹוג  רָּ ן הָּ מָּ ַמד ֲעֵליֶהם הָּ ַכי ְוֶאְסֵתר ְכֶשעָּ ְרד  ִביֵמי מָּ

לָּ  ִשים, ּוְשלָּ ֵקן, ַטף ְונָּ ל ַהְיהּוִדים ִמַנַער ְוַעד זָּ בּוז.  ּוְלַאֵבד ֶאת כָּ ם לָּ
ַרִבים ֵהַפְרתָּ ֶאת עֲ  ה ְבַרֲחֶמיָך הָּ תֹו, ְוִקְלַקְלתָּ ֶאת ַמֲחַשְבתֹו,  ְוַאתָּ צָּ

יו ַעל  נָּ לּו אֹותֹו ְוֶאת בָּ ֵעץ.ַוֲהֵשבֹותָּ לו ְּגמּולֹו ְבֹראשֹו. ְותָּ  הָּ
… pelos milagres, e pelas salvações que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Mordekhay e Ester, 

em Xuxan, a capital, quando o malvado Haman se levantou contra eles, 

quis destruir, assassinar e exterminar a todos os judeus, desde jovens até 

anciãos, crianças e mulheres, num só dia, o décimo terceiro do duodé-

cimo mês, o mês de Adar e, além disso, quis saquear seu butim. E Tu, 

com Tua imensa misericórdia, desbarataste seu propósito e frustraste 

seu pensamento, e lhe retribuíste o mal que planejava sobre sua própria 

cabeça e o penduraram a ele e a seus filhos em uma árvore. 
 

ם ִכי ֵרְך ְוִיְתרֹומָּ ם ִיְתבָּ ך  ְוַעל ֻכלָּ תָּ ה ְוֵאין זּולָּ  .יִָּחיד ַאתָּ
ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ ֶאה ְלהֹודֹות. בָּ  , ַהטֹוב ִשְמָך ּוְלָך נָּ

Por tudo isso, que sejas Bendito e exaltado, pois Tu és único e não há 

outro além de Ti. Bendito és Tu, Eterno, Benevolente é Teu Nome e a 

Ti é próprio agradecer. 
 

Quando o Ĥazan chega ao Modim, durante a repetição, todo mundo se curva um pouco, dizendo: 

ְך  מוֹ  , ִדים ֲאַנְחנּו לָּ ׂשָּ ֵהינּו ֵואֹל ֱאֹל ְייָּ ל בָּ ֵצר  יוֹ  ,ְצֵרנּור. יוֹ ֵהי כָּ
כוֹ  אִשית.ְברֵ  אוֹ ְוהוֹ ת ְברָּ דוֹ דָּ דוֹ ת ְלִשְמָך ַהּגָּ נּו  ,של ְוַהקָּ ַעל ֶשֶהֱחִייתָּ

נּו ֻליוֹ ְוֶתֱאסוֹ  ,נּוַחנֵ ּותְ  ,נּויֵכן ְתַחיֵ  ,ְוִקַיְמתָּ ְדֶשָך  ֵתינּו ְלַחְצרוֹ ף ּגָּ ת קָּ
ֵלם ,ֶנָךת ְרצוֹ וֹ ר ֻחֶקיָך ְוַלֲעׂשִלְשמֹ  ב שָּ ְך. נּו מוֹ ַעל ֶשָא ,ְבֵלבָּ  ִדים לָּ

Agredecemos a Ti, Eterno, nosso Deus e Deus de toda carne, nosso Cri-

ador e Criador de toda existência. Bênçãos e graças se deem a Teu 

Nome grande e santo por nos deste vida e nos sutentaste; que Tu conti-

nues a dar-nos vida e a sustentar-nos, reúne nossos dispersos nos pátios 

de Teu Santuário para guardar Tuas leis, fazer Tua vontade e servir-Te 

com um coração perfeito, pois nós Te reconhecemos com gratidão. 
 



96 

 

Uma vez que o Ĥazan começou a recitar Sim xalom, os Cohanim, em seguida, viram o rosto para a 
arca com as mãos em um punho. Eles não devem sair até o Ĥazan completar a bênção Sim xalom. 

ֵלינּו,  ה עָּ כָּ ה ּוְברָּ לֹום טֹובָּ ֶסד ְוַרֲחִמיםִׂשים שָּ ֶחֽ ְרכֵ . ּוֵחן וָּ נּו  בָּ נּו ֻכלָּֽ
יָך ֶנֽ יָךמֵ ִכי  ְבאֹור פָּ ֶנֽ נּו   אֹור פָּ תָּ לָּֽ ַתֽ ֲהבַ  ,ַחִייםוְ  ה תֹורַ  ,ינּוהֵ ֱאֹל ְייָּ נָּ   הַאֽ

לֹום ,ֶסד חֶ וָּ  ה ְושָּ קָּ ֵרְך ֶאת ַעְמָך  ְוטֹוב ְבֵעינֶ  .ּוְצדָּ ֵאליָך ְלבָּ ל ֵעת  ִיְׂשרָּ ְבכָּ
ה ם. לוֹ שָּ בַ  רּוְך ַאתָּ ֵרְך ֶאת ַעמֹו  ְייָּ בָּ ֵאלַהְמבָּ לֹום ִיְׂשרָּ  ָאֵמן. ִיְהיּו .  ַבשָּ

צֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון לִ  ֶניָך, ְייָּ ְלרָּ  צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.  ִבי ְלפָּ
Outorga paz, benevolência, bênção, vida, graça, bondade e misericórdia 

a nós e a teu povo Israel. Abençoa-nos a todos com a luz de Teu rosto, 

pois com a luz de Teu rosto nos concedeste, Eterno nosso Deus, a Torá 

e a vida, o amor e a bondade, a retidão e a misericórdia, a bênção e a 

paz. E que seja bom a Teus olhos abençoar-nos e abençoar a todo Teu 

povo Israel em todo momento. Bendito és Tu, Eterno, que abençoas a 

Teu povo Israel com a paz. Amên.  «Que as palavras de minha boca e as 

meditações de meu coração sejam aceitáveis ante Ti, Eterno, meu apoio 

e salvador.» Salmo XIX,15 
 

Ao término da oração [`Amidá], curva-se e dá três passos para trás curvado, e despede-se à esquerda 

própria e, em seguida, à direita, após o que levanta a cabeça [endireitando-se]. (Hilkhot Tefilá V,10) 
A halakhá não exige que palavras específicas sejam ditas enquanto se ‘dá a paz’. De fato, R. Saadia 

Gaon escreve que este ‘dar a paz’ não é mais do que um assentindo silenciosa da cabeça para a es-

querda e para a direita. Para quem deseja verbalmente ‘dar a paz’, sugerimos o costume antigo, con-
forme relatado pelo Rif: 

 

יו לֹום ִבְמרֹומָּ  , עֹוֶׂשה שָּ
ֵלינּו לֹום עָּ יו ַיֲעֶׂשה שָּ  ,הּוא ְבַרֲחמָּ

ל ַעמֹו ְוַעל  ֵאלכָּ  ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ִיְׂשרָּ
Aquele que faz a paz na alturas, 

Em Sua misericórdia fará a paz conosco 

E com todo Seu povo Israel, e diremos: Amên. 
 

Quando se está rezando com um minyan (grupo de 10 homens judeus de 13 anos ou mais) cada um 

permanece no mesmo lugar durante a repetição da `Amidá, prestando atenção ao ĥazan seguindo-o 
durante a repetição e respondendo Amên ao fim de cada bênção. 

 

Prostração |  נפילת פנים 
A congregação inteira se senta no chão e cai em seus rostos. Súplicas não são feitos no Sabá, exceto 

em tempos de aflição (Hil. Ta`aniyoth I, 6). Palavras de louvor e ação de graças pode ser feitas. 

Uma oração sem um minyan faz o mesmo. (Hil. Tefilá V, 13-15; VII, 17; IX, 5) 
 

A Torá proíbe prostração total em cima de pedras lavradas fora do recinto do Templo. 
Por decreto rabínico, é proibido pressionar o rosto em pedra talhada, mesmo que não completamente 

prostrado. “Por isso é costume entre todos os judeus estender esteiras em suas sinagogas cujo solo é 

de pedras.” (Hil. `Avodá zará VI,10-13) 
 

Quando cada um estiver sentado, o Ĥazan vai para diante da Tebá. De pé no meio do povo, ele co-

meça o Qadix. O Qahal responde em voz alta nos lugares designado em negrito: 
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א.   א דִ . ן מֵ ָא ִיְתַּגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרבָּ ְלמָּ א ִכְרעּוֵתּה ְויִ ְבעָּ ְך ְמֹלְברָּ
ל ֵבית ן ּוְבַחֵיי וֹ ֵמיכן ּוְביוֹ ְבַחֵייכוֹ  ,ַמְלכּוֵתּה ֵאלכָּ א ּוִבְזַמן   ִיְׂשרָּ לָּ ַבֲעגָּ
ִריב. ְואִ  ַלם    ָאֵמן ְמרּו  קָּ ַרְך ְלעָּ א ְמבָּ ְלַמיָּא ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ ְלֵמי עָּ  ּוְלעָּ
ַרְך. ַא ,ְשַתַבחיִ  .ןמֵ ָא   ִיְתבָּ ְשֵמּה   ַנֵׂשא,ְוִיתְ  ,ִיְתַעֶלה ,םמַ ִיְתרוֹ  ,רִיְתפָּ
א  א  .ןמֵ ָא   ְבִריְך הּוא.  ,ְדֻקְדשָּ תָּ ל ִבְרכָּ א ִמן כָּ א ,ְלֵעלָּ תָּ אתִ  ,ִשירָּ תָּ   ,ְשְבחָּ

א, ְוִאְמרּו ָאמֵ  ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ  . ןמֵ ָא ן.  ְוֶנחָּ
Exaltado e santificado seja Seu grande Nome, Amên, no mundo que Ele 

criou por Sua vontade e que faça reinar sua soberania em vossas vidas e 

vossos dias, como também na vida de toda a casa de Israel prontamente 

e em tempo próximo e digamos Amên. Seja Seu grande Nome ben-

dito eternamente e glorificado para sempre. Seja bendito, Amên, 

louvado, glorificado e exaltado o Nome do Santo, Bendito seja Ele 

Amên, acima de todas as bênçãos, cantos, louvores e consolações que 

possam ser proferidos no mundo e digamos Amên. 
 

Leitura pública da Torá |  ית תורה בציבור קר  
 

A leitura pública a partir de um rolo da Torá é feita somente com um minyan. Moysés rabênu esta-
beleceu a prática de a Torá ser lida toda segunda-feira e quinta-feira de manhã. Nas segundas-feiras 

e quintas-feiras, durante Ĥanuká, Purim, e nos dias de jejum, a leitura da Torá é distribuída entre 

três leitores; nem mais nem menos. Na Lua Nova (Rox ĥódex) e nos dias intermediários de Pêssaĥ e 
Sucot, é distribuída entre os quatro leitores. A prática de cantar músicas ao retirar e retornae o rolo 

da Torá depende do costume de cada congregação. (Veja ainda: Hil. Tefilá XII) 
 

Cada indivíduo que sobe para ler a Torá abre o livro, olha para onde ele é lido, e diz: 
 

ְך.  חזן׃  ְרכּו ֶאת ְייָּ ַהְמֹברָּ  בָּ
ֶעד.  קהל׃  ם וָּ ְך ְלעֹולָּ רּוְך ְייָּ ַהְמֹברָּ  בָּ

Ĥazan: Bendizei ao Eterno, que é Bendito. 

Qahal: Bendito seja o Eterno, que é Bendito para todo o sempre. 
 

O leitor, então, abençoa: 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ַעִמים ֲאֶשר ,לָּ ל הָּ נּו ִמכָּ ַחר בָּ   בָּ
נּו ֶאת תוֹ  ַתן לָּ תוֹ ְונָּ רּוְך אַ רָּ ה . בָּ הֵתן ַהתוֹ , נוֹ ְייָּ תָּ  . רָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste 

dentre todos os povos e nos deste a Tua Torá. Bendito és Tu, Eterno, 

doador da Torá. 
… e então procede à leitura da Torá. 

 

Uma vez completada a leitura da Torá, fecha-se o rolo e abençoa: 
 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ נּו תוֹ  ,לָּ ַתן לָּ ַרת ֱאֶמת ְוַחֵיי ֲאֶשר נָּ
ַטע ְבתוֹ עוֹ  ם נָּ ה לָּ רּוְך ַאתָּ הֵתן ַהתוֹ , נוֹ ְייָּ ֵכנּו. בָּ  . רָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a 

Lei da verdade e plantaste a vida eterna no meio de nós. Bendito és Tu, 

Eterno, doador da Torá. 
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Quando a Lua Nova (Rox Ĥódex) cai em Sabá, um segundo rolo é tirado; a secção que começa em 
Nm XXVIII,11 é então lida. A pessoa que lerá a Haftará deverá ser a única a ler do segundo rolo. 

 

Haftará |  הפטרה 
 

A pessoa que lê a haftará deverá antes ler pelo menos três versos da paraxá da Torá lida pelos sete 
leitores que o precederam. Ele deverá, então, fechar o rolo da Torá e, antes de seguir com a leitura 

da haftará, recita as bênçãos seguintesi. Se for Lua Nova, é suficiente que se leia do segundo rolo 

da Torá antes de seguir com a haftará. Quando a Lua Nova cai em Sabá, a haftará é de Is LXVI,23. 
Antes de ler a haftará o leitor abençoa: 

 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל יָּ יְ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ַחר ֲאֶשר ,לָּ ִבְנִביִאים טֹוִבים  בָּ
ִרים ֶבֱאֶמת ה ְבִדְבֵריֶהם ַהֶנֱאמָּ צָּ ה ְורָּ רּוְך ַאתָּ ה   ,ְייָּ . בָּ ַהבֹוֵחר ַבתֹורָּ

ֵאלּוְבֹמֶשה ַעְבדֹו ּובְ  ֱאֶמת ְוַהֶצֶדק.  ִיְׂשרָּ  ַעמֹו ּוִבְנִביֵאי הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que escolheste 

bons profetas e achaste prazer em suas palavras que foram enunciadas 

com verdade. Bendito és Tu, Eterno, que escolheste a Torá, teu servo 

Moysés, o povo de Israel e os verdadeiros e judiciosos profetas. 
 

Quando completa a leitura da haftará, o leitor abençoa: 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה  ,לָּ ן ַאתָּ ל ַהדֹורֹות, ֶנֱאמָּ ַצִדיק ְבכָּ
ְרָך ָאחֹורהּוא, ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ִנים ְדבָּ ה.   ; ְוֶנֱאמָּ תָּ ן אָּ ֹלא יָּשּוב, ִכי ֶנֱאמָּ

, ַהֶנֱאמָּ  ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ יו. בָּ רָּ ל ְדבָּ  ן ְבכָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, justo para com to-

das as gerações; Tu és fidedigno, Eterno, nosso Deus, e Tuas palavras 

são fiéis; nenhuma delas será inútil, pois és fidedigno. Bendito és Tu, 

Eterno, fiel em todas as Tuas palavras. 
 

ה   ֵחם ַעל ִציֹון, ִכי ִהיא ֵבית ַחֵיינּו, ְוַלֲעלּוַבת ֶנֶפש תֹוִשיַע ִבְמֵהרָּ רָּ
. ֶניהָּ , ְמַׂשֵמַח ִציֹון ְבבָּ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ֵמינּו. בָּ  ְביָּ

Tem compaixão de Sião, porque é a casa da nossa vida e rapidamente e 

em nossos dias, salva a aflita de espírito. Bendito és Tu, Eterno, que fa-

rás a alegria de Sião e de seus filhos. 
 

ִוד עַ  הֶצַמח דָּ ה  ְוַקְרנוֹ  ַתְצִמיחַ  תָּ רּוְך ַאתָּ ֶתָך. בָּ רּום ִבישּועָּ ֵגן , מָּ ְייָּ תָּ
ִוד.   דָּ

Faze o Renovo de Davi brotar rapidamente, e por Teu livramento ergue 

o seu orgulho. Bendito és Tu, Eterno, escudo de David. 
 

Lê-se o Salmo CXLV se estiver em um minyan ou rezando sozinho; O Ĥazan recita de pé, enquanto 

a congregação recita sentada (Hil. Tefilá IX, 6) 

ִוד.  ה ְלדָּ  ְתִהלָּ
Salmo, de Davi: 

 

ֶעד.ֲארוֹ  ם וָּ ה ִשְמָך, ְלעֹולָּ ְרכָּ  ִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶמֶלְך; ַוֲאבָּ
Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o Teu Nome para sempre. 
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ל ֶעד. -ְבכָּ ם וָּ ה ִשְמָך, ְלעֹולָּ ; ַוֲאַהְללָּ ְרֶכךָּ  יֹום ֲאבָּ
Cada dia te bendirei, e louvarei o Teu Nome para sempre. 

 

דֹול יְ  ל ְמֹאד;  יָּ ּגָּ תֹו ֵאין ֵחֶקר. ּוְמֻהלָּ  ְוִלְגֻדלָּ
Grande é o Eterno, e muito digno de louvor, e a Sua grandeza é inescru-

tável. 
 

 דֹור ְלדֹור, ְיַשַבח ַמֲעֶׂשיָך; ּוְגבּוֹרֶתיָך ַיִּגידּו. 
Uma geração louvará as tuas obras à outra geração, e anunciarão as tuas 

proezas. 
 

ה. ֲהַדר, ְכבֹוד הֹוֶדָך,  ִׂשיחָּ  ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך אָּ
Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras ma-

ravilhosas. 
 

ְתָך ֲאַסְפֶרנָּה.   ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך ֹיאֵמרּו; ּוְגֻדלָּ
E se falará da força dos teus feitos terríveis; e contarei a tua grandeza. 

 

ְתָך ְיַרֵננּו. -ֵזֶכר ַרב  טּוְבָך ַיִביעּו; ְוִצְדקָּ
Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e canta-

rão a tua justiça. 
 

ליָּ ַחנּון ְוַרחּום יְ  ֶסד. -; ֶאֶרְך ַאַפִים, ּוְגדָּ  חָּ
Bondoso e compassivo é o Eterno, tardio em irar-se, e de grande benig-

nidade. 
 

יו, ַעל יָּ יְ -טֹוב ל-ַלֹכל; ְוַרֲחמָּ יו. -כָּ  ַמֲעׂשָּ
O Eterno é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as 

suas obras. 
 

ליָּ יֹודּוָך יְ  ה. ַמֲעֶׂשיָך; ַוֲחִסידֶ -, כָּ ְרכּוכָּ  יָך, ְיבָּ
Todas as tuas obras te louvarão, ó Eterno, e os teus santos te bendirão. 

 

ְתָך ְיַדֵברּו.   ְכבֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמרּו; ּוְגבּורָּ
Falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder, 

 

יוְלהֹוִדיַע, ִלְבֵני  ם, ְּגבּוֹרתָּ ָאדָּ  ַמְלכּותֹו. ְכבֹוד, ֲהַדר ; ּוהָּ
para que façam saber aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e a 

glória do esplendor do teu reino. 
 

ל ל-ַמְלכּוְתָך, ַמְלכּות כָּ ִמים; ּוֶמְמַשְלְתָך, ְבכָּ ֹדר. -ֹעלָּ  דֹור וָּ
O teu reino é um reino eterno; o teu domínio dura por todas as gerações. 

 

ליָּ סֹוֵמְך יְ  ל-, ְלכָּ  ַהְכפּוִפים. - ַהֹנְפִלים; ְוזֹוֵקף, ְלכָּ
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O Eterno sustenta a todos os que caem, e levanta todos os que estão en-

curvados. 
 

ה נֹוֵתן-ֵעיֵני ֶהם ֶאת-ֹכל, ֵאֶליָך ְיַׂשֵברּו; ְוַאתָּ ם ְבִעתֹו. -לָּ  ָאְכלָּ
Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu 

tempo; 
 

ל-פֹוֵתַח ֶאת ֶדָך; ּוַמְׂשִביַע ְלכָּ צֹון. -יָּ  ַחי רָּ
Abres Tua mão, e satisfazes o desejo de todos os viventes. 

 

ליָּ ַצִדיק יְ  ִסיד, -, ְבכָּ יו; ְוחָּ כָּ לְדרָּ יו. -ְבכָּ  ַמֲעׂשָּ
Justo é o Eterno em todos os seus caminhos, e benigno em todas as suas 

obras. 
 

רֹוב  לְייָּ קָּ ֻאהּו ֶבֱאֶמת. - , ְלכָּ  ֹקְרָאיו, ְלֹכל ֲאֶשר ִיְקרָּ
O Eterno está perto de todos os que O invocam, de todos os que O invo-

cam em verdade. 
 

ם ִיְשַמע, ְויֹוִשיֵעם.-ְוֶאתְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה; -ְרצֹון תָּ  ַשְועָּ
Ele cumpre o desejo dos que o temem; ouve o seu clamor, e salva-os. 

 

ל-, ֶאתיָּ שֹוֵמר יְ  ל-כָּ יו; ְוֵאת כָּ ִעים ַיְשִמיד.- ֹאֲהבָּ ְרשָּ  הָּ
O Eterno preserva todos os que O amam, mas a todos os ímpios, ele os 

destrói. 
 

ל-, ְיַדֶבריָּ ְתִהַלת יְ  ֵרְך כָּ ֶעד. -ִפי: ִויבָּ ם וָּ ְדשֹו,ְלעֹולָּ ר, ֵשם קָּ ׂשָּ  בָּ
A minha boca falará o louvor do Eterno, e toda a carne louvará o seu 

santo Nome para sempre. 
 

O Rolo da Torá retorna à Arca. 
 

O Ĥazan diz o Qadix: 

א.  ִיְתַּגַדל ְוִיתְ  א דִ . ן מֵ ָא ַקַדש ְשֵמּה ַרבָּ ְלמָּ א ִכְרעּוֵתּה ְויִ ְבעָּ ְך ְמֹלְברָּ
ל ֵבית ן ּוְבַחֵיי וֹ ֵמיכן ּוְביוֹ ְבַחֵייכוֹ  ,ַמְלכּוֵתּה ֵאלכָּ א ּוִבְזַמן   ִיְׂשרָּ לָּ ַבֲעגָּ

ִריב. ְוִאְמרּו   ְלַמיָּא   ָאֵמן קָּ ְלֵמי עָּ ַלם ּוְלעָּ ַרְך ְלעָּ א ְמבָּ  ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ
ַרְך.יִ  ַא ,ְשַתַבחיִ  .ןמֵ ָא   ְתבָּ ְשֵמּה   ַנֵׂשא,ְוִיתְ  ,ִיְתַעֶלה ,םמַ ִיְתרוֹ  ,רִיְתפָּ

א  א  .ןמֵ ָא   ְבִריְך הּוא.  ,ְדֻקְדשָּ תָּ ל ִבְרכָּ א ִמן כָּ א ,ְלֵעלָּ תָּ אתִ  ,ִשירָּ תָּ   ,ְשְבחָּ
א, ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ  . ןמֵ ָא ְוֶנחָּ

Exaltado e santificado seja Seu grande Nome, Amên, no mundo que Ele 

criou por Sua vontade e que faça reinar sua soberania em vossas vidas e 

vossos dias, como também na vida de toda a casa de Israel prontamente 

e em tempo próximo e digamos Amên. Seja Seu grande Nome ben-

dito eternamente e glorificado para sempre. Seja bendito, Amên, 

louvado, glorificado e exaltado o Nome do Santo, Bendito seja Ele 
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Amên, acima de todas as bênçãos, cantos, louvores e consolações que 

possam ser proferidos no mundo e digamos Amên. 
 

Cinco pormenores impedem a oração, mesmo havendo chegado seu tempo: ablução das mãos, co-

bertura das regiões genitais, pureza do local no qual a oração é efetuada, coisas que desconcentrem a 

pessoa e a devoção do coração. (Hil. Tefilá IV,1) 
 

Oito pormenores é preciso que o que ora tenha cuidado em fazê-los, e caso se acha dificultado de-

masiadamente ou impossibilitado, ou mesmo intencionalmente deixara de fazê-los, não impedem 

sua oração. São estas: 1) estar de pé; 2) direcionado ao Templo; 3) Preparação do corpo [para a ora-
ção]; 4) Preparação do indumento; 5) Preparação do local; 6) colocação da voz; 7) o curvar-se; 8) o 

prostrar-se por terra. (Hil. Tefilá V,1) 
 

Mussaf `Amidá |  תפילת מוסף 
 

ֶתָך: ח ּוִפי ַיִּגיד ְתִהלָּ ַתי ִתְפתָּ י ְׂשפָּ  ֲאֹדנָּ
Meu Senhor, abre os meus lábios e minha boca anunciará o Teu louvor. 
Salmo LI,17 

 

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ ם, ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּוֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  בָּ הָּ ֱאֹלֵהי  , ַאְברְָּ
א, ֵאל ֶעְליֹון דֹול ַהִּגבֹור ְוַהנֹורָּ ֵאל ַהּגָּ ק, ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב. הָּ ּגֹוֵמל  , ִיְצחָּ

ִדים טֹוִבים,   ֹכל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, ּוֵמִביא ּגֹוֵאל ִלְבֵני  קֹוֵנה הַ ֲחסָּ
ם  ֵגןֶמלֶ ׃ ְבֵניֵהֶ  .ְך עֹוֵזר ּומֹוִשיַע ּומָּ

ה יְ  רּוְך ַאתָּ ם ,יָּ בָּ הָּ ֵגן ַאְברָּ  . מָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de 

Abrahão, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Deus grandioso, todo-poderoso 

e temível, Deus altíssimo que outorgas bondades benéficas, Amo de 

tudo o que existe, que recordas as bondades dos patriarcas e trarás o re-

dentor para os filhos de seus filhos. Rei que ajudas, salvas e defendes. 

Bendito és Tu, Eterno, escudo de Abraham. 
 

י, ַרב ְלהֹוִשיעַ  ם ֲאֹדנָּ ה ִּגבֹור ְלעֹולָּ  ׃ַאתָּ
(no verão: entre o 1.º dia de Pêssaĥ e Xemini Açéret, dirá) 

 ׃ לטָּ יד הַ ִר מוֹ 
(e o 1.º dia de Pêssaĥ, dirá Açéret Xeminino inverno: entre  ) 

רּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶשם׃  ַמִשיב הָּ
 

רֹוֵפא חֹוִלים,  ,  ֵיה ֵמִתים ְבַרֲחִמים ַרִביםל ַחִיים ְבֶחֶסד, ְמחַ ְמַכְלכֵ 
ר ּוַמִתיר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵים ֱאמּונָּתוֹ  פָּ מֹוָך בַ  .ִליֵשֵני עָּ ַעל ְּגבּורֹות  ִמי כָּ

ְך, ֶמֶלְך  ׃ ֵמִמית ּוְמַחֶיה ּוִמי דֹוֶמה לָּ
ן. זוֵכר ְיצּו ׃בעשי”ת ַרֲחמָּ מוָך ָאב הָּ יו ְלַחִיים ְבַרֲחִמיםִמי כָּ ן  ׃ רָּ ְוֶנֱאמָּ

ה ְלַהֲחיות ֵמִתים , ְמַחֵיה ַהֵמִתים׃ ַאתָּ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ׃ בָּ
Tu és eternamente valente, Senhor, abundante para salvar; 

No verão: Tu fazes cair o orvalho; 

No inverno: Tu fazes o vento soprar e a chuva cair; 
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Sustentas os vivos com bondade, ressuscitas os mortos com grande mi-

sericórdia, sustentas os caídos e curas os enfermos, libertas os prisionei-

ros e manténs Tua fidelidade para com os que dormem no pó. Quem é 

como Tu, Amo de feitos poderosos? E quem se assemelha a Ti, Rei que 

causas a morte e fazes viver, e fazes florescer a salvação?  

(Durante os 10 dias de texuvá:) Quem pode ser ser comparado a ti, ó Pai mi-

sericordioso, que lembras das criaturas com piedades, para a vida. Tu és 

fiel em ressuscitar os mortos. 

Bendito és Tu, Eterno, que ressuscitas os mortos. 
 

Apenas o ĥazan lê a Qeduxá, e somente durante a repetição. 

A comunidade responde em voz alta nos locais designados. Uma vez que o Ĥazan chega à Qeduxá, 
os fiéis podem voltar para onde eles estavam em oração antes de dar os três passos para trás. 

 

Qeduxá | קדושה 
ְך,שָּ ידִ קְ נַ  ר ַהרָאמּור   ְך ְוַנֲעִריצָּ בָּ ה ְמֻשֶלֶשת ַכדָּ ְך ְקֻדשָּ ַהְמַשְלִשים לָּ

ר׃  א ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאמָּ רָּ ְך ְוקָּ  ַעל ַיד ְנִביאָּ
דוֹ  - הלק דוֹ קָּ דוֹ ש. קָּ אוֹ  ְייָּ ש ש. קָּ ל הָּ ת. ְמֹלְצבָּ  דוֹ ָאֶרץ ְכבוֹ א כָּ

ם -  חזן תָּ  ׃ְלֻעמָּ
ְבִחים ְואֹוְמִרים   - הלק רּוְך ְמֹשַ  ִמְמקֹומֹו.  ְכבֹוד ְייָּ בָּ

ְדשָּ ִשיּובְ  -  חזן תּוב ֵלאמֹ  ְךֵרי קָּ  . ר כָּ
םְלעוֹ  ְייָּ ְך ִיְמֹל - הלק דֹ ן ְלדֹ ַהִיְך ִציוֹ ֱאֹל לָּ  . ר. ַהְללּויָּּהר וָּ

Nós Te santificaremos e Te reverenciaremos por três vezes repetimos a 

Ti a santidade, pois assim está escrito pelo Teu profeta. E voltava-se um 

para o outro e proclamava: 

Qahal: Santo, Santo, Santo, é o Eterno dos exércitos, a terra toda está 

cheia de Sua glória. 

Ĥazan: E voltando-se um para o outro… 

Qahal: … continuam cantando: Bendita é a glória do Eterno em Sua 

morada. 

Ĥazan: E em Tua santa palavra está escrito: 

Qahal: Reinará o Eterno para sempre, o teu Deus, ó Sião, em todas as 

gerações, louvai o Eterno. 
 

דוֹ  ה קָּ דוֹ ַאתָּ ל יוֹ ּוְקדוֹ ש ש ְוִשְמָך קָּ רּוְך  ִשים ְבכָּ ה. בָּ ם ְיַהְללּוָך ֶּסלָּ
ה  ,ַאתָּ דוֹ  ְייָּ ֵאל ַהקָּ דֹוש  - בעשי”ת  ) .שהָּ  ( ַהֶמֶלְך ַהקָּ

Tu és Santo e Teu Nome é Santo e os santos Te louvam todos os dias, 

Selah. Bendito és Tu, Eterno, o Deus Santo. 

(Durante os 10 dias de texuvá: O Rei Santo.) 
 

נּו ְייָּ ַעל ַהר ִסיַני.  ִצִּויתָּ ֹמֶשה לְ  מֹור״, ּובֹו ִצִּויתָּ כֹור ְושָּ ת ״זָּ ת ַשבָּ ִמְצּוָּ
ֶנָך נּו, ְלַהקְ יֱאֹלהֵ  צֹון ִמְלפָּ אּוי. ְיִהי רָּ רָּ ף כָּ ן מּוסָּ ְרבָּ ְך קָּ ִריב לָּ ְך קָּ ִריב לָּ
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ֶניָך ֶאת ֵענּו בִ ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶשַתֲעֵלנּו ְלַהְרֵצנּו ְוִתטָּ  ְגבּוֵלנּו; ַנֲעֶׂשה ְלפָּ
ְך. ְך ַעל ְיֵדי ֹמֶשה ַעְבדָּ תָּ ֵלינּו ְבתֹורָּ ַתְבתָּ עָּ ְרַבן חֹוַבֵתינּו ְכמֹו ֶשכָּ  קָּ

 ֲאבֹותֵ ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי 
ֵתנּו; ַקְדֵשנּו ְבִמְצֹוֶתיָך, ינּו ְך,   ְוֵתן, ְרֵצה ִבְמנּוחָּ תָּ ֶחְלֵקנּו ְבתֹורָּ
ה  ְמֵחנּו בִ ְוׂשַ  ְך ֶבֱאֶמת; ְוַהְנִחיֵלנּו ְבַאֲהבָּ ְבדָּ ְך, ְוַטֵהר ִלֵבנּו ְלעָּ תָּ ישּועָּ

ת.  , ְמַקֵדש ַהַשבָּ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ְך. בָּ ְדשָּ צֹון ַשַבת קָּ  ְורָּ
Ordenou a Moysés no monte Sinai o preceito de Sabá “guarda e lem-

bra”, e aí nos ordenaste, Eterno, nosso Deus, oferecer sacrifício adicio-

nal do Sabá condignamente. Seja da Tua vontade, Eterno, nosso Deus, 

que nos leves para a nossa terra e nos plantes em nosso próprio territó-

rio; e lá faremos em Tua presença ofertas de nosso dever, como Tu es-

creveste em relação a nós na Tua Lei, pela mão de Moysés, Teu servo. 

Nosso Deus e Deus de nossos pais, compraze-Te em nosso descanso; 

santifica-nos com Teus mandamentos; põe a nossa parte em Tua Lei 

(Torá); e alegra-nos com a Tua salvação; e purifica o nosso coração para 

servir-Te de verdade; e faze-nos herdar, Eterno, nosso Deus, com amor 

e vontade o Sabá de Tua Santidade. Bendito és Tu, Eterno, que santifi-

cas o Sabá. 
 

םֱאֹל ְייָּ ְרֵצה  תָּ ֵשב ֲעבוֹ  ,ֵהינּו ְבַעְמָך ּוִבְתִפלָּ ה ִלְדִביר ֵביֶתָךְוהָּ י  ְוִאשֵ  ,דָּ
ֵאל צוֹ  ִיְׂשרָּ ם ְתַקֵבל ְברָּ תָּ צוֹ  ,ןּוְתִפלָּ ִמיד ֲעבוֹ ּוְתִהי ְלרָּ ֵאל ַדת ן תָּ  ִיְׂשרָּ

Favorece o Teu povo, Eterno, nosso Deus, nas suas orações; restaura o 

serviço nas câmaras internas do Teu Templo; e aceita as orações e ofer-

tas queimadas de Israel com favor, e que seja por vontade sempre o ser-

viço (culto) de Israel. 
 

ֶאה  א ְוַיִּגיעַ ַיֲעֶלה ְויָּבוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּו ֵהי ֵהינּו ֵואֹל ֱאֹל ֵקד ֵירָּ ֵכר  ִיפָּ ִיזָּ
ל ן ַעְמָךִזְכרוֹ ְך, ן ִעירָּ ִזְכרוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּון ֵננּו ִזְכרוֹ ִזְכרוֹ  ֵאלֵבית  כָּ   ִיְׂשרָּ
נֶ  הְלטוֹ  יָךְלפָּ  ְביום  בָּ

Em Rox Ĥódex: 

 . ֹראש ֹחֶדש ַהֶזה - בראש חדש
Em Pêssaĥ: 

א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה -  בפסח  .ִמְקרָּ
Em Sukot: 

א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהֻּסכֹות ַהֶזה - בסכות   .ִמְקרָּ
קְ  ה. פָּ ְכֵרנּו ְייָּ ֱאֹלֵהינּו בֹו ְלטֹובָּ ה. הֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִיים זָּ כָּ ֵדנּו בֹו ִלְברָּ

 טוִבים. 
Nosso Deus e Deus de nossos pais, seja a Tua vontade que suba, venha 

e chegue, que seja recordada diante de Ti nossa lembrança e a lem-

brança de nossos pais, a lembrança de Jerusalém, Tua cidade, a lem-



104 

 

brança de Teu povo, a casa de Israel, para salvação, para bem, para 

graça, para bondade, para misericórdia, para uma vida boa e para a paz 

… 

Em Rox Ĥódex: neste dia, o primeiro do mês; 
 

Em Pêssaĥ: neste dia do festival do pão ázimo, de convocação de santi-

dade; 

Em Sukôt: neste dia de santa convocação, neste dia do festival das Caba-

nas; 
 

Recorda-Te de nós nesta época para bem, Eterno nosso Deus, e consi-

dera-nos, neste tempo, para bênção e salva-nos neste tempo para vida 

boa; 
 

, ְוֶתֱחֶזינָּה ֵעיֵנינּו ְבשּו ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ַהַמְחִזירְבָך ְלִציֹון ְבַרֲחִמים. בָּ
תֹו ְלִציֹון  .ְשִכינָּ

Bendito és Tu, Eterno, que restauras a Tua morada em Sião. 
 

ה הּוא ְייָּ  ַאתָּ ְך. שָּ ֶעד, ַעל   מֹוִדים ֲאַנְחנּו לָּ ם וָּ ַחֵיינּו  ֱאֹלֵהינּו ְלעֹולָּ
ְך, ְך. ַעל ִנֶּסיָך ְוַרֲחֱמיָך  ַהְמסּוִרים ְביָּדָּ ַעל ִנְשמֹוֵתינּו ַהְפקּודֹות לָּ

ֹבֶקר,  ל ֵעת, ֶעֶרב וָּ  ֶשְבכָּ
Agradecemos a Ti, pois Tu és o Eterno, nosso Deus para toda a eterni-

dade, por nossas vidas que estão em Tua mão, por nossas almas estão 

confiadas em Ti, e por Teus milagres e compaixões a todo momento, à 

noite e pela manhã… 
 

Em Ĥanuká: 

ִׂשיתָּ לַ  ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,  ֲאבֹוֵתינּוְוַעל ַהִנִּסים ְוַהְתשּועֹות ֶשעָּ ַביִָּמים הָּ
ןִביֵמי ַמִתְתיָּהּו ֶבן  נָּ ְמדָּ  ֹכֵהן יֹוחָּ יו. ְכֶשעָּ נָּ ִאי ּובָּ דֹול ַחְשמֹונָּ ה ַמְלכּות  ּגָּ

ן ַעל ַעְמָך  וָּ ֵאליָּ ם ִיְׂשרָּ ה   ְלַשְכחָּ ְך. ְוַאתָּ ם ֵמֻחֵקי ְרצֹונָּ ְך ּוְלַהֲעִבירָּ תָּ תֹורָּ
מַ  ַרִבים עָּ ם. ַדְנתָּ ֶאת ְבַרֲחֶמיָך הָּ ם. ַרְבתָּ ֶאת ִריבָּ תָּ רָּ ֶהם ְבֵעת צָּ ְדתָּ לָּ

ַסְרתָּ ִגבֹוִרים ְבַיד  ם. מָּ תָּ ַקְמתָּ ֶאת ִנְקמָּ ִשים. ְוַרִבים ְבַיד ִדינָּם. נָּ ַחלָּ
ִעים ְבַיד ַצִדיִקים. ְוֵזִדים ְבַיד  ְמַעִטים. ּוְטֵמִאים ְבַיד ְטהֹוִרים. ּוְרשָּ

ֶתָך. דול, ּוְלַעְמָך  עֹוֵׂשי תֹורָּ ִׂשיתָּ ֵשם ּגָּ ֵאלְלָך עָּ ִׂשיתָּ ֶפֶלא  ִיְׂשרָּ עָּ
 .ְוִנִּסים

…pelos milagres, e pelas salvações, que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Matitiáhu, filho de 

Yoĥanan, o Sumo sacerdote, o ĥaxmonai, e seus filhos, quando se le-

vantou o malvado império grego contra Teu povo Israel, para fazê-lo es-

quecer a Tua Torá e fazê-lo violar os decretos de Tua vontade. Mas Tu, 

por Tua grande misericórdia, Te levantaste junto a eles em seu 
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momento de aflição, lutaste suas lutas, defendeste seus direitos e vin-

gaste o mal que se lhes havia inflingido. Entregaste poderosos nas mãos 

de fracos, numerosos nas mãos de poucos, impuros nas mãos de puros, 

malvados nas mãos de justos e lascivos nas mãos dos que se dedicam a 

Tua Torá. E para Ti fizeste um grande Nome, e para nós fizeste maravi-

lhas e milagres. 
 

Em Purim: 

ִׂשיתָּ לַ ְוַעל ַהִנִּסים ְוַהְתש ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,  ֲאבֹוֵתינּוּועֹות ֶשעָּ ַביִָּמים הָּ
ע ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹוג  רָּ ן הָּ מָּ ַמד ֲעֵליֶהם הָּ ַכי ְוֶאְסֵתר ְכֶשעָּ ְרד  ִביֵמי מָּ

בּוז.   ם לָּ לָּ ִשים, ּוְשלָּ ֵקן, ַטף ְונָּ ל ַהְיהּוִדים ִמַנַער ְוַעד זָּ ּוְלַאֵבד ֶאת כָּ
ה ְברַ  ַרִבים ֵהַפְרתָּ ֶאת עֲ ְוַאתָּ תֹו, ְוִקְלַקְלתָּ ֶאת ַמֲחַשְבתֹו,  ֲחֶמיָך הָּ צָּ

יו ַעל  נָּ לּו אֹותֹו ְוֶאת בָּ ֵעץ.ַוֲהֵשבֹותָּ לו ְּגמּולֹו ְבֹראשֹו. ְותָּ  הָּ
… pelos milagres, e pelas salvações que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Mordekhay e Ester, 

em Xuxan, a capital, quando o malvado Haman se levantou contra eles, 

quis destruir, assassinar e exterminar a todos os judeus, desde jovens até 

anciãos, crianças e mulheres, num só dia, o décimo terceiro do duodé-

cimo mês, o mês de Adar e, além disso, quis saquear seu butim. E Tu, 

com Tua imensa misericórdia, desbarataste seu propósito e frustraste 

seu pensamento, e lhe retribuíste o mal que planejava sobre sua própria 

cabeça e o penduraram a ele e a seus filhos em uma árvore. 
 

ם  ם ִכיְוַעל ֻכלָּ ֵרְך ְוִיְתרֹומָּ ך  ִיְתבָּ תָּ ה ְוֵאין זּולָּ  .יִָּחיד ַאתָּ
ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ ֶאה ְלהֹודֹות. בָּ  , ַהטֹוב ִשְמָך ּוְלָך נָּ

Por tudo isso, que sejas Bendito e exaltado, pois Tu és único e não há 

outro além de Ti. Bendito és Tu, Eterno, Benevolente é Teu Nome e a 

Ti é próprio agradecer. 
 

Quando o Ĥazan chega ao Modim, durante a repetição, todo mundo se curva um pouco, dizendo: 

ְך  מוֹ  , ִדים ֲאַנְחנּו לָּ ׂשָּ ֵהינּו ֵואֹל ֱאֹל ְייָּ ל בָּ ֵצר  יוֹ  ,ְצֵרנּור. יוֹ ֵהי כָּ
כוֹ  דוֹ אוֹ דָּ ְוהוֹ ת ְבֵראִשית. ְברָּ דוֹ ת ְלִשְמָך ַהּגָּ נּו  ,של ְוַהקָּ ַעל ֶשֶהֱחִייתָּ

נּו ֻליוֹ ְוֶתֱאסוֹ  ,נּוַחנֵ ּותְ  ,נּויֵכן ְתַחיֵ  ,ְוִקַיְמתָּ ְדֶשָך  ֵתינּו ְלַחְצרוֹ ף ּגָּ ת קָּ
ֵלם ,ֶנָךת ְרצוֹ וֹ ר ֻחֶקיָך ְוַלֲעׂשִלְשמֹ  ב שָּ ְך. נּו מוֹ ַעל ֶשָא ,ְבֵלבָּ  ִדים לָּ

Agredecemos a Ti, Eterno, nosso Deus e Deus de toda carne, nosso Cri-

ador e Criador de toda existência. Bênçãos e graças se deem a Teu 

Nome grande e santo por nos deste vida e nos sutentaste; que Tu conti-

nues a dar-nos vida e a sustentar-nos, reúne nossos dispersos nos pátios 

de Teu Santuário para guardar Tuas leis, fazer Tua vontade e servir-Te 

com um coração perfeito, pois nós Te reconhecemos com gratidão. 
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Uma vez que o Ĥazan começou a recitar Sim xalom, os Cohanim, em seguida, viram o rosto para a 
arca com as mãos em um punho. Eles não devem sair até o Ĥazan completar a bênção Sim xalom. 

ֵלינּו,  ה עָּ כָּ ה ּוְברָּ לֹום טֹובָּ ֶסד ְוַרֲחִמיםִׂשים שָּ ֶחֽ ְרכֵ . ּוֵחן וָּ נּו  בָּ נּו ֻכלָּֽ
יָך ֶנֽ נּו מֵ ִכי  ְבאֹור פָּ תָּ לָּֽ ַתֽ יָך נָּ ֶנֽ ֲהבַ  ,ַחִייםוְ  ה תֹורַ  ,ינּוהֵ ֱאֹל ְייָּ אֹור פָּ   הַאֽ

לֹום ,ֶסד חֶ וָּ  ה ְושָּ קָּ ֵרְך ֶאת ַעְמָך  ְוטֹוב ְבֵעינֶ  .ּוְצדָּ ֵאליָך ְלבָּ ל ֵעת  ִיְׂשרָּ ְבכָּ
ה ם. לוֹ שָּ בַ  רּוְך ַאתָּ ֵרְך ֶאת ַעמֹו  ְייָּ בָּ ֵאלַהְמבָּ לֹום ִיְׂשרָּ  ָאֵמן. ִיְהיּו .  ַבשָּ

צֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי   ֶניָך, ְייָּ ְלרָּ  ִרי ְוגֹוֲאִלי. צּו  ְלפָּ
Outorga paz, benevolência, bênção, vida, graça, bondade e misericórdia 

a nós e a teu povo Israel. Abençoa-nos a todos com a luz de Teu rosto, 

pois com a luz de Teu rosto nos concedeste, Eterno nosso Deus, a Torá 

e a vida, o amor e a bondade, a retidão e a misericórdia, a bênção e a 

paz. E que seja bom a Teus olhos abençoar-nos e abençoar a todo Teu 

povo Israel em todo momento. Bendito és Tu, Eterno, que abençoas a 

Teu povo Israel com a paz. Amên.  «Que as palavras de minha boca e as 

meditações de meu coração sejam aceitáveis ante Ti, Eterno, meu apoio 

e salvador.» Salmo XIX,15 
 

Ao término da oração [`Amidá], curva-se e dá três passos para trás curvado, e despede-se à esquerda 

própria e, em seguida, à direita, após o que levanta a cabeça [endireitando-se]. (Hilkhot Tefilá V,10) 
A halakhá não exige que palavras específicas sejam ditas enquanto se ‘dá a paz’. De fato, R. Saadia 

Gaon escreve que este ‘dar a paz’ não é mais do que um assentindo silenciosa da cabeça para a es-

querda e para a direita. Para quem deseja verbalmente ‘dar a paz’, sugerimos o costume antigo, con-
forme relatado pelo Rif: 

 

יו לֹום ִבְמרֹומָּ  , עֹוֶׂשה שָּ
ֵלינּו לֹום עָּ יו ַיֲעֶׂשה שָּ  ,הּוא ְבַרֲחמָּ

ל ַעמֹו  ֵאלְוַעל כָּ  ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ִיְׂשרָּ
Aquele que faz a paz na alturas, 

Em Sua misericórdia fará a paz conosco 

E com todo Seu povo Israel, e diremos: Amên. 
 

Quando se está rezando com um minyan (grupo de 10 homens judeus de 13 anos ou mais) cada um 

permanece no mesmo lugar durante a repetição da `Amidá, prestando atenção ao ĥazan seguindo-o 
durante a repetição e respondendo Amên ao fim de cada bênção. 

 

Prostração |  נפילת פנים 
A congregação inteira se senta no chão e cai em seus rostos. Súplicas não são feitos no Sabá, exceto 

em tempos de aflição (Hil. Ta`aniyoth I, 6). Palavras de louvor e ação de graças pode ser feitas. 

Uma oração sem um minyan faz o mesmo. (Hil. Tefilá V, 13-15; VII, 17; IX, 5) 
 

A Torá proíbe prostração total em cima de pedras lavradas fora do recinto do Templo. 

Por decreto rabínico, é proibido pressionar o rosto em pedra talhada, mesmo que não completamente 

prostrado. “Por isso é costume entre todos os judeus estender esteiras em suas sinagogas cujo solo é 
de pedras.” (Hil. `Avodá zará VI,10-13) 

 

Quando cada um estiver sentado, o Ĥazan vai para diante da Tebá. De pé no meio do povo, ele co-

meça o Qadix. O Qahal responde em voz alta nos lugares designado em negrito: 
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א.   א דִ . ן מֵ ָא ִיְתַּגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרבָּ ְלמָּ א ִכְרעּוֵתּה ְויִ ְבעָּ ְך ְמֹלְברָּ
לן ּוְבַחֵיי וֹ ֵמיכן ּוְביוֹ ְבַחֵייכוֹ  ,ַמְלכּוֵתּה ֵאלֵבית  כָּ א ּוִבְזַמן   ִיְׂשרָּ לָּ ַבֲעגָּ

ִריב. ְוִאְמרּו   ְלַמיָּא   ָאֵמן קָּ ְלֵמי עָּ ַלם ּוְלעָּ ַרְך ְלעָּ א ְמבָּ  ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ
ַרְך. ַא ,ְשַתַבחיִ  .ןמֵ ָא   ִיְתבָּ ְשֵמּה   ַנֵׂשא,תְ ְויִ  ,ִיְתַעֶלה ,םמַ ִיְתרוֹ  ,רִיְתפָּ
א  אְלֵעלָּ   .ןמֵ ָא   ְבִריְך הּוא.  ,ְדֻקְדשָּ תָּ ל ִבְרכָּ א ,א ִמן כָּ תָּ אתִ  ,ִשירָּ תָּ   ,ְשְבחָּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ  . ןמֵ ָא ְוֶנחָּ
Exaltado e santificado seja Seu grande Nome, Amên, no mundo que Ele 

criou por Sua vontade e que faça reinar sua soberania em vossas vidas e 

vossos dias, como também na vida de toda a casa de Israel prontamente 

e em tempo próximo e digamos Amên. Seja Seu grande Nome ben-

dito eternamente e glorificado para sempre. Seja bendito, Amên, 

louvado, glorificado e exaltado o Nome do Santo, Bendito seja Ele 

Amên, acima de todas as bênçãos, cantos, louvores e consolações que 

possam ser proferidos no mundo e digamos Amên. 
 

Halel |  הלל 
Em todos os dias de Sukot, Xemini Açêret, Simĥát Torá, Ĥanuká, Xavu`ot e no primeiro dia (na di-

áspora também no segundo dia) de Pêssaĥ diz-se Halêl completo com esta bênção: 

רּוְך האַ  בָּ ם ֶלְך מֶ  ינּוְייָּ ֱאֹלהֵ  תָּ עֹולָּ נּוקִ   ֶשר, אֲ הָּ יו ְדשָּ נּוְוצִ  ְבִמְצֹותָּ   ּוָּ
 .ֵללִלְגֹמר ֶאת ַההַ 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste 

com Teus mandamentos e nos ordenaste completar o Halêl. 
A partir do segundo dia (na diáspora a partir do terceiro dia) e até ao final de Pêssaĥ e m Rox ĥódex, 

diz-se o Halêl pequeno com esta bênção: 

רּוְך האַ  בָּ ם ֶלְך מֶ  ינּוְייָּ ֱאֹלהֵ  תָּ עֹולָּ נּוקִ   ֶשר, אֲ הָּ יו ְדשָּ נּוְוצִ  ְבִמְצֹותָּ   ּוָּ
 .ֵללֶאת ַההַ  ְקרֹואלִ 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste 

com Teus mandamentos e nos ordenaste ler o Halêl. 
 

 

ְללּויָּּה ְלל ַהֽ ְלל ּוַהֽ , ַהֽ . ְיִהי  ֵשםֶאת־ ּוַעְבֵדי ְייָּ עַ   ֵשםְייָּ ְך, ֵמֽ הְייָּ ְמֹברָּ   תָּ
םְוַעד־ע ל, ְמהֻ ֹואֹוַעד־ְמב שִמְזַרח־ֶשמֶ . מִ ֹולָּ ם ַעל־ ֵשם לָּ . רָּ ל־ּגֹוִיםְייָּ   כָּ

, ַעל הַ  ַמִיםְייָּ ֶבתלָּ  ַמְגִביִהיהַֽ , ינּוֱאֹלהֵ  ַכייָּ . ִמי  ְכבֹודֹו שָּ  ַמְשִפיִלי. הַ שָּ
ַמִים, ְראֹות לִ  ָאֶרץ ַבשָּ ר ּובָּ פָּ עָּ ל . ְמִקיִמי ֵמֽ אַ דָּ .  ֹוןיִָּרים ֶאְבי ְשֹפת, ֵמֽ

, ֵאם־ ַהַבִית ֶרתֲעקֶ  ֹוִשיִבי. מֹומִעם־ְנִדיִבים, ִעם ְנִדיֵבי עַ  ֹוִשיִביְלה
ִניםהַ  ה  בָּ ְללְׂשֵמחָּ  .ּויָּּה, ַהֽ

Salmo CXIII 

Louvai ao Senhor. Louvai, servos do Eterno, louvai o nome do Eterno. 

Seja bendito o nome do Eterno, desde agora para sempre. Desde o nas-

cimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Eterno. Exaltado 



108 

 

está o Eterno acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. 

Quem é como o Eterno, nosso Deus, que habita nas alturas, que se 

abaixa Seu olhar para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o po-

bre do pó e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com 

os príncipes, mesmo com os elevados príncipes do seu povo. Faz com 

que a mulher estéril habite na casa, e seja alegre mãe de filhos. Louvai 

ao Senhor. 
 

ֵאליִ  ְבֵצאת ִיםמִ  ְׂשרָּ ה ְיהַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז. הָּֽ  ֵבית,  ִמְצרָּ הְיתָּ   ּודָּ
ֵאל, יִ ְדשֹו ְלקָּ  יוַממְ  ְׂשרָּ ָאה וַ  יָּם. הַ ְשלֹותָּ . ֹור ְלָאח ֹּסביִ  ַיְרֵדן, הַ יָֹּנסרָּ

ְקד  ִרים רָּֽ עֹותְכֵאיִלים,  ּוֶההָּ נ ִכי יָּםהַ  ְלָך. ַמה־ִכְבֵני־ֹצאן ְּגבָּ , ּוסתָּ
ִרים. הֶ ֹורְלָאח ִתֹּסב ַיְרֵדןהַ  עֹות ְכֵאיִלים,  ִתְרְקדּו הָּ . ִכְבֵני־ֹצאן ְּגבָּ
ְפִכי הַ  ֹוּהַ ֱאל ִמִלְפֵני, ֶרץָא ּוִליח ֹוןָאד יִלְפנֵ מִ  ,  ִיםֲאַגם־מָּ  צּורַיֲעֹקב. ַהֹהֽ

ִמיש ִיםְלַמְעְינ ַחלָּ  .ֹו־מָּ
Salmo CXIV 

Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacob com um idioma de um 

povo estrangeiro, Judá foi seu santuário, e Israel seu domínio. O mar viu 

isto, e fugiu; o Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carnei-

ros, e os outeiros como cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que fugiste, e tu, 

ó Jordão, que voltaste para trás? Montes, que saltastes como carneiros, e 

outeiros, como cordeiros? Da presença do Senhor, Criador da Terra, na 

presença do Deus de Jacob, que converteu o rochedo em lago de águas, e 

o seixo em fonte de água. 
No Halêl completo acrescenta-se: 

בֹוד ֵתן ִשְמָךלְ  ִכי, נּו, ְייָּ, ֹלא לָּ נּולָּ  ֹלא ה. לָּ ֶתָךַעל־ֲאמִ  ְדָך, ַעל־ַחסְ כָּ   מָּ
ִיםבַ  ינּוֱאֹלֵהיֶהם. ֵואֹלהֵ  ֵיה־נָּא, אַ ּגֹוִיםהַ  ּוְמרֹיאֽ  מָּ ֵפץאֲ  ֹכל, שָּ  ֶשר־חָּ
העָּ  עֲ  ֶכֶסף ֵביֶהם. ֲעצַ ׂשָּ ב, ַמֽ הָּ ם.  ֵׂשהְוזָּ ֶהםְיֵדי ָאדָּ , ֵברּו ְוֹלא ְידַ  ֶפה־לָּ

ֶהם ְוֹלא ִיְרא ִיםֵעינַ  ֶהם ְזַנִים. ָאּו לָּ עּו ְוֹלא לָּ ֶהם ְוֹלא ִיְשמָּ , ַאף לָּ
. ּגּוִבְגרֹונָּם , ֹלא־ֶיהְ ֵלכּוֹלא ְיהַ , ַרְגֵליֶהם וְ שּוןְיִמי . ְיֵדיֶהם ְוֹלאּוןְיִריח

ֶהם ֶשר־ֹבֵטחַ אֲ   ֹכל, ֵׂשיֶהםעֹ  ּוִיְהי ְכמֹוֶהם ֵאל. יִ בָּ ם ַבייָּ  ְבַטח  ְׂשרָּ , ֶעְזרָּ
ִגנָּם ם  ִבְטחּות ַאֲהֹרן ֵבי. ּואה  ּומָּ , ֶעְזרָּ ִגנָּםַבייָּ  ִבְטחּו. ִיְרֵאי ְייָּ ּואה ּומָּ

ם  , ֶעְזרָּ ִגנָּםַבייָּ  . ּואה  ּומָּ
Salmo CXV 

Não a nós, Eterno, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da 

tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: Onde está o 

seu Deus? Porém, o nosso Deus está nos céus; fez tudo o que lhe 

aprouve. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos dos ho-

mens. Têm boca, mas não falam; olhos têm, mas não vêem. Têm ouvi-

dos, mas não ouvem; narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas 
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não apalpam; pés têm, mas não andam; nem som algum sai da sua gar-

ganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos 

os que neles confiam. Porém, Israel confia no Eterno; Ele é o seu auxí-

lio e o seu escudo. A Casa de Aharão confia no Senhor; Ele é o seu au-

xílio e o seu escudo. Os que temem ao Eterno confiam no Eterno; pois 

Ele é o seu auxílio e o seu escudo. 
 

רָּ  ְייָּ  ֵרְך ֶאת־ נּוְזכָּ ֵרְך, ְיבָּ ֵאליִ  ֵביתְיבָּ ֵרְך ֶאת־ְׂשרָּ ֵרְך  ֵבית, ְיבָּ ַאֲהֹרן. ְיבָּ
, הַ  .  ְבֵניֶכם. ֹיֵסף ְייָּ ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל־ְּגֹדִליםִעם הַ  ְקַטִניםִיְרֵאי ְייָּ

, עֹ  ֶתםאַ  ְברּוִכים ַמִים ֵׂשהַלייָּ ָא שָּ ַמִים. ֶרץוָּ ַמִים ַהשָּ ָאלַ  שָּ , ְוהָּ   ֶרץייָּ
ם. ֹלא הַ  ַתן ִלְבֵני־ָאדָּ ְלל ֵמִתיםנָּ ְרֵדי , ְוֹלא ּהיָּ  ּוְיַהֽ ל־ֹיֽ ה ד כָּ   ְחנּו. ַוֲאנַ ּומָּ

ֵרְך יָּ  ה, ֵמעַ ּהְנבָּ םְוַעד ע תָּ ְלל ֹולָּ  . ּויָּּה, ַהֽ
O Eterno se lembrou de nós; Ele nos abençoará; abençoará a casa de Is-

rael; abençoará a casa de Aharão. Abençoará os que temem ao Eterno, 

tanto pequenos como grandes. O Eterno vos aumentará cada vez mais, a 

vós e a vossos filhos. Sois benditos do Eterno, que fez os céus e a terra. 

Os céus são os céus do Eterno; mas a terra a deu aos filhos dos homens. 

Os mortos não louvam ao Eterno, nem os que descem ao silêncio. Mas 

nós bendiremos ao Eterno, desde agora e para sempre. Louvai ao Se-

nhor. 
No Halêl completo acrescenta-se: 

י ֹוִליְייָּ ֶאת־ק  ִכי־ִיְשַמע ָאַהְבִתי ֲחנּונָּ ה. ַתֽ ַמיִלי,   ְזנֹוָא ִכי־ִהטָּ  ּוְביָּ
א. ֲאפָּ  ֵרי, ֶות ֶחְבֵלי־מָּ  ּוִניפֶאְקרָּ א  ְשאֹול ּוְמצָּ ה ְויָּגּוִניְמצָּ רָּ א.  ֹון, צָּ ֶאְמצָּ

א, אָּ  ּוְבֵשם־ְייָּ  הֶאְקרָּ הְייָּ מַ  נָּ   ינּו, ֵואֹלהֵ ִדיק ְייָּ ְוצַ  נּון. חַ ִשיַנפְ  ְלטָּ
אִים ֹשֵמר. םְמַרחֵ  ,   ְפתָּ יעַ ְוִלי ְיה ַדלֹוִתיְייָּ ְיִכיִלְמנ ִשיַנפְ  שּוִבי. ֹוִשֽ , ּוחָּ
ַמל ִכי־ְייָּ  לָּ  ּגָּ ֶותמִ  ִשיַנפְ  ַלְצתָּ חִ  ִכי. ִכייְ עָּ ה, ֶאת־ֵעיִני ִמן מָּ , ֶאת־ ִדְמעָּ

,  ֵלְך. ֶאְתהַ ֶדִחיַרְגִלי מִ  ֱאמַ ִייםַהחַ  ְבַאְרצֹותִלְפֵני ְייָּ , ֵברֲאדַ  ִכי ְנִתי. ֶהֽ
נִ  ם, ְפִזיְבחָּ  ָאַמְרִתי ֲאִני. ְמֹאד יִתיֲאִני עָּ ָאדָּ ל־הָּֽ  .ֹכֵזב כָּ

Salmo CXVI 

Amo ao Eterno, porque ele ouvirá minha voz e minhas súplicas. Porque 

inclinou a mim o seu ouvido; portanto, invocá-l’O-ei enquanto viver. Os 

laços da morte me cercaram, e angústias da sepultura se apoderaram de 

mim; encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Eterno, di-

zendo: Ó Eterno, livra a minha alma. Piedoso é o Eterno e justo; o nosso 

Deus tem misericórdia. O Eterno guarda aos simples; fui enfraquecido, 

mas Ele me livrou. Alma minha, volta para o teu repouso, pois o Eterno 

te fez bem. Porque tu, Eterno, livraste a minh’alma da morte, os meus 

olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do 

Eterno na terra dos viventes. Cri, por isso falei: estive muito aflito. Di-

zia na minha pressa: Todos os homens são mentirosos. 
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ִשיב ה־אָּ ,  מָּ ל־ַתְגמּוַלייָּ י.  לֹוִהיכָּ לָּ אאֶ  כֹוס־ְישּועֹותעָּ ְייָּ   ּוְבֵשם, שָּ
ַרי ַלייָּ אֲ  א. ְנדָּ ה־ ַשֵלםֶאְקרָּ א, ֶנְגדָּ ר ל־ַעמֹוְלכָּ  נָּ , הַ  ְבֵעיֵני. יָּקָּ הְייָּ ְותָּ  מָּ

יו. אָּ  ֲחִסידָּ הַלֽ ֶתָך ְדָך, ֲאִני־ַעבְ ֶדָךַעבְ  ִכי־ֲאִניְייָּ  נָּ י.  ֹוֵסרָּ ְלמ ִפַתְחתָּ ,  ֶבן־ֲאמָּ
ה ַבחזֶ  ַבח־ֶאזְ ְלָך ַרי ַלייָּ אֲ  םּוְבשֵ ,  תֹודָּ א. ְנדָּ ה־ַשֵלםְייָּ ֶאְקרָּ א, ֶנְגדָּ   נָּ
,  ֵבית ְבַחְצרֹות. ל־ַעמֹוְלכָּ  ִיםְיר ְבתֹוֵכִכיְייָּ לָּ ְללּושָּ  . ּויָּּה, ַהֽ

Que darei eu ao Eterno por todos os benefícios que me tem feito? To-

marei o cálice da salvação, e invocarei o Nome do Eterno. Pagarei os 

meus votos ao Eterno, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é 

à vista do Eterno a morte dos seus devotos. Agradeço-Te, ó Eterno, pois 

sou teu servo; teu servo, filho da tua serva; quebraste as cadeias que me 

prendiam. Oferecer-Te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o Nome do 

Eterno. Pagarei os meus votos ao Eterno, na presença de todo o meu 

povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai 

ao Senhor. 
 

ְללּו ל־ּגֹוִיםֶאת־ְייָּ  ַהֽ ֻאִמים, כָּ ל־הָּ לֵ  ִכי. ַשְבחּוהּו כָּ ַבר עָּ , דֹוַחסְ  ינּוגָּ
ֱאֶמת ְייָּ ְלע םֶוֽ ְלל ֹולָּ  .ּויָּּה, ַהֽ

Salmo CXVII 

Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Porque a 

sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Eterno dura para 

sempre. Louvai ao Senhor. 
 

םְלע ִכי            ,ִכי־טֹובַלייָּ  הֹודּו  . דֹוַחסְ  ֹולָּ
ֵאלֹיאַמר־נָּא יִ  םְלע ִכי          ,ְׂשרָּ  . דֹוַחסְ  ֹולָּ

אְמר אֹיֽ םְלע ִכי     ֵבית־ַאֲהֹרן, ּו־נָּ  . דֹוַחסְ  ֹולָּ
אֹיֽאְמר , ּו־נָּ םְלע ִכי          ִיְרֵאי ְייָּ  . דֹוַחסְ  ֹולָּ

Salmo CXVIII 

Louvai ao Eterno, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura 

para sempre. Diga agora Israel que a sua benignidade dura para sempre. 

Diga agora a casa de Aharão que a sua benignidade dura para sempre. 

Digam agora os que temem ao Eterno que a sua benignidade dura para 

sempre.  

 
רָּ  ֵמַצרִמן־הַ  נָּ יָּּה אִתיקָּ ב ִני, עָּ א, ַמה־ּהיָּ  ַבֶמְרחָּ ִלי  ַיֲעֶׂשה. ְייָּ ִלי ֹלא ִאירָּ

ם. ְייָּ ִלי  יָאדָּ ְזרָּ ְנָאי, ַוֲאִני ֶאְרֶאה בְ ְבֹעֽ  ְבֹטחַ , מִ ַבייָּ  ֹות ַלֲחס  ֹוב. ט ֹׂשֽ
ם ָאדָּ ל־ּגֹוִים. ִבְנִדיִבים ְבֹטחַ , מִ ַבייָּ  ֹותַלֲחס  ֹוב. טבָּ ב  כָּ ְייָּ   ְבֵשם, ּוִניְסבָּ

ב בּוִניֲאִמיַלם. סַ  ִכי   ִריםִכְדבֹ  בּוִניֲאִמיַלם. סַ  יכִ ְייָּ  ְבֵשם, ּוִניַגם ְסבָּ
ֹחהֲאִמיַלם.  ִכיְייָּ  ְבֵשם, ֹוִציםק  ְכֵאש כּוֹדעֲ  , ַוייָּ ִלְנֹפל ִניְדִחיתַ  דָּ
רָּ  ִזי. ִניֲעזָּ ת יָּ  עָּ ה, ַוְיִהי־ִלי ִליּה ְוִזְמרָּ הִוי נָּהִר  ֹול. קשּועָּ ֵלי שּועָּ  ְבָאה 
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ה, ְיִמין ְייָּ עֹ ִדיִקיםצַ  ה  ְייָּ  ְיִמין. ִילחָּ  ׂשָּ הְייָּ עֹ  , ְיִמיןרֹוֵממָּ ֹלא־ . ִילחָּ  ׂשָּ
ֶות, ְולַ יָּּה ְּסַרִנייִ  ֹּסר. יַ ּהיָּ  ֵׂשיַמעֲ  ֵפר, ַוֲאסַ ִכי־ֶאְחֶיה ָאמּות נָּ  מָּ  . ִניֹלא ְנתָּ

Invoquei o Senhor na angústia; o Eterno me ouviu, e me tirou para um 

lugar amplo. O Eterno está comigo; não temerei o que me pode fazer o 

homem. O Eterno está comigo entre aqueles que me ajudam; por isso 

verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar 

no Eterno do que confiar no homem. É melhor confiar no Eterno do que 

confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do 

Eterno as despedaçarei. Cercaram-me, e tornaram a cercar-me; mas no 

nome do Eterno eu as despedaçarei. Cercaram-me como abelhas; porém 

apagaram-se como o fogo de espinhos; pois no nome do Eterno as des-

pedaçarei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Eterno 

me ajudou. O Eterno é a minha força e o meu cântico; e se fez a minha 

salvação. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação; a destra 

do Eterno faz proezas. A destra do Eterno se exalta; a destra do Eterno 

faz proezas. Não morrerei, mas viverei; e contarei as obras do Eterno. O 

Eterno me castigou muito, mas não me entregou à morte.  
 

ֲעֵרי־ֶצֶדק ִפְתחּו־ִלי ם אַשֽ , צַ   ַשַער. ֶזה־הַ ּהיָּ  ֹוֶדה, ָאֹבא־בָּ  ִדיִקיםַלייָּ
ה ִלי ַוְתִהי־ִלי, ִניֲעִניתָּ  ִכי אֹֽוְדָך. ֹוב אּויָּבֹ  ֲאס ֶאֶבן (vezes 2)  .שּועָּ   ּומָּֽ
ה ְלֹראבֹוִניםהַ  ְיתָּ ה , הָּֽ ה  ֵמֵאת (vezes 2) .שִפנָּ ְיתָּ את ֹזאתְייָּ הָּֽ : ִהיא ִנְפלָּ

העָּ  יֹום ֶזה־הַ  (vezes 2)   .ְבֵעיֵנינּו ה, ְייָּ  ׂשָּ ִגילָּ הְונִ  נָּ  (vezes 2). ֹוב  ְׂשְמחָּ

נָּא הְייָּ ה אָּ נָּא .נָּא ֹוִשיעָּ הְייָּ ה אָּ  . נָּא ֹוִשיעָּ
נָּא ה נָּא  אָּ א. ְייָּ ַהְצִליחָּ נָּ ה נָּא  אָּ  . ְייָּ ַהְצִליחָּ

Abri-me as portas da justiça; entrarei por elas, e louvarei ao Eterno. Esta 

é a porta do Eterno, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me 

escutaste, e te fizeste a minha salvação. (2 vezes) A pedra que os edifica-

dores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. (2 vezes) Da parte do 

Eterno se fez isto; maravilhoso é aos nossos olhos. (2 vezes) Este é o dia 

que fez o Eterno; regozijemo-nos, e alegremo-nos nele. (2 vezes) Rogo, 

Eterno, salva-nos (2 vezes); rogo, ó Eterno, prospera-nos (2 vezes). 
 

רּוְך אהַ  בָּ ַחג   ִאְסרּו, נּולָּ   יֶָּארְייָּ וַ  ֵאל. ְייָּ  ֵביתמִ  ֵבַרְכנּוֶכם, ְייָּ  ְבֵשם בָּ
ֲעֹבִתים האַ  ֵאִלי. ִמְזֵבחַ הַ  ַעד־ַקְרנֹות ַבֽ  הֹודּו. ֹוְמֶמךָּ ֲאֽר  ֱאֹלַהי, ֹוֶדךָּ ְוא תָּ

םְלע ִכי, ִכי־טֹובַלייָּ   . דֹוַחסְ  ֹולָּ
Bendito aquele que vem em nome do Eterno; nós vos bendizemos desde 

a casa do Eterno. Deus é o Eterno que nos mostrou a luz; atai a vítima 

da festa com cordas, até às pontas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te 

louvarei; tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Eterno, porque 

ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre. 
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ְללּוָך ֲעֶׂשיָךְייָּ ֱאֹלהֵ  ְיַהֽ ל־ַמֽ  ְמָךְועַ  ֹוֶנָךְרצ ֹוֵׂשיע ַצִדיִקים יָך, ַוֲחִסידֶ ינּו כָּ
ֵאל ֵבית ְרכּו ִויַשְבחּו ִיְׂשרָּ ה יֹודּו ִויבָּ ם ְבִרנָּ ֲארּו ֶאת־ֵשם , ֻכלָּ ִויפָּ

ם  ְכבֹוֶדָך. ִכי ְלָך ט ם ְוַעד עֹולָּ ִעים ְלַזֵמר, ּוֵמעֹולָּ ֹוב ְלהֹודֹות, ּוְלִשְמָך נָּ
חֹות. ָאֵמן. ל ַבִתְשבָּ ה ְייָּ ֶמֶלְך ְמֻהלָּ רּוְך ַאתָּ ה ֵאל. בָּ  ַאתָּ

Que todas as Tuas criaturas Te louvem, ó Eterno, nosso Deus e os Teus 

fiéis e os justos, aqueles que fazem a Tua vontade, o Teu povo, a Casa 

de Israel, todos eles com canto Te louvem, Te abençoem, Te exaltem e 

glorifiquem o Nome da Tua Glória, porque é bom a Ti agradecer e é 

agradável cantar ao Teu Nome, Tu que és Deus para sempre. Bendito és 

Tu, Eterno, Rei exaltado com louvores. 
 

Algumas comunidades costumam acrescentar o Qadix ao fim do Halêl. 

א.   א דִ . ן מֵ ָא ִיְתַּגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרבָּ ְלמָּ א ִכְרעּוֵתּה ְויִ ְבעָּ ְך ְמֹלְברָּ
ל ֵבית ן ּוְבַחֵיי וֹ ֵמיכּוְביוֹ ן ְבַחֵייכוֹ  ,ַמְלכּוֵתּה ֵאלכָּ א ּוִבְזַמן  ַבֲעגָּ  ִיְׂשרָּ לָּ

ִריב. ְוִאְמרּו   ְלַמיָּא   ָאֵמן קָּ ְלֵמי עָּ ַלם ּוְלעָּ ַרְך ְלעָּ א ְמבָּ  ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ
ַרְך. ַא ,ְשַתַבחיִ  .ןמֵ ָא   ִיְתבָּ ְשֵמּה   ַנֵׂשא,ְוִיתְ  ,ִיְתַעֶלה ,םמַ ִיְתרוֹ  ,רִיְתפָּ
א  א  .ןמֵ ָא   ְבִריְך הּוא.  ,ְדֻקְדשָּ תָּ ל ִבְרכָּ א ִמן כָּ א ,ְלֵעלָּ תָּ אתִ  ,ִשירָּ תָּ   ,ְשְבחָּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ  . ןמֵ ָא ְוֶנחָּ
Exaltado e santificado seja Seu grande Nome, Amên, no mundo que Ele 

criou por Sua vontade e que faça reinar sua soberania em vossas vidas e 

vossos dias, como também na vida de toda a casa de Israel prontamente 

e em tempo próximo e digamos Amên. Seja Seu grande Nome ben-

dito eternamente e glorificado para sempre. Seja bendito, Amên, 

louvado, glorificado e exaltado o Nome do Santo, Bendito seja Ele 

Amên, acima de todas as bênçãos, cantos, louvores e consolações que 

possam ser proferidos no mundo e digamos Amên. 
 

Mussaf de Rox Ĥódex Sabá |  מוסף שבת ראש חודש 
 

ֶתָך: ח ּוִפי ַיִּגיד ְתִהלָּ ַתי ִתְפתָּ י ְׂשפָּ  ֲאֹדנָּ
Meu Senhor, abre os meus lábios e minha boca anunciará o Teu louvor. 
Salmo LI,17 

 

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ םֲאבֹוֵתינּוֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  בָּ הָּ ֱאֹלֵהי  , , ֱאֹלֵהי ַאְברְָּ
ק, ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב.  א, ֵאל ֶעְליֹוןִיְצחָּ דֹול ַהִּגבֹור ְוַהנֹורָּ ֵאל ַהּגָּ ּגֹוֵמל  , הָּ

ִדים טֹוִבים,   יא ּגֹוֵאל ִלְבֵני  קֹוֵנה ַהֹכל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, ּוֵמבִ ֲחסָּ
ם  ֵגןֶמלֶ ׃ ְבֵניֵהֶ  .ְך עֹוֵזר ּומֹוִשיַע ּומָּ

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ םבָּ הָּ ֵגן ַאְברָּ  . , מָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de 

Abrahão, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Deus grandioso, todo-poderoso 

e temível, Deus altíssimo que outorgas bondades benéficas, Amo de 
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tudo o que existe, que recordas as bondades dos patriarcas e trarás o re-

dentor para os filhos de seus filhos. Rei que ajudas, salvas e defendes. 

Bendito és Tu, Eterno, escudo de Abraham. 
 

ה ִּגבֹור לְ  י, ַרב ְלהֹוִשיעַ ַאתָּ ם ֲאֹדנָּ  ׃עֹולָּ
(no verão: entre o 1.º dia de Pêssaĥ e Xemini Açéret, dirá) 

 ׃ לטָּ יד הַ ִר מוֹ 
(no inverno: entre Xemini Açéret e o 1.º dia de Pêssaĥ, dirá ) 

רּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶשם׃  ַמִשיב הָּ
 

רֹוֵפא חֹוִלים,  ,  ַרֲחִמים ַרִביםֵיה ֵמִתים בְ ְמַכְלֵכל ַחִיים ְבֶחֶסד, ְמחַ 
ר ֱאמּונָּתוֹ ּוַמִתיר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵים  פָּ מֹוָך ַבַעל ְּגבּורֹות   .ִליֵשֵני עָּ ִמי כָּ

ְך, ֶמֶלְך  ׃ ֵמִמית ּוְמַחֶיה ּוִמי דֹוֶמה לָּ
יו ְלַחִיים ְבַרֲחִמים ׃בעשי”ת ן. זוֵכר ְיצּורָּ ַרֲחמָּ מוָך ָאב הָּ ן  ׃ ִמי כָּ ְוֶנֱאמָּ

ה ְלַהֲחיות ֵמִתים , ְמַחֵיה ׃ ַאתָּ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ׃ ַהֵמִתיםבָּ
Tu és eternamente valente, Senhor, abundante para salvar; 

No verão: Tu fazes cair o orvalho; 

No inverno: Tu fazes o vento soprar e a chuva cair; 

Sustentas os vivos com bondade, ressuscitas os mortos com grande mi-

sericórdia, sustentas os caídos e curas os enfermos, libertas os prisionei-

ros e manténs Tua fidelidade para com os que dormem no pó. Quem é 

como Tu, Amo de feitos poderosos? E quem se assemelha a Ti, Rei que 

causas a morte e fazes viver, e fazes florescer a salvação?  

(Durante os 10 dias de texuvá:) Quem pode ser ser comparado a ti, ó Pai mi-

sericordioso, que lembras das criaturas com piedades, para a vida. Tu és 

fiel em ressuscitar os mortos. 

Bendito és Tu, Eterno, que ressuscitas os mortos. 
Apenas o ĥazan lê a Qeduxá, e somente durante a repetição. 

A comunidade responde em voz alta nos locais designados. Uma vez que o Ĥazan chega à Qeduxá, 
os fiéis podem voltar para onde eles estavam em oração antes de dar os três passos para trás. 

 

Qeduxá | קדושה 
ְך,ְך שָּ ידִ קְ נַ  ר ַהרָאמּור   ְוַנֲעִריצָּ בָּ ה ְמֻשֶלֶשת ַכדָּ ְך ְקֻדשָּ ַהְמַשְלִשים לָּ

ר׃  א ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאמָּ רָּ ְך ְוקָּ  ַעל ַיד ְנִביאָּ
דוֹ  - הלק דוֹ קָּ דוֹ ש. קָּ אוֹ  ְייָּ ש ש. קָּ ָאֶרץ ְכבוֹ ת. ְמֹלְצבָּ ל הָּ  דוֹ א כָּ

ם -  חזן תָּ  ׃ְלֻעמָּ
ְבִחים ְואֹוְמִרים   - הלק רּוְך ְמֹשַ  ְכבֹוד ְייָּ ִמְמקֹומֹו. בָּ

ְדשָּ ִשיּובְ  -  חזן תּוב ֵלאמֹ  ְךֵרי קָּ  . ר כָּ
םְלעוֹ  ְייָּ ְך ִיְמֹל - הלק דֹ ן ְלדֹ ַהִיְך ִציוֹ ֱאֹל לָּ  . ר. ַהְללּויָּּהר וָּ
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Nós Te santificaremos e Te reverenciaremos por três vezes repetimos a 

Ti a santidade, pois assim está escrito pelo Teu profeta. E voltava-se um 

para o outro e proclamava: 

Qahal: Santo, Santo, Santo, é o Eterno dos exércitos, a terra toda está 

cheia de Sua glória. 

Ĥazan: E voltando-se um para o outro… 

Qahal: … continuam cantando: Bendita é a glória do Eterno em Sua 

morada. 

Ĥazan: E em Tua santa palavra está escrito: 

Qahal: Reinará o Eterno para sempre, o teu Deus, ó Sião, em todas as 

gerações, louvai o Eterno. 
 

דוֹ  ה קָּ דוֹ ַאתָּ ל יוֹ ש ּוְקדוֹ ש ְוִשְמָך קָּ רּוְך  ם ְיַהְללּוָך ּסֶ ִשים ְבכָּ ה. בָּ לָּ
ה  ,ַאתָּ דוֹ  ְייָּ ֵאל ַהקָּ דֹוש  - בעשי”ת  ) .שהָּ  ( ַהֶמֶלְך ַהקָּ

Tu és Santo e Teu Nome é Santo e os santos Te louvam todos os dias, 

Selah. Bendito és Tu, Eterno, o Deus Santo. 

(Durante os 10 dias de texuvá: O Rei Santo.) 
 

ה יַָּצְרתָּ  נּו  ַאתָּ ַחְרתָּ בָּ ְך ִמֶקֶדם ִכִליתָּ ְמַלאְכֶתָך ַביֹום ַהְשִביִעי; בָּ מָּ עֹולָּ
ל  ל הַ ִמכָּ נּו ִמכָּ ִציתָּ בָּ נּו ְבִמְצֹוֶתָך לְ ַהֻאמֹות ְורָּ שֹונֹות, ְוִקַדְשתָּ

רָּ  ֵלנּו קָּ דֹוש עָּ דֹול ְוַהקָּ ֶתָך, ְוִשְמָך ַהּגָּ נּו ַמְלֵכנּו ַלֲעבֹודָּ .  ְוֵקַרְבתָּ אתָּ
ה. רָּ ִשים ְלַכפָּ דָּ אֵשי ח  ה ְורָּ תֹות ִלְמנּוחָּ נּו ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ַשבָּ ְפֵני  ּומִ  ַוִתֶתן לָּ

ֵתנּו, ְוֵאין ָאנּו ְיכּוִלים  ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו ְוִנְתַרַחְקנּו ֵמַעל ַאְדמָּ ֵאנּו ּגָּ ֲחטָּ
ם ֵתינּו, ְתִמיִדים ְכִסְדרָּ ן חֹובָּ ְרבָּ ֶניָך קָּ ם,   ַלֲעשֹות ְלפָּ תָּ ִפים ְכִהְלכָּ ּומּוסָּ

ת ַהֶזה  ֶניָך ֹראש ַהֹחֶדש וְ ֶאת מּוְסֵפי יֹום ַהַשבָּ ַהֶזה, ַנֲעֶׂשה ְוַנְקִריב ְלפָּ
ְך. ְך ַעל ְיֵדי ֹמֶשה ַעְבדָּ תָּ ֵלינּו ְבתֹורָּ ַתְבתָּ עָּ ְך, ְכמֹו ֶשכָּ  ְכִמְצַות ְרצֹונָּ

לֵ ֲאבֹוֵתינּו ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  ה  , ַחֵדש עָּ ינּו ֶאת ַהֹחֶדש ַהֶזה ְלטֹובָּ
ה, ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחיִ  כָּ לֹום; ִויִהי ֹראש ֹחֶדש ְוִלְברָּ ים ּוְלשָּ

ֹראש ְלֵרְוַחֵתנּו.  ה וָּ רֹוֵתינ, ְתִחלָּ ֵקץ ְלצָּ  ַהֶזה סֹוף וָּ
ֵתנּו, ַקְדֵשנּו ְבִמְצֹוֶתיָך, ְוֶתן ֶחְלֵקנּו ְבתוֹ  ְך. ַׂשַמח ְרֵצה ִבְמנּוחָּ תָּ רָּ

ְך ֶבֱאֶמת,  ְבדָּ ְך ְוַטֵהר ִלֵבנּו ְלעָּ תָּ ה  ַנְפֵׂשנּו ִבישּועָּ ְוַהְנִחיֵלנּו ְבַאֲהבָּ
ת וְ  , ְמַקֵדש ַהַּשַּ֝בָּ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ְך, בָּ דשָּ ת קָּ צֹון ַשבָּ ֵאלְורָּ אֵשי  ִיְׂשרָּ ו֫רָּ

ִשים. דָּ  ח 
Tu formaste o Teu mundo desde antanho e completaste Tua obra no sé-

timo dia. Escolheste-nos dentre todas as nações e locupletaste-Te co-

nosco dentre todas as línguas; consagraste-nos com Teues mandamentos 

e aproximaste-nos, Rei nosso, de Teu serviço e Teu nome grandioso e 

santo proclamaste sobre nós. E deste-nos com amor, Eterno, nosso 

Deus, dias de Sabá para descanso e novilúnios para expiação. E porque 

pecamos fomos expulsos de nossa terra e retirados de nosso país; por 
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isso não podemos realizar ante Ti nosso sacrifício obrigatório, as ofe-

rendas contínuas prescritas ordenadamente e as oferendas adicionais 

conforme sua lei. E as oferendas adicionais deste dia de Sabá e as ofe-

rendas adicionais deste novilúnio, fá-las-emos e oferecê-las-emos ante 

Ti com amor, conforme o preceito de Teu beneplácito, tal como escre-

veste para nós em Tua Torá por intermédio de Teu servo Moysés. 

Nosso Deus e Deus de nossos pais, inaugura para nós este mês para bem 

e bênção, para regozijo e alegria, para salvação e consolação, para sus-

tento e mantenimento, para vida boa e para paz, para perdão de pecados 

e desculpa de iniquidades. E que este novilúnio seja o fim e o término 

de todas nossas tribulações; que seja o começo e princípio de redenção 

para nossas almas. Compraze-te em nosso descanso, santifica-nos com 

Teus mandamentos, dá-nos nossa porção de vida em tua Torá, regozija 

nossas almas em Tua salvação, purifica nossos corações para servir-Te 

com verdade e faz-nos herdar Teus sagrados Sabás com amor e beneplá-

cito. Bendito és Tu, Eterno, que santificas o Sabá, Israel e os novilúnios. 
 

םֱאֹל ְייָּ ְרֵצה  תָּ ֵשב ֲעבוֹ  ,ֵהינּו ְבַעְמָך ּוִבְתִפלָּ ה ִלְדִביר ֵביֶתָךְוהָּ ְוִאֵשי   ,דָּ
ֵאל צוֹ  ִיְׂשרָּ ם ְתַקֵבל ְברָּ תָּ צוֹ  ,ןּוְתִפלָּ ִמיד ֲעבוֹ ּוְתִהי ְלרָּ ֵאל ַדת ן תָּ  ִיְׂשרָּ

Favorece o Teu povo, Eterno, nosso Deus, nas suas orações; restaura o 

serviço nas câmaras internas do Teu Templo; e aceita as orações e ofer-

tas queimadas de Israel com favor, e que seja por vontade sempre o ser-

viço (culto) de Israel. 
 

ֶאה  א ְוַיִּגיעַ ַיֲעֶלה ְויָּבוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּו ֵהי ֵהינּו ֵואֹל ֱאֹל ֵקד ֵירָּ ֵכר  ִיזָּ ִיפָּ
ל ן ַעְמָךִזְכרוֹ ְך, ן ִעירָּ ִזְכרוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּון ֵננּו ִזְכרוֹ ִזְכרוֹ  ֵאלֵבית  כָּ   ִיְׂשרָּ
ֶניָך הְלטוֹ  ְלפָּ  ְביום  בָּ

Em Rox Ĥódex: 

 . ֹראש ֹחֶדש ַהֶזה - בראש חדש
Em Pêssaĥ: 

א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה -  בפסח  .ִמְקרָּ
Em Sukot: 

א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהֻּסכֹות ַהֶזה - ת בסכו  .ִמְקרָּ
ה. הֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִיים  כָּ ְקֵדנּו בֹו ִלְברָּ ה. פָּ ְכֵרנּו ְייָּ ֱאֹלֵהינּו בֹו ְלטֹובָּ זָּ

 טוִבים. 
Nosso Deus e Deus de nossos pais, seja a Tua vontade que suba, venha 

e chegue, que seja recordada diante de Ti nossa lembrança e a lem-

brança de nossos pais, a lembrança de Jerusalém, Tua cidade, a lem-

brança de Teu povo, a casa de Israel, para salvação, para bem, para 
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graça, para bondade, para misericórdia, para uma vida boa e para a paz 

… 

Em Rox Ĥódex: neste dia, o primeiro do mês; 
 

Em Pêssaĥ: neste dia do festival do pão ázimo, de convocação de santi-

dade; 

Em Sukôt: neste dia de santa convocação, neste dia do festival das Caba-

nas; 
 

Recorda-Te de nós nesta época para bem, Eterno nosso Deus, e consi-

dera-nos, neste tempo, para bênção e salva-nos neste tempo para vida 

boa; 
 

, ַהַמְחִזיר  ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ְוֶתֱחֶזינָּה ֵעיֵנינּו ְבשּוְבָך ְלִציֹון ְבַרֲחִמים. בָּ
תֹו ְלִציֹון  .ְשִכינָּ

Bendito és Tu, Eterno, que restauras a Tua morada em Sião. 
 

ה הּוא ְייָּ מֹודִ  ַאתָּ ְך. שָּ ֶעד, ַעל ַחֵיינּו    ים ֲאַנְחנּו לָּ ם וָּ ֱאֹלֵהינּו ְלעֹולָּ
ְך. ַעל ִנֶּסיָך  ְך, ַעל ִנְשמֹוֵתינּו ַהְפקּודֹות לָּ ְוַרֲחֱמיָך ַהְמסּוִרים ְביָּדָּ

ֹבֶקר,  ל ֵעת, ֶעֶרב וָּ  ֶשְבכָּ
Agradecemos a Ti, pois Tu és o Eterno, nosso Deus para toda a eterni-

dade, por nossas vidas que estão em Tua mão, por nossas almas estão 

confiadas em Ti, e por Teus milagres e compaixões a todo momento, à 

noite e pela manhã… 
 

Em Ĥanuká: 

ִׂשיתָּ לַ  ֵהם בִ  ֲאבֹוֵתינּוְוַעל ַהִנִּסים ְוַהְתשּועֹות ֶשעָּ ְזַמן ַהֶזה, ַביִָּמים הָּ
ןִביֵמי ַמִתְתיָּהּו ֶבן  נָּ ה ַמְלכּות   ֹכֵהן יֹוחָּ ְמדָּ יו. ְכֶשעָּ נָּ ִאי ּובָּ דֹול ַחְשמֹונָּ ּגָּ

ן ַעל ַעְמָך  וָּ ֵאליָּ ם ִיְׂשרָּ ה   ְלַשְכחָּ ְך. ְוַאתָּ ם ֵמֻחֵקי ְרצֹונָּ ְך ּוְלַהֲעִבירָּ תָּ תֹורָּ
ֶהם ְבֵעת  ַמְדתָּ לָּ ַרִבים עָּ ם. ַדְנתָּ ֶאת ְבַרֲחֶמיָך הָּ ם. ַרְבתָּ ֶאת ִריבָּ תָּ רָּ צָּ

ַקְמתָּ  ִשים. ְוַרִבים ְבַיד ִדינָּם. נָּ ַסְרתָּ ִגבֹוִרים ְבַיד ַחלָּ ם. מָּ תָּ  ֶאת ִנְקמָּ
ִעים ְבַיד ַצִדיִקים. ְוֵזִדים ְבַיד  ְמַעִטים. ּוְטֵמִאים ְבַיד ְטהֹוִרים. ּוְרשָּ

ִׂשיתָּ ֵשם ֶתָך. ְלָך עָּ דול, ּוְלַעְמָך  עֹוֵׂשי תֹורָּ ֵאלּגָּ ִׂשיתָּ ֶפֶלא  ִיְׂשרָּ עָּ
 .ְוִנִּסים

…pelos milagres, e pelas salvações, que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Matitiáhu, filho de 

Yoĥanan, o Sumo sacerdote, o ĥaxmonai, e seus filhos, quando se le-

vantou o malvado império grego contra Teu povo Israel, para fazê-lo es-

quecer a Tua Torá e fazê-lo violar os decretos de Tua vontade. Mas Tu, 

por Tua grande misericórdia, Te levantaste junto a eles em seu mo-

mento de aflição, lutaste suas lutas, defendeste seus direitos e vingaste o 
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mal que se lhes havia inflingido. Entregaste poderosos nas mãos de fra-

cos, numerosos nas mãos de poucos, impuros nas mãos de puros, mal-

vados nas mãos de justos e lascivos nas mãos dos que se dedicam a Tua 

Torá. E para Ti fizeste um grande Nome, e para nós fizeste maravilhas e 

milagres. 
 

Em Purim: 

ִׂשיתָּ לַ  ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,  ֲאבֹוֵתינּוְוַעל ַהִנִּסים ְוַהְתשּועֹות ֶשעָּ ַביִָּמים הָּ
ע ְלַהְשִמיד רָּ ן הָּ מָּ ַמד ֲעֵליֶהם הָּ ַכי ְוֶאְסֵתר ְכֶשעָּ ְרד  ַלֲהרֹוג  ִביֵמי מָּ

בּוז.   ם לָּ לָּ ִשים, ּוְשלָּ ֵקן, ַטף ְונָּ ל ַהְיהּוִדים ִמַנַער ְוַעד זָּ ּוְלַאֵבד ֶאת כָּ
תֹו, ְוִקְלַקְלתָּ ֶאת ַמֲחַשְבתֹו,   ַרִבים ֵהַפְרתָּ ֶאת ֲעצָּ ה ְבַרֲחֶמיָך הָּ ְוַאתָּ

יו עַ  נָּ לּו אֹותֹו ְוֶאת בָּ ֵעץ.ל ַוֲהֵשבֹותָּ לו ְּגמּולֹו ְבֹראשֹו. ְותָּ  הָּ
… pelos milagres, e pelas salvações que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Mordekhay e Ester, 

em Xuxan, a capital, quando o malvado Haman se levantou contra eles, 

quis destruir, assassinar e exterminar a todos os judeus, desde jovens até 

anciãos, crianças e mulheres, num só dia, o décimo terceiro do duodé-

cimo mês, o mês de Adar e, além disso, quis saquear seu butim. E Tu, 

com Tua imensa misericórdia, desbarataste seu propósito e frustraste 

seu pensamento, e lhe retribuíste o mal que planejava sobre sua própria 

cabeça e o penduraram a ele e a seus filhos em uma árvore. 
 

ם ִכי ֵרְך ְוִיְתרֹומָּ ם ִיְתבָּ ך  ְוַעל ֻכלָּ תָּ ה ְוֵאין זּולָּ  .יִָּחיד ַאתָּ
ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ ֶאה ְלהֹודֹות. , בָּ  ַהטֹוב ִשְמָך ּוְלָך נָּ

Por tudo isso, que sejas Bendito e exaltado, pois Tu és único e não há 

outro além de Ti. Bendito és Tu, Eterno, Benevolente é Teu Nome e a 

Ti é próprio agradecer. 
 

Quando o Ĥazan chega ao Modim, durante a repetição, todo mundo se curva um pouco, dizendo: 

ְך    ִדים מוֹ  , ֲאַנְחנּו לָּ ׂשָּ ֵהינּו ֵואֹל ֱאֹל ְייָּ ל בָּ ֵצר  יוֹ  ,ְצֵרנּור. יוֹ ֵהי כָּ
כוֹ  אוֹ ת ְוהוֹ ְבֵראִשית. ְברָּ דוֹ דָּ דוֹ ת ְלִשְמָך ַהּגָּ נּו  ,של ְוַהקָּ ַעל ֶשֶהֱחִייתָּ

נּו ֻליוֹ ְוֶתֱאסוֹ  ,נּוַחנֵ ּותְ  ,נּויֵכן ְתַחיֵ  ,ְוִקַיְמתָּ ְדשֶ ֵתינּו ְלַחְצרוֹ ף ּגָּ ָך  ת קָּ
ֵלם ,ֶנָךת ְרצוֹ וֹ ר ֻחֶקיָך ְוַלֲעׂשִלְשמֹ  ב שָּ ְך. נּו מוֹ ַעל ֶשָא ,ְבֵלבָּ  ִדים לָּ

Agredecemos a Ti, Eterno, nosso Deus e Deus de toda carne, nosso Cri-

ador e Criador de toda existência. Bênçãos e graças se deem a Teu 

Nome grande e santo por nos deste vida e nos sutentaste; que Tu conti-

nues a dar-nos vida e a sustentar-nos, reúne nossos dispersos nos pátios 

de Teu Santuário para guardar Tuas leis, fazer Tua vontade e servir-Te 

com um coração perfeito, pois nós Te reconhecemos com gratidão. 
 

Uma vez que o Ĥazan começou a recitar Sim xalom, os Cohanim, em seguida, viram o rosto para a 

arca com as mãos em um punho. Eles não devem sair até o Ĥazan completar a bênção Sim xalom. 
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ֵלינּו,  ה עָּ כָּ ה ּוְברָּ לֹום טֹובָּ ֶסד ְוַרֲחִמיםִׂשים שָּ ֶחֽ ְרכֵ . ּוֵחן וָּ נּו   נּובָּ ֻכלָּֽ
יָך ֶנֽ יָךמֵ ִכי  ְבאֹור פָּ ֶנֽ נּו   אֹור פָּ תָּ לָּֽ ַתֽ ֲהבַ  ,ַחִייםוְ  ה תֹורַ  ,ינּוהֵ ֱאֹל ְייָּ נָּ   הַאֽ

לֹום ,ֶסד חֶ וָּ  ה ְושָּ קָּ ֵרְך ֶאת ַעְמָך  ְוטֹוב ְבֵעינֶ  .ּוְצדָּ ֵאליָך ְלבָּ ל ֵעת  ִיְׂשרָּ ְבכָּ
ה ם. לוֹ שָּ בַ  רּוְך ַאתָּ ֵרְך ֶאת עַ  ְייָּ בָּ ֵאלמֹו ַהְמבָּ לֹום ִיְׂשרָּ  ָאֵמן. ִיְהיּו .  ַבשָּ

ֶניָך, ְייָּ  צֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלפָּ  צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.  ְלרָּ
Outorga paz, benevolência, bênção, vida, graça, bondade e misericórdia 

a nós e a teu povo Israel. Abençoa-nos a todos com a luz de Teu rosto, 

pois com a luz de Teu rosto nos concedeste, Eterno nosso Deus, a Torá 

e a vida, o amor e a bondade, a retidão e a misericórdia, a bênção e a 

paz. E que seja bom a Teus olhos abençoar-nos e abençoar a todo Teu 

povo Israel em todo momento. Bendito és Tu, Eterno, que abençoas a 

Teu povo Israel com a paz. Amên.  «Que as palavras de minha boca e as 

meditações de meu coração sejam aceitáveis ante Ti, Eterno, meu apoio 

e salvador.» Salmo XIX,15 
 

Ao término da oração [`Amidá], curva-se e dá três passos para trás curvado, e despede-se à esquerda 
própria e, em seguida, à direita, após o que levanta a cabeça [endireitando-se]. (Hilkhot Tefilá V,10) 

A halakhá não exige que palavras específicas sejam ditas enquanto se ‘dá a paz’. De fato, R. Saadia 

Gaon escreve que este ‘dar a paz’ não é mais do que um assentindo silenciosa da cabeça para a es-
querda e para a direita. Para quem deseja verbalmente ‘dar a paz’, sugerimos o costume antigo, con-

forme relatado pelo Rif: 
 

יו לֹום ִבְמרֹומָּ  , עֹוֶׂשה שָּ
יו ַיֲעׂשֶ  ֵלינּוהּוא ְבַרֲחמָּ לֹום עָּ  ,ה שָּ

ל ַעמֹו ְוַעל  ֵאלכָּ  ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ִיְׂשרָּ
Aquele que faz a paz na alturas, 

Em Sua misericórdia fará a paz conosco 

E com todo Seu povo Israel, e diremos: Amên. 
 

Quando se está rezando com um minyan (grupo de 10 homens judeus de 13 anos ou mais) cada um 
permanece no mesmo lugar durante a repetição da `Amidá, prestando atenção ao ĥazan seguindo-o 

durante a repetição e respondendo Amên ao fim de cada bênção. 
 

Prostração |  נפילת פנים 
A congregação inteira se senta no chão e cai em seus rostos. Súplicas não são feitos no Sabá, exceto 

em tempos de aflição (Hil. Ta`aniyoth I, 6). Palavras de louvor e ação de graças pode ser feitas. 
Uma oração sem um minyan faz o mesmo. (Hil. Tefilá V, 13-15; VII, 17; IX, 5) 

 

A Torá proíbe prostração total em cima de pedras lavradas fora do recinto do Templo. 

Por decreto rabínico, é proibido pressionar o rosto em pedra talhada, mesmo que não completamente 
prostrado. “Por isso é costume entre todos os judeus estender esteiras em suas sinagogas cujo solo é 

de pedras.” (Hil. `Avodá zará VI,10-13) 
 

Quando cada um estiver sentado, o Ĥazan vai para diante da Tebá. De pé no meio do povo, ele co-
meça o Qadix. O Qahal responde em voz alta nos lugares designado em negrito: 
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א.  ִיתְ  א דִ . ן מֵ ָא ַּגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרבָּ ְלמָּ א ִכְרעּוֵתּה ְויִ ְבעָּ ְך ְמֹלְברָּ
ל ֵבית ן ּוְבַחֵיי וֹ ֵמיכן ּוְביוֹ ְבַחֵייכוֹ  ,ַמְלכּוֵתּה ֵאלכָּ א ּוִבְזַמן   ִיְׂשרָּ לָּ ַבֲעגָּ

ִריב. ְוִאְמרּו   ַלם    ָאֵמן קָּ ַרְך ְלעָּ א ְמבָּ ְלַמיָּא ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ ְלֵמי עָּ  ּוְלעָּ
ַרְך. ַא ,חְשַתבַ יִ  .ןמֵ ָא   ִיְתבָּ ְשֵמּה   ַנֵׂשא,ְוִיתְ  ,ִיְתַעֶלה ,םמַ ִיְתרוֹ  ,רִיְתפָּ
א  א  .ןמֵ ָא   ְבִריְך הּוא.  ,ְדֻקְדשָּ תָּ ל ִבְרכָּ א ִמן כָּ א ,ְלֵעלָּ תָּ אתִ  ,ִשירָּ תָּ   ,ְשְבחָּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ  . ןמֵ ָא ְוֶנחָּ
Exaltado e santificado seja Seu grande Nome, Amên, no mundo que Ele 

criou por Sua vontade e que faça reinar sua soberania em vossas vidas e 

vossos dias, como também na vida de toda a casa de Israel prontamente 

e em tempo próximo e digamos Amên. Seja Seu grande Nome ben-

dito eternamente e glorificado para sempre. Seja bendito, Amên, 

louvado, glorificado e exaltado o Nome do Santo, Bendito seja Ele 

Amên, acima de todas as bênçãos, cantos, louvores e consolações que 

possam ser proferidos no mundo e digamos Amên. 
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Minĥá de Sabá |  מנחה  שבת 
 

Salmo LXXVIII,38 – opcional quando se reza sozinho: 
 

ל   ִשיב ַאפֹו, ְוֹלא יִָּעיר כָּ ה ְלהָּ ֹון ְוֹלא ַיְשִחית ְוִהרבָּ ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵפר עָּ
תֹו׃   ֲחמָּ

ה לֹו, ַאְשֵרי  כָּ ם ֶשכָּ עָּ ה. ַאְשֵרי הָּ ַאְשֵרי יֹוְשֵבי ֵביֶתָך, עֹוד ְיַהְללּוָך, ֶּסלָּ
ם ֱשייָּ ֱאֹלהָּ  עָּ  יו. הָּ

Ele é misericordioso e perdoa a iniquidade e não destrói, mas muitas ve-

zes afasta Sua ira e não desperta Seu furor. 

Bem-aventurados os que vivem na Tua Casa, pois estarão louvando-Te 

continuamente (Sêlah). Bem-aventurado o povo que tem a Ele! Bem-

aventurado o povo de quem o Eterno é Deus. 
 

Lê-se o Salmo CXLV se estiver em um minyan ou rezando sozinho; O Ĥazan recita de pé, enquanto 

a congregação recita sentada (Hil. Tefilá IX, 6) 

ִוד.  ה ְלדָּ  ְתִהלָּ
ה ִשְמָך, ְרכָּ ֶעד. ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶמֶלְך; ַוֲאבָּ ם וָּ  ְלעֹולָּ

ל ֶעד. -ְבכָּ ם וָּ ה ִשְמָך, ְלעֹולָּ ; ַוֲאַהְללָּ ְרֶכךָּ  יֹום ֲאבָּ
דֹול יְ  ל ְמֹאד;  יָּ ּגָּ תֹו ֵאין ֵחֶקר. ּוְמֻהלָּ  ְוִלְגֻדלָּ

 דֹור ְלדֹור, ְיַשַבח ַמֲעֶׂשיָך; ּוְגבּוֹרֶתיָך ַיִּגידּו. 
ה ִׂשיחָּ  . ֲהַדר, ְכבֹוד הֹוֶדָך, ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך אָּ

Salmo, de Davi: 

Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o Teu Nome para sempre. 

Cada dia Te bendirei, e louvarei o Teu Nome para sempre. 

Grande é o Eterno, e muito digno de louvor, e a Sua grandeza é inescru-

tável. 

Uma geração louvará as tuas obras à outra geração, e anunciarão as tuas 

proezas. 

Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras ma-

ravilhosas. 

ְתָך ֲאַסְפֶרנָּה.   ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך ֹיאֵמרּו; ּוְגֻדלָּ
ְתָך ְיַרֵננּו. -ֵזֶכר ַרב  טּוְבָך ַיִביעּו; ְוִצְדקָּ

ליָּ ּום יְ ַחנּון ְוַרח  ֶסד. -; ֶאֶרְך ַאַפִים, ּוְגדָּ  חָּ
יו, ַעל יָּ יְ -טֹוב ל-ַלֹכל; ְוַרֲחמָּ יו. -כָּ  ַמֲעׂשָּ

ליָּ יֹודּוָך יְ  ה. -, כָּ ְרכּוכָּ  ַמֲעֶׂשיָך; ַוֲחִסיֶדיָך, ְיבָּ
E se falará da força dos teus feitos terríveis; e contarei a tua grandeza. 

Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão 

a tua justiça. 

Bondoso e compassivo é o Eterno, tardio em irar-se, e de grande benig-

nidade. 
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O Eterno é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as 

suas obras. 

Todas as tuas obras te louvarão, ó Eterno, e os teus santos te bendirão. 
 

ְתָך ְיַדֵברּו. ְכבֹוד ַמְלכּותְ   ָך ֹיאֵמרּו; ּוְגבּורָּ
יוְלהֹוִדיַע, ִלְבֵני  ם, ְּגבּוֹרתָּ ָאדָּ  ; ּוְכבֹוד, ֲהַדר ַמְלכּותֹו. הָּ

ל ל-ַמְלכּוְתָך, ַמְלכּות כָּ ִמים; ּוֶמְמַשְלְתָך, ְבכָּ ֹדר. -ֹעלָּ  דֹור וָּ
ליָּ סֹוֵמְך יְ  לַהֹנְפִלים; ְוזֹוֵקף, -, ְלכָּ  ַהְכפּוִפים. - ְלכָּ

ה נֹוֵתן-ֵעיֵני ֶהם ֶאת-ֹכל, ֵאֶליָך ְיַׂשֵברּו; ְוַאתָּ ם ְבִעתֹו. -לָּ  ָאְכלָּ
Falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder, 

Para que façam saber aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e a 

glória do esplendor do teu reino. 

O teu reino é um reino eterno; o teu domínio dura por todas as gerações. 

O Eterno sustenta a todos os que caem, e levanta todos os que estão en-

curvados. 

Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu 

tempo; 
 

ֶדָך-פֹוֵתַח ֶאת ליָּ צֹון. -; ּוַמְׂשִביַע ְלכָּ  ַחי רָּ
ליָּ ַצִדיק יְ  ל-, ְבכָּ ִסיד, ְבכָּ יו; ְוחָּ כָּ יו. -ְדרָּ  ַמֲעׂשָּ
רֹוב  לְייָּ קָּ ֻאהּו ֶבֱאֶמת. - , ְלכָּ  ֹקְרָאיו, ְלֹכל ֲאֶשר ִיְקרָּ
ם ִיְשַמע, ְויֹוִשיֵעם.-ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה; ְוֶאת-ְרצֹון תָּ  ַשְועָּ

ל-, ֶאתיָּ שֹוֵמר יְ  יו-כָּ לֹאֲהבָּ ִעים ַיְשִמיד.- ; ְוֵאת כָּ ְרשָּ  הָּ
Abres Tua mão, e satisfazes o desejo de todos os viventes. 

Justo é o Eterno em todos os seus caminhos, e benigno em todas as suas 

obras. 

O Eterno está perto de todos os que O invocam, de todos os que O invo-

cam em verdade. 

Ele cumpre o desejo dos que o temem; ouve o seu clamor, e salva-os. 

O Eterno preserva todos os que O amam, mas a todos os ímpios, ele os 

destrói. 
 

ל-, ְיַדֶבריָּ ְתִהַלת יְ  ֵרְך כָּ ֶעד. -ִפי: ִויבָּ ם וָּ ְדשֹו,ְלעֹולָּ ר, ֵשם קָּ ׂשָּ  בָּ
A minha boca falará o louvor do Eterno, e toda a carne louvará o seu 

santo Nome para sempre. 
 

Ordem do dia |  סדר היום 
 

ֵבי ֶפשַ  א ְלִציֹון ּגֹוֵאל, ּוְלשָּ ַוֲאִני, ֹזאת ְבִריִתי  .יָּ ְנֻאם, יְ  ע ְבַיֲעֹקבּובָּ
ם ָאַמר יְ  ֶליָך, ּודְ יָּ אֹותָּ ַרי ֲאֶשררּוִחי ֲאֶשר עָּ יָּמּושּו  ַׂשְמִתי ְבִפיָך: ֹלא בָּ

ה, ְוַעדיָּ ִמִפיָך ּוִמִפי ַזְרֲעָך ּוִמִפי ֶזַרע ַזְרֲעָך, ָאַמר יְ  ם.  , ֵמַעתָּ  עֹולָּ
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Um Redentor virá a Sião e para aqueles de Jacob que se arrependerem 

das transgressões intencionais, declarou o Eterno. E quanto a Mim, este 

é Meu pacto com eles, disse o Eterno; Meu espírito que está sobre ti e 

Minha palavra que pus em tua boca não serão tiradas de tua boca, da 

boca de tua descendência nem da boca dos descendentes de teus descen-

dentes, disse o Eterno, desde agora e para sempre. (Isaísas LIX,20-21) 
 

דֹוש, יֹוֵשב ְתִהלֹות  ֵאלְוַאַתה קָּ  .ִיְׂשרָּ
Tu és Santo, entronizado sobre os louvores de Israel. (Salmo XXII,4) 

 

א ֶזה ֶאל רָּ דֹוש יְ  ְוקָּ דֹוש קָּ דֹוש קָּ ל יָּ ֶזה ְוָאַמר, קָּ אֹות; ְמֹלא כָּ   ְצבָּ
ָאֶרץ,   בֹודֹו. כְ הָּ

E voltava-se um para o outro e proclamava: Santo, Santo, Santo, é o 

Eterno dos exércitos, a terra toda está cheia de Sua glória. (Isaías VI,3) 
 

ֵאִני רּוחַ  רּוְך ְכבֹוד ַוִתשָּ דֹול: בָּ ֶאְשַמע ַאֲחַרי, קֹול ַרַעש ּגָּ , יָּ יְ  וָּ
 ִמְמקֹומֹו. 

Então um espírito me elevou, e ouvi por trás de mim uma voz que afir-

mava em alto som: bendita é a glória do Eterno desde o Seu lugar. (Eze-

quiel III,12) 
 

ֶעד.  ם וָּ  ְייָּ ִיְמֹלְך ְלעֹולָּ
O Eterno reinará para todo o sempre. (Êxodo XV,18) 

 

ְלַמיָּא. ְייָּ ַמְלכּוֵתּה ְלעָּ  ְלֵמי עָּ א ּוְלעָּ  ְלמָּ
Seu reino está estabelecido para sempre e para toda a eternidade. 

 

Súplicas e versos sobre a Divina Compaixão |  תחנונים 
Súplicas e versos sobre a Divina Compaixão | תחנונים são recitados aqui. 

A Halakhá não estabelece que palavras ou versos serão ditos. O que segue representa a recitação tra-
dicional comum entre todos os exilados. 

 

ק וְ יָּ יְ  ם ִיְצחָּ הָּ ֵאל, ֱאֹלֵהי ַאְברָּ ה ִיְׂשרָּ ְמרָּ ם, ְלֵיֶצר   ֲאֹבֵתינּו, שָּ ֹזאת ְלעֹולָּ
ם, ֵאֶליָך. בָּ ֵכן ְלבָּ  ַמְחְשבֹות ְלַבב ַעֶמָך; ְוהָּ

Ó Eterno, Deus de Abrahão, Isaac e Israel, nossos pais, conserva para 

sempre as disposições do coração de teu povo, e dirige seus corações 

para Ti. (1 Crônicas XXIX,18) 
 

ו   ִשיב ַאפֹו, וְ , ַיְשִחית ְוֹלא ֹןְוהּוא ַרחּום, ְיַכֵפר עָּ ה ְלהָּ  רְוֹלא יִָּעיִהְרבָּ
תֹו.  ל ֲחמָּ  כָּ

Ele é misericordioso e perdoa a iniquidade e não destrói, mas muitas ve-

zes afasta Sua ira e não desperta Seu furor. (Salmo LXXVIII,38) 
 

ח; אַ  ִכי י, טֹוב ְוַסלָּ ה ֲאֹדנָּ ל ְוַרב תָּ  . ֹקְרֶאיָך ֶחֶסד, ְלכָּ
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Adonay, Tu que és bom e perdoas, rico em bondade para todos os que 

Te invocam. (Salmo LXXXVI,5) 
 

ם; ְתָך ֶצֶדק ְלעֹולָּ ְתָך ֱאֶמת.  ִצְדקָּ  ְותֹורָּ
A Tua justiça é uma justiça para a eternidade, e a Tua Lei é verdadeira. 
(Salmo CXIX,142) 

 

ם, ֲאֶשר הָּ ַבְעתָּ ַלֲאֹבֵתינּו, ִמיֵמי ִנשְ  ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב, ֶחֶסד ְלַאְברָּ
 ֶקֶדם. 

Tu darás a verdade a Jacob, a bondade a Abrahão, como juraste a nossos 

pais desde os dias passados. (Miqueias VII,20) 
 

י, יֹום יֹום: רּוְך ֲאֹדנָּ ס בָּ נּו ַיֲעמָּ ה. לָּ ֵתנּו ֶסלָּ ֵאל ְישּועָּ  הָּ
Bendito seja Adonay dia após dia! Sustenta-nos o Deus de nossa salva-

ção. (Salmo LXVIII,20) 
 

נּו; יָּ יְ  אֹות ִעמָּ ב ְצבָּ ה.  ִמְׂשּגָּ נּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסלָּ  לָּ
Que o Eterno dos Exércitos esteja sempre conosco! Que nossa fortaleza 

seja o Deus de Jacob. (Salmo XLVI,8) 
 

אֹות יָּ יְ  ְך.אַ  ְצבָּ ם, ֹבֵטַח בָּ  ְשֵרי ָאדָּ
Eterno dos Exércitos, feliz o homem que só em Ti confia. (Salmo 

LXXXIV,13) 
 

רּוְך ֱאֹל  ָאנּו ִלְכבוֹ בָּ נּו ִמן ַהתוֹ דוֹ ֵהינּו ֶשְברָּ נּו  , ְוִהְבִדילָּ ַתן לָּ ִעים, ְונָּ
ַטע ְבתוֹ ַרת ֱאֶמת, ְוַחֵיי עוֹ תוֹ  ם נָּ תוֹ ְפַתח ִלֵבנּו ְבתוֹ ֵכנּו. הּוא יִ לָּ , רָּ
תוֹ  ֵתןְויִ  ְבדוֹ  נוֹ ת ְרצוֹ , ְוַלֲעׂשוֹ ְוִיְרָאתוֹ  ְבִלֵבנּו ַאֲהבָּ ֵלם,  ּוְלעָּ ב שָּ ְבֵלבָּ

ִריק, ְוֹל ְלַמַען ֹל ה. א ִניַגע לָּ לָּ  א ֵנֵלד ַלֶבהָּ
Bendito é nosso Deus que nos criou para a Sua glória, que nos separa 

dos desviados, e nos deu a Lei verdadeira, e a vida eterna plantou dentro 

de nós. Ele abrirá nossos corações com a Sua Lei, e porá Seu amor em 

nossos corações para fazer a Sua vontade e servi-l’O com coração per-

feito, por isso não tocará em vão e não nascerá o pânico. 
 

צוֹ  ֶניָך ְיִהי רָּ עוֹ  ְחֶיה ִלְשֹמרֶשנִ ֵהינּו ֱאֹל ְייָּ ן ִמְלפָּ ם ַהֶזה,  ֻחֶקיָך בָּ לָּ
עוֹ  בְזֶכה ְוִניַרש טוֹ נִ שְ  אּוְלַחֵיי הָּ ם ַהבָּ בוֹ . לָּ , ִיֹדםא ד ְוֹל ְלַמַען ְיַזֶמְרָך כָּ
ם אוֹ ַהי ְלעוֹ ֱאֹל ְייָּ   . ֶדךָּ לָּ

Que seja a Tua vontade, Eterno, nosso Deus, que vivamos para guardar 

os Teus estatutos neste mundo, que meraçamos e herdemos o bem para 

a vida do Mundo Vindouro. Para eu cantar a Tua gloria e não ficar em 

silencio; Eterno, meu Deus, louvar-Te-ei para sempre 
 

צֹון  ֶניָך, ְוֶהְגיֹון ִלִבי ִפי-ִאְמֵריִיְהיּו ְלרָּ  , צּוִרי ְוֹגֲאִלי. יָּ יְ  :ְלפָּ
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Que as palavras de minha boca e as meditações de meu coração sejam 

aceitáveis ante Ti, Eterno, meu apoio e salvador.  ׁ(Salmo XIX,15) 
 

 

O Ĥazan diz o Qadix: 

א.   א דִ . ן מֵ ָא ִיְתַּגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרבָּ ְלמָּ א ִכְרעּוֵתּה ְויִ ְבעָּ ְך ְמֹלְברָּ
ל ֵבית ן ּוְבַחֵיי וֹ ֵמיכן ּוְביוֹ ְבַחֵייכוֹ  ,ַמְלכּוֵתּה ֵאלכָּ א ּוִבְזַמן   ִיְׂשרָּ לָּ ַבֲעגָּ

ִריב. ְוִאְמרּו   ַלם    ָאֵמן קָּ ַרְך ְלעָּ א ְמבָּ ְלַמיָּא ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ ְלֵמי עָּ  ּוְלעָּ
ַרְך. ַא ,ַבחְשתַ יִ  .ןמֵ ָא   ִיְתבָּ ְשֵמּה   ַנֵׂשא,ְוִיתְ  ,ִיְתַעֶלה ,םמַ ִיְתרוֹ  ,רִיְתפָּ
א  א  .ןמֵ ָא   ְבִריְך הּוא.  ,ְדֻקְדשָּ תָּ ל ִבְרכָּ א ִמן כָּ א ,ְלֵעלָּ תָּ אתִ  ,ִשירָּ תָּ   ,ְשְבחָּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ  . ןמֵ ָא ְוֶנחָּ
Exaltado e santificado seja Seu grande Nome, Amên, no mundo que Ele 

criou por Sua vontade e que faça reinar sua soberania em vossas vidas e 

vossos dias, como também na vida de toda a casa de Israel prontamente 

e em tempo próximo e digamos Amên. Seja Seu grande Nome ben-

dito eternamente e glorificado para sempre. Seja bendito, Amên, 

louvado, glorificado e exaltado o Nome do Santo, Bendito seja Ele 

Amên, acima de todas as bênçãos, cantos, louvores e consolações que 

possam ser proferidos no mundo e digamos Amên. 
 

Leitura pública da Torá |  בציבור   קרית תורה  
 

A leitura pública a partir de um rolo da Torá é feita somente com um minyan. Moysés rabênu esta-

beleceu a prática de a Torá ser lida toda segunda-feira e quinta-feira de manhã. Nas segundas-feiras 

e quintas-feiras, durante Ĥanuká, Purim, e nos dias de jejum, a leitura da Torá é distribuída entre 
três leitores; nem mais nem menos. Na Lua Nova (Rox ĥódex) e nos dias intermediários de Pêssaĥ e 

Sucot, é distribuída entre os quatro leitores. A prática de cantar músicas ao retirar e retornae o rolo 

da Torá depende do costume de cada congregação. (Veja ainda: Hil. Tefilá XII) 
 

Cada indivíduo que sobe para ler a Torá abre o livro, olha para onde ele é lido, e diz: 
 

ְך.  חזן׃  ְרכּו ֶאת  ְייָּ ַהְמֹברָּ  בָּ
ֶעד.  קהל׃  ם וָּ ְך ְלעֹולָּ רּוְך ְייָּ ַהְמֹברָּ  בָּ

Ĥazan: Bendizei ao Eterno, que é Bendito. 

Qahal: Bendito seja o Eterno, que é Bendito para todo o sempre. 
 

O leitor, então, abençoa: 

ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֵהינּו ֶמֶלְך ֱאֹל ְייָּ בָּ םהָּ ַעִמים ֲאֶשר ,לָּ ל הָּ נּו ִמכָּ ַחר בָּ   בָּ
נּו ֶאת תוֹ  ַתן לָּ תוֹ ְונָּ ה רָּ רּוְך ַאתָּ הֵתן ַהתוֹ , נוֹ יָּ יְ . בָּ  . רָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste 

dentre todos os povos e nos deste a Tua Torá. Bendito és Tu, Eterno, 

doador da Torá. 
… e então procede à leitura da Torá. 

 

Uma vez completada a leitura da Torá, fecha-se o rolo e abençoa: 
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ה  רּוְך ַאתָּ עוֹ ֱאֹל ְייָּ בָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ נּו תוֹ  ,לָּ ַתן לָּ ַרת ֱאֶמת ְוַחֵיי ֲאֶשר נָּ
ַטע ְבתוֹ עוֹ  ם נָּ ה לָּ רּוְך ַאתָּ הֵתן ַהתוֹ , נוֹ ְייָּ ֵכנּו. בָּ  . רָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a 

Lei da verdade e plantaste a vida eterna no meio de nós. Bendito és Tu, 

Eterno, doador da Torá. 
 

`Amidá de Sabá |  עמידה שבת 
 

ֶתָך: ח ּוִפי ַיִּגיד ְתִהלָּ ַתי ִתְפתָּ י ְׂשפָּ  ֲאֹדנָּ
Meu Senhor, abre os meus lábios e minha boca anunciará o Teu louvor. 
Salmo LI,17 

 

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ םֲאבֹוֵתינּוֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  בָּ הָּ ֱאֹלֵהי  , , ֱאֹלֵהי ַאְברְָּ
א, ֵאל ֶעְליֹון דֹול ַהִּגבֹור ְוַהנֹורָּ ֵאל ַהּגָּ ק, ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב. הָּ ּגֹוֵמל  , ִיְצחָּ

ִדים טֹוִבים,   ֵני  קֹוֵנה ַהֹכל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, ּוֵמִביא ּגֹוֵאל ִלבְ ֲחסָּ
ם ֵגןֶמלֶ  ,ְבֵניֵהֶ  .ְך עֹוֵזר ּומֹוִשיַע ּומָּ

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ םבָּ הָּ ֵגן ַאְברָּ  . , מָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de 

Abrahão, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Deus grandioso, todo-poderoso 

e temível, Deus altíssimo que outorgas bondades benéficas, Amo de 

tudo o que existe, que recordas as bondades dos patriarcas e trarás o re-

dentor para os filhos de seus filhos. Rei que ajudas, salvas e defendes. 

Bendito és Tu, Eterno, escudo de Abraham. 
 

י ם ֲאֹדנָּ ה ִּגבֹור ְלעֹולָּ  ׃, ַרב ְלהֹוִשיעַ ַאתָּ
(no verão: entre o 1.º dia de Pêssaĥ e Xemini Açéret, dirá) 

 ׃ לטָּ יד הַ ִר מוֹ 
(e o 1.º dia de Pêssaĥ, dirá Açéret Xeminino inverno: entre  ) 

רּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶשם׃  ַמִשיב הָּ
 

רֹוֵפא חֹוִלים,  ,  יםֵיה ֵמִתים ְבַרֲחִמים ַרבִ ְמַכְלֵכל ַחִיים ְבֶחֶסד, ְמחַ 
ר ּוַמִתיר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵים ֱאמּונָּתוֹ  פָּ מֹוָך ַבַעל ְּגבּורֹות   .ִליֵשֵני עָּ ִמי כָּ

 ׃ ֵמִמית ּוְמַחֶיה ְך, ֶמֶלְךּוִמי דֹוֶמה לָּ 
יו ְלַחִיים ְבַרֲחִמים ׃בעשי”ת ן. זוֵכר ְיצּורָּ ַרֲחמָּ מוָך ָאב הָּ ן  ׃ ִמי כָּ ְוֶנֱאמָּ

ה ְלַהֲחיו , ְמַחֵיה ַהֵמִתים׃ ת ֵמִתיםַאתָּ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ׃ בָּ
Tu és eternamente valente, Senhor, abundante para salvar; 

No verão: Tu fazes cair o orvalho; 

No inverno: Tu fazes o vento soprar e a chuva cair; 

Sustentas os vivos com bondade, ressuscitas os mortos com grande mi-

sericórdia, sustentas os caídos e curas os enfermos, libertas os prisionei-

ros e manténs Tua fidelidade para com os que dormem no pó. Quem é 
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como Tu, Amo de feitos poderosos? E quem se assemelha a Ti, Rei que 

causas a morte e fazes viver, e fazes florescer a salvação?  

(Durante os 10 dias de texuvá:) Quem pode ser ser comparado a ti, ó Pai mi-

sericordioso, que lembras das criaturas com piedades, para a vida. Tu és 

fiel em ressuscitar os mortos. 

Bendito és Tu, Eterno, que ressuscitas os mortos. 
 

Apenas o ĥazan lê a Qeduxá, e somente durante a repetição. 

A comunidade responde em voz alta nos locais designados. Uma vez que o Ĥazan chega à Qeduxá, 
os fiéis podem voltar para onde eles estavam em oração antes de dar os três passos para trás. 

 

Qeduxá | הקדוש  
ְך,שָּ ידִ קְ נַ  ר ַהרָאמּור   ְך ְוַנֲעִריצָּ בָּ ה ְמֻשֶלֶשת ַכדָּ ְך ְקֻדשָּ ַהְמַשְלִשים לָּ

ר׃  א ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאמָּ רָּ ְך ְוקָּ  ַעל ַיד ְנִביאָּ
דוֹ  - הלק דוֹ קָּ דוֹ ש. קָּ אוֹ  ְייָּ ש ש. קָּ ָאֶרץ ְכבוֹ ת. ְמֹלְצבָּ ל הָּ דוֹ א כָּ  

ם -  חזן תָּ ׃ְלֻעמָּ  
ְבִחים וְ  - הלק רּוְך אֹוְמִרים  ְמֹשַ ִמְמקֹומֹו.  ְכבֹוד ְייָּ בָּ  

ְדשָּ ִשיּובְ  -  חזן תּוב ֵלאמֹ  ְךֵרי קָּ . ר כָּ  
םְלעוֹ  ְייָּ ְך ִיְמֹל - הלק דֹ ן ְלדֹ ַהִיְך ִציוֹ ֱאֹל לָּ . ר. ַהְללּויָּּהר וָּ  

Nós Te santificaremos e Te reverenciaremos por três vezes repetimos a 

Ti a santidade, pois assim está escrito pelo Teu profeta. E voltava-se um 

para o outro e proclamava: 

Qahal: Santo, Santo, Santo, é o Eterno dos exércitos, a terra toda está 

cheia de Sua glória. 

Ĥazan: E voltando-se um para o outro… 

Qahal: … continuam cantando: Bendita é a glória do Eterno em Sua 

morada. 

Ĥazan: E em Tua santa palavra está escrito: 

Qahal: Reinará o Eterno para sempre, o teu Deus, ó Sião, em todas as 

gerações, louvai o Eterno. 
 

דוֹ  ה קָּ דוֹ ַאתָּ ל יוֹ ש ּוְקדוֹ ש ְוִשְמָך קָּ רּוְךִשים ְבכָּ ה. בָּ   ם ְיַהְללּוָך ֶּסלָּ
ה  ,ַאתָּ דוֹ  ְייָּ ֵאל ַהקָּ דֹוש -בעשי”ת  ) .שהָּ  ( ַהֶמֶלְך ַהקָּ

Tu és Santo e Teu Nome é Santo e os santos Te louvam todos os dias, 

Selah. Bendito és Tu, Eterno, o Deus Santo. 

(Durante os 10 dias de texuvá: O Rei Santo.) 
 

ד, ּו  ד ְוִשְמָך ֶאחָּ ה ֶאחָּ ֵאלִמי ְכַעְמָך ַאתָּ ָאֶרץ. ֲעֶטֶרת   ִיְׂשרָּ ד בָּ גֹוי ֶאחָּ
ק ְיַרֵנן, ַיֲעֹקב  ֵגל, ִיְצחָּ ם יָּ הָּ ; ַאְברָּ ַתתָּ ה ְלַעְמָך נָּ ה ְוִתְפֶאֶרת ְישּועָּ ְתִהילָּ

ּה.  ה רֹוֶצה בָּ ה ֶשַאתָּ ה ֶשְלמָּ יו יָּנּוחּו בֹו, ְמנּוחָּ נָּ  ּובָּ
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ֵתנּו; ַקְדֵשנּו ְבִמְצֹוֶתיָך, , ְרֵצה ִבמְ ֲאבֹוֵתינּו ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי   ְוֵתןנּוחָּ
ְך ֶבֱאֶמת;  ְבדָּ ְך, ְוַטֵהר ִלֵבנּו ְלעָּ תָּ ְך, ְוַׂשְמֵחנּו ִבישּועָּ תָּ ֶחְלֵקנּו ְבתֹורָּ

, ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ְך. בָּ ְדשָּ צֹון ַשַבת קָּ ה ְורָּ ת.  ְוַהְנִחיֵלנּו ְבַאֲהבָּ  ְמַקֵדש ַהַשבָּ
Tu és um e Teu Nome é um, e quem é como o Teu povo, Israel, nação 

única sobre a terra? Deste a Teu povo uma coroa de oração e um esplen-

dor de salvação. Abrahão exultará, Isaaq cantará de alegria, Jacob e seus 

filhos descansarão n’Ele, o descanso completo, no qual Tu Te aprazes. 

Nosso Deus e Deus de nossos pais, compraze-Te em nosso descanso; 

santifica-nos com Teus mandamentos; põe a nossa parte em Tua Lei 

(Torá); e alegra-nos com a Tua salvação; e purifica o nosso coração para 

servir-Te de verdade; e faze-nos herdar, Eterno, nosso Deus, com amor 

e vontade o Sabá de Tua Santidade. Bendito és Tu, Eterno, que santifi-

cas o Sabá. 
 

םֱאֹל ְייָּ ְרֵצה  תָּ ֵשב ֲעבוֹ  ,ֵהינּו ְבַעְמָך ּוִבְתִפלָּ ה ִלְדִביר ֵביֶתָךְוהָּ ְוִאֵשי   ,דָּ
ֵאל צוֹ  ִיְׂשרָּ ם ְתַקֵבל ְברָּ תָּ ִמיד ֲעבוֹ צוֹ ּוְתִהי ְלרָּ  ,ןּוְתִפלָּ ֵאל ַדת ן תָּ  ִיְׂשרָּ

Favorece o Teu povo, Eterno, nosso Deus, nas suas orações; restaura o 

serviço nas câmaras internas do Teu Templo; e aceita as orações e ofer-

tas queimadas de Israel com favor, e que seja por vontade sempre o ser-

viço (culto) de Israel. 
 

ֶאה  א ְוַיִּגיעַ ַיֲעֶלה ְויָּבוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּו ֵהי ֵהינּו ֵואֹל ֱאֹל ֵקד ֵירָּ ֵכר  ִיפָּ ִיזָּ
ל ן ַעְמָךִזְכרוֹ ְך, ן ִעירָּ ִזְכרוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּון ֵננּו ִזְכרוֹ ִזְכרוֹ  אֵ ֵבית  כָּ   לִיְׂשרָּ
ֶניָך הְלטוֹ  ְלפָּ  ְביום  בָּ

Em Rox Ĥódex: 

 .  ַהֶזהֹראש ֹחֶדש - בראש חדש
Em Pêssaĥ: 

א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה -  בפסח  .ִמְקרָּ
Em Sukot: 

א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהֻּסכֹות ַהֶזה - בסכות   .ִמְקרָּ
ה. הֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִיים  כָּ ְקֵדנּו בֹו ִלְברָּ ה. פָּ ְכֵרנּו ְייָּ ֱאֹלֵהינּו בֹו ְלטֹובָּ זָּ

 טוִבים. 
Nosso Deus e Deus de nossos pais, seja a Tua vontade que suba, venha 

e chegue, que seja recordada diante de Ti nossa lembrança e a lem-

brança de nossos pais, a lembrança de Jerusalém, Tua cidade, a lem-

brança de Teu povo, a casa de Israel, para salvação, para bem, para 

graça, para bondade, para misericórdia, para uma vida boa e para a paz 

… 

Em Rox Ĥódex: neste dia, o primeiro do mês; 
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Em Pêssaĥ: neste dia do festival do pão ázimo, de convocação de santi-

dade; 

Em Sukôt: neste dia de santa convocação, neste dia do festival das Caba-

nas; 
 

Recorda-Te de nós nesta época para bem, Eterno nosso Deus, e consi-

dera-nos, neste tempo, para bênção e salva-nos neste tempo para vida 

boa; 
 

 , ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ִזירַהַמחְ ְוֶתֱחֶזינָּה ֵעיֵנינּו ְבשּוְבָך ְלִציֹון ְבַרֲחִמים. בָּ
תֹו ְלִציֹון  .ְשִכינָּ

E que nossos olhos vejam Teu retorno a Sião com misericórdia. Bendito 

és Tu, Eterno, que restauras a Tua morada em Sião. 
 

ה הּוא ְייָּ  ַאתָּ ְך. שָּ ֶעד, ַעל ַחֵיינּו    מֹוִדים ֲאַנְחנּו לָּ ם וָּ ֱאֹלֵהינּו ְלעֹולָּ
ְך, ַעל ַהְמסּוִרים ְביָּ  ְך. ַעל ִנֶּסיָך ְוַרֲחֱמיָך דָּ ִנְשמֹוֵתינּו ַהְפקּודֹות לָּ

ֹבֶקר,  ל ֵעת, ֶעֶרב וָּ  ֶשְבכָּ
Agradecemos a Ti, pois Tu és o Eterno, nosso Deus para toda a eterni-

dade, por nossas vidas que estão em Tua mão, por nossas almas estão 

confiadas em Ti, e por Teus milagres e compaixões a todo momento, à 

noite e pela manhã… 
 

Em Ĥanuká: 

ִׂשיתָּ לַ  ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,  ֲאבֹוֵתינּוְוַעל ַהִנִּסים ְוַהְתשּועֹות ֶשעָּ ַביִָּמים הָּ
ןִביֵמי ַמִתְתיָּהּו ֶבן  נָּ יו. ְכֶשעָּ  ֹכֵהן יֹוחָּ נָּ ִאי ּובָּ דֹול ַחְשמֹונָּ ה ַמְלכּות  ּגָּ ְמדָּ

ן ַעל ַעְמָך  וָּ ֵאליָּ ם ִיְׂשרָּ ה   ְלַשְכחָּ ְך. ְוַאתָּ ם ֵמֻחֵקי ְרצֹונָּ ְך ּוְלַהֲעִבירָּ תָּ תֹורָּ
ם. ַדְנתָּ ֶאת  ם. ַרְבתָּ ֶאת ִריבָּ תָּ רָּ ֶהם ְבֵעת צָּ ַמְדתָּ לָּ ַרִבים עָּ ְבַרֲחֶמיָך הָּ

ַקְמתָּ  ַסְרתָּ ִגבֹוִרים בְ ִדינָּם. נָּ ם. מָּ תָּ ִשים. ְוַרִבים ְבַיד  ֶאת ִנְקמָּ ַיד ַחלָּ
ִעים ְבַיד ַצִדיִקים. ְוֵזִדים ְבַיד  ְמַעִטים. ּוְטֵמִאים ְבַיד ְטהֹוִרים. ּוְרשָּ

דול, ּוְלַעְמָך  ִׂשיתָּ ֵשם ּגָּ ֶתָך. ְלָך עָּ ֵאלעֹוֵׂשי תֹורָּ ִׂשיתָּ ֶפֶלא  ִיְׂשרָּ עָּ
 .ְוִנִּסים

…pelos milagres, e pelas salvações, que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Matitiáhu, filho de 

Yoĥanan, o Sumo sacerdote, o ĥaxmonai, e seus filhos, quando se le-

vantou o malvado império grego contra Teu povo Israel, para fazê-lo es-

quecer a Tua Torá e fazê-lo violar os decretos de Tua vontade. Mas Tu, 

por Tua grande misericórdia, Te levantaste junto a eles em seu mo-

mento de aflição, lutaste suas lutas, defendeste seus direitos e vingaste o 

mal que se lhes havia inflingido. Entregaste poderosos nas mãos de fra-

cos, numerosos nas mãos de poucos, impuros nas mãos de puros, mal-

vados nas mãos de justos e lascivos nas mãos dos que se dedicam a Tua 
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Torá. E para Ti fizeste um grande Nome, e para nós fizeste maravilhas e 

milagres. 
 

Em Purim: 

ִׂשיתָּ לַ ְוַעל ַהִנִּסים ְוהַ  ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,  ֲאבֹוֵתינּוְתשּועֹות ֶשעָּ ַביִָּמים הָּ
ע ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹוג  רָּ ן הָּ מָּ ַמד ֲעֵליֶהם הָּ ַכי ְוֶאְסֵתר ְכֶשעָּ ְרד  ִביֵמי מָּ

בּוז.   ם לָּ לָּ ִשים, ּוְשלָּ ֵקן, ַטף ְונָּ ל ַהְיהּוִדים ִמַנַער ְוַעד זָּ ּוְלַאֵבד ֶאת כָּ
ה  ַרִבים ֵהַפְרתָּ ֶאת עֲ ְוַאתָּ תֹו, ְוִקְלַקְלתָּ ֶאת ַמֲחַשְבתֹו,  ְבַרֲחֶמיָך הָּ צָּ

יו ַעל  נָּ לּו אֹותֹו ְוֶאת בָּ ֵעץ.ַוֲהֵשבֹותָּ לו ְּגמּולֹו ְבֹראשֹו. ְותָּ  הָּ
… pelos milagres, e pelas salvações que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Mordekhay e Ester, 

em Xuxan, a capital, quando o malvado Haman se levantou contra eles, 

quis destruir, assassinar e exterminar a todos os judeus, desde jovens até 

anciãos, crianças e mulheres, num só dia, o décimo terceiro do duodé-

cimo mês, o mês de Adar e, além disso, quis saquear seu butim. E Tu, 

com Tua imensa misericórdia, desbarataste seu propósito e frustraste 

seu pensamento, e lhe retribuíste o mal que planejava sobre sua própria 

cabeça e o penduraram a ele e a seus filhos em uma árvore. 
 

ם ִכיְוַעל כֻ  ֵרְך ְוִיְתרֹומָּ ם ִיְתבָּ ך  לָּ תָּ ה ְוֵאין זּולָּ  .יִָּחיד ַאתָּ
ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ ֶאה ְלהֹודֹות. בָּ  , ַהטֹוב ִשְמָך ּוְלָך נָּ

Por tudo isso, que sejas Bendito e exaltado, pois Tu és único e não há 

outro além de Ti. 

Bendito és Tu, Eterno, Benevolente é Teu Nome e a Ti é próprio agra-

decer. 
 

Quando o Ĥazan chega ao Modim, durante a repetição, todo mundo se curva um pouco, dizendo: 

ְך  מוֹ  , ִדים ֲאַנְחנּו לָּ ׂשָּ ֵהינּו ֵואֹל ֱאֹל ְייָּ ל בָּ ֵצר  יוֹ  ,ְצֵרנּור. יוֹ ֵהי כָּ
כוֹ  אוֹ הוֹ וְ ת ְבֵראִשית. ְברָּ דוֹ דָּ דוֹ ת ְלִשְמָך ַהּגָּ נּו  ,של ְוַהקָּ ַעל ֶשֶהֱחִייתָּ

נּו ֻליוֹ ְוֶתֱאסוֹ  ,נּוַחנֵ ּותְ  ,נּויֵכן ְתַחיֵ  ,ְוִקַיְמתָּ ְדֶשָך  ֵתינּו ְלַחְצרוֹ ף ּגָּ ת קָּ
ֵלם ,ֶנָךת ְרצוֹ וֹ ר ֻחֶקיָך ְוַלֲעׂשִלְשמֹ  ב שָּ ְך. נּו מוֹ ַעל ֶשָא ,ְבֵלבָּ  ִדים לָּ

Agredecemos a Ti, Eterno, nosso Deus e Deus de toda carne, nosso Cri-

ador e Criador de toda existência. Bênçãos e graças se deem a Teu 

Nome grande e santo por nos deste vida e nos sutentaste; que Tu conti-

nues a dar-nos vida e a sustentar-nos, reúne nossos dispersos nos pátios 

de Teu Santuário para guardar Tuas leis, fazer Tua vontade e servir-Te 

com um coração perfeito, pois nós Te reconhecemos com gratidão. 
 

Uma vez que o Ĥazan começou a recitar Sim xalom, os Cohanim, em seguida, viram o rosto para a 

arca com as mãos em um punho. Eles não devem sair até o Ĥazan completar a bênção Sim xalom. 
ֵלינּו,  ה עָּ כָּ ה ּוְברָּ לֹום טֹובָּ ֶסד ְוַרֲחִמיםִׂשים שָּ ֶחֽ ְרכֵ . ּוֵחן וָּ נּו  בָּ נּו ֻכלָּֽ

יָך ֶנֽ נּו מֵ ִכי  ְבאֹור פָּ תָּ לָּֽ ַתֽ יָך נָּ ֶנֽ ֲהבַ  ,ִייםחַ וְ  ה תֹורַ  ,ינּוהֵ ֱאֹל ְייָּ אֹור פָּ   הַאֽ
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לֹום ,ֶסד חֶ וָּ  ה ְושָּ קָּ ֵרְך ֶאת ַעְמָך  ְוטֹוב ְבֵעינֶ  .ּוְצדָּ ֵאליָך ְלבָּ ל ֵעת  ִיְׂשרָּ ְבכָּ
ה ם. לוֹ שָּ בַ  רּוְך ַאתָּ ֵרְך ֶאת ַעמֹו  ְייָּ בָּ ֵאלַהְמבָּ לֹום ִיְׂשרָּ  ָאֵמן. ִיְהיּו .  ַבשָּ

צֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי לְ  ֶניָך, ְייָּ ְלרָּ  צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.  פָּ
Outorga paz, benevolência, bênção, vida, graça, bondade e misericórdia 

a nós e a teu povo Israel. Abençoa-nos a todos com a luz de Teu rosto, 

pois com a luz de Teu rosto nos concedeste, Eterno nosso Deus, a Torá 

e a vida, o amor e a bondade, a retidão e a misericórdia, a bênção e a 

paz. E que seja bom a Teus olhos abençoar-nos e abençoar a todo Teu 

povo Israel em todo momento. Bendito és Tu, Eterno, que abençoas a 

Teu povo Israel com a paz. Amên.  «Que as palavras de minha boca e as 

meditações de meu coração sejam aceitáveis ante Ti, Eterno, meu apoio 

e salvador.» Salmo XIX,15 
 

Ao término da oração [`Amidá], curva-se e dá três passos para trás curvado, e despede-se à esquerda 

própria e, em seguida, à direita, após o que levanta a cabeça [endireitando-se]. (Hilkhot Tefilá V,10) 

A halakhá não exige que palavras específicas sejam ditas enquanto se ‘dá a paz’. De fato, R. Saadia 
Gaon escreve que este ‘dar a paz’ não é mais do que um assentindo silenciosa da cabeça para a es-

querda e para a direita. Para quem deseja verbalmente ‘dar a paz’, sugerimos o costume antigo, con-

forme relatado pelo Rif: 
 

יו לֹום ִבְמרֹומָּ  , עֹוֶׂשה שָּ
ֵלינּו לֹום עָּ יו ַיֲעֶׂשה שָּ  ,הּוא ְבַרֲחמָּ

ל ַעמֹו  ֵאלְוַעל כָּ  ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ִיְׂשרָּ
Aquele que faz a paz na alturas, 

Em Sua misericórdia fará a paz conosco 

E com todo Seu povo Israel, e diremos: Amên. 
 

Quando se está rezando com um minyan (grupo de 10 homens judeus de 13 anos ou mais) cada um 

permanece no mesmo lugar durante a repetição da `Amidá, prestando atenção ao ĥazan seguindo-o 

durante a repetição e respondendo Amên ao fim de cada bênção. 
 

Prostração |  נפילת פנים 
Durante o Sabá não se recitam súplicas, devem recitar-se louvores ou palavras de agradecimento. 

Quem reza sem um minyan faz o mesmo. (Hil. Tefilá V,13-15; VII,17; IX,5) 
 

A Torá proíbe prostração total em cima de pedras lavradas fora do recinto do Templo. 

Por decreto rabínico, é proibido pressionar o rosto em pedra talhada, mesmo que não completamente 

prostrado. “Por isso é costume entre todos os judeus estender esteiras em suas sinagogas cujo solo é 
de pedras.” (Hil. `Avodá zará VI,10-13) 

 

Quando cada um estiver sentado, o Ĥazan vai para diante da Tebá. De pé no meio do povo, ele co-
meça o Qadix. O Qahal responde em voz alta nos lugares designado em negrito: 

 

א.   א דִ . ן מֵ ָא ִיְתַּגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרבָּ ְלמָּ א ִכְרעּוֵתּה ְויִ ְבעָּ ְך ְמֹלְברָּ
ל ֵבית ן ּוְבַחֵיי וֹ ֵמיכן ּוְביוֹ ְבַחֵייכוֹ  ,ַמְלכּוֵתּה ֵאלכָּ א ּוִבְזַמן   ִיְׂשרָּ לָּ ַבֲעגָּ

ִריב. ְוִאְמרּו   ַלם ּו   ָאֵמן קָּ ַרְך ְלעָּ א ְמבָּ ְלַמיָּא ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ ְלֵמי עָּ  ְלעָּ
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ַרְך. ַא ,ְשַתַבחיִ  .ןמֵ ָא   ִיְתבָּ ְשֵמּה   ַנֵׂשא,ְוִיתְ  ,ִיְתַעֶלה ,םמַ ִיְתרוֹ  ,רִיְתפָּ
א  א  .ןמֵ ָא   ְבִריְך הּוא.  ,ְדֻקְדשָּ תָּ ל ִבְרכָּ א ִמן כָּ א ,ְלֵעלָּ תָּ אתִ  ,ִשירָּ תָּ   ,ְשְבחָּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ  . ןמֵ ָא .  ְוֶנחָּ
Exaltado e santificado seja Seu grande Nome, Amên, no mundo que Ele 

criou por Sua vontade e que faça reinar sua soberania em vossas vidas e 

vossos dias, como também na vida de toda a casa de Israel prontamente 

e em tempo próximo e digamos Amên. Seja Seu grande Nome ben-

dito eternamente e glorificado para sempre. Seja bendito, Amên, 

louvado, glorificado e exaltado o Nome do Santo, Bendito seja Ele 

Amên, acima de todas as bênçãos, cantos, louvores e consolações que 

possam ser proferidos no mundo e digamos Amên. 
 

Cada um pode partir em paz. 

Para o Halel vejam-se as pág. 106-111. 

 

Mussaf `Amidá em Rox Ĥódex |  תפילת מוסף ראש חודש 
 

ֶתָך: ח ּוִפי ַיִּגיד ְתִהלָּ ַתי ִתְפתָּ י ְׂשפָּ  ֲאֹדנָּ
Meu Senhor, abre os meus lábios e minha boca anunciará o Teu louvor. 
Salmo LI,17 

 

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ םֲאבֹוֵתינּוֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  בָּ הָּ ֱאֹלֵהי  , , ֱאֹלֵהי ַאְברְָּ
א, ֵאל ֶעְליֹון דֹול ַהִּגבֹור ְוַהנֹורָּ ֵאל ַהּגָּ ק, ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב. הָּ ּגֹוֵמל  , ִיְצחָּ

ִדים טֹוִבים,   ֵאל ִלְבֵני  קֹוֵנה ַהֹכל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, ּוֵמִביא ּגוֹ ֲחסָּ
ם  ֵגןֶמלֶ ׃ ְבֵניֵהֶ  .ְך עֹוֵזר ּומֹוִשיַע ּומָּ

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ םבָּ הָּ ֵגן ַאְברָּ  . , מָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de 

Abrahão, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Deus grandioso, todo-poderoso 

e temível, Deus altíssimo que outorgas bondades benéficas, Amo de 

tudo o que existe, que recordas as bondades dos patriarcas e trarás o re-

dentor para os filhos de seus filhos. Rei que ajudas, salvas e defendes. 

Bendito és Tu, Eterno, escudo de Abraham. 
 

ה ִּגבֹור ְלעֹולָּ  י, ַרב ְלהֹוִשיעַ ַאתָּ  ׃ם ֲאֹדנָּ
(no verão: entre o 1.º dia de Pêssaĥ e Xemini Açéret, dirá) 

 ׃ לטָּ יד הַ ִר מוֹ 
(no inverno: entre Xemini Açéret e o 1.º dia de Pêssaĥ, dirá ) 

רּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶשם׃  ַמִשיב הָּ
 

רֹוֵפא חֹוִלים,  ,  ִמים ַרִביםֵיה ֵמִתים ְבַרחֲ ְמַכְלֵכל ַחִיים ְבֶחֶסד, ְמחַ 
ר ּוַמִתיר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵים ֱאמּונָּתוֹ  פָּ מֹוָך ַבַעל ְּגבּורֹות   .ִליֵשֵני עָּ ִמי כָּ

ְך, ֶמֶלְך  ׃ ֵמִמית ּוְמַחֶיה ּוִמי דֹוֶמה לָּ
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יו ְלַחִיים ְבַרֲחִמים ׃בעשי”ת ן. זוֵכר ְיצּורָּ ַרֲחמָּ מוָך ָאב הָּ ן  ׃ ִמי כָּ ְוֶנֱאמָּ
ה , ְמַחֵיה ַהֵמִתים׃ ְלַהֲחיות ֵמִתים ַאתָּ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ׃ בָּ

Tu és eternamente valente, Senhor, abundante para salvar; 

No verão: Tu fazes cair o orvalho; 

No inverno: Tu fazes o vento soprar e a chuva cair; 

Sustentas os vivos com bondade, ressuscitas os mortos com grande mi-

sericórdia, sustentas os caídos e curas os enfermos, libertas os prisionei-

ros e manténs Tua fidelidade para com os que dormem no pó. Quem é 

como Tu, Amo de feitos poderosos? E quem se assemelha a Ti, Rei que 

causas a morte e fazes viver, e fazes florescer a salvação?  

(Durante os 10 dias de texuvá:) Quem pode ser ser comparado a ti, ó Pai mi-

sericordioso, que lembras das criaturas com piedades, para a vida. Tu és 

fiel em ressuscitar os mortos. 

Bendito és Tu, Eterno, que ressuscitas os mortos. 
 

Apenas o ĥazan lê a Qeduxá, e somente durante a repetição. 
A comunidade responde em voz alta nos locais designados. Uma vez que o Ĥazan chega à Qeduxá, 

os fiéis podem voltar para onde eles estavam em oração antes de dar os três passos para trás. 
 

Qeduxá | קדושה 
ְך,ְך שָּ ידִ קְ נַ  ר ַהרָאמּור   ְוַנֲעִריצָּ בָּ ה ְמֻשֶלֶשת ַכדָּ ְך ְקֻדשָּ ַהְמַשְלִשים לָּ

ר׃  א ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאמָּ רָּ ְך ְוקָּ  ַעל ַיד ְנִביאָּ
דוֹ  - הלק דוֹ קָּ דוֹ ש. קָּ אוֹ  ְייָּ ש ש. קָּ ָאֶרץ ְכבוֹ ת. ְמֹלְצבָּ ל הָּ  דוֹ א כָּ

ם -  חזן תָּ  ׃ְלֻעמָּ
רּוְך ְבִחים ְואֹוְמִרים  ְמשַֹ  - הלק  ְכבֹוד ְייָּ ִמְמקֹומֹו. בָּ

ְדשָּ ִשיּובְ  -  חזן תּוב ֵלאמֹ  ְךֵרי קָּ  . ר כָּ
םְלעוֹ  ְייָּ ְך ִיְמֹל - הלק דֹ ן ְלדֹ ַהִיְך ִציוֹ ֱאֹל לָּ  . ר. ַהְללּויָּּהר וָּ

Nós Te santificaremos e Te reverenciaremos por três vezes repetimos a 

Ti a santidade, pois assim está escrito pelo Teu profeta. E voltava-se um 

para o outro e proclamava: 

Qahal: Santo, Santo, Santo, é o Eterno dos exércitos, a terra toda está 

cheia de Sua glória. 

Ĥazan: E voltando-se um para o outro… 

Qahal: … continuam cantando: Bendita é a glória do Eterno em Sua 

morada. 

Ĥazan: E em Tua santa palavra está escrito: 

Qahal: Reinará o Eterno para sempre, o teu Deus, ó Sião, em todas as 

gerações, louvai o Eterno. 
 

דוֹ  ה קָּ דוֹ ַאתָּ ל יוֹ ש ּוְקדוֹ ש ְוִשְמָך קָּ הִשים ְבכָּ רּוְך  ם ְיַהְללּוָך ֶּסלָּ . בָּ
ה  ,ַאתָּ דוֹ  ְייָּ ֵאל ַהקָּ דֹוש  - בעשי”ת  ) .שהָּ  ( ַהֶמֶלְך ַהקָּ
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Tu és Santo e Teu Nome é Santo e os santos Te louvam todos os dias, 

Selah. Bendito és Tu, Eterno, o Deus Santo. 

(Durante os 10 dias de texuvá: O Rei Santo.) 
 

ִשים ְלעַ  דָּ אֵשי ח  , ְמָךרָּ ַתתָּ ה ְזַמן נָּ רָּ ל ַכפָּ ם, ְלכָּ ם תֹוְלדֹותָּ  ִלְהיֹותָּ
ֶנָך ַמְקִריִבים צ ִזְבֵחי ְלפָּ את ְׂשִעיר ֹון,רָּ ם; ְלַכֵפר ַחטָּ רֹון ַבַעדָּ  ְלֻכלָּם ִזכָּ

ם ְתשּוַעת ִיְהֶיה, ש ִמְזֵבחַ  ׂשֹוֵנא. ִמיָּד ַנְפשָּ דָּ ִכין ְבִציֹון חָּ  ְועֹוַלת תָּ
יו; ַנֲעֶלה ֹיֶדש ֹראש לָּ ְך, ִנְשַמע ִשיֵרי עָּ ִרים ְבִעירָּ ֶנֱאמָּ ַחָך. ִלְפֵני הָּ  ִמְזבָּ

ִביא עֹולָּם ַאֲהַבת ֶהם תָּ ִנים ָאבֹות ּוְבִרית לָּ  ִתְזכֹור. ַלבָּ
Fixaste os princípios dos meses como um período de expiação para Teu 

povo através de todas as suas gerações, quando eles faziam sacrifícios 

com pleno agrado ante Ti, e carneiros como oferta para se expiarem. Que 

serviam de memorial para todos e como proteção de ataques inimigos. 

Estabelece un novo altar em Sião, porque somente então poderemos ofe-

recer o holocausto para o novo. Então ouviremos os Salmos de David, em 

Tua cidade, entoados ante o Teu altar. Mostra-nos o Teu eterno amor e 

recorda a Aliança dos patriarcas aos descendentes. 
 

צֹון ְיִהי ֶניָך רָּ םּו,ִבְגבּוֵלנ ְלַארֵצנּו ֶשַתֲעֵלנּו ֱאֹלֵהינּו, ְייָּ  ִמְלפָּ  ַנֲעֶׂשה ְושָּ
ֶניָך ְרַבן ֶאת ְלפָּ ם ְתִמיִדים חֹוַבֵתנּו׃ קָּ ִפים ְכִסְדרָּ ם. ּומּוסָּ תָּ  ֶאת ְכִהְלכָּ
ֶניָך ְוַנְקִריב ַנֲעֶׂשה ַהֶזה ֹחֶדש ֹראש יֹום מּוַסף ה ְלפָּ  ְכִמְצַות ְבַאֲהבָּ
ְך, ַתְבתָּ  ְכמוֹ  ְרצֹונָּ ֵלינּו ֶשכָּ ְך עָּ תָּ ְך. ֶשהמֹ  ְיֵדי ַעל ְבתֹורָּ  ַעְבדָּ

Que seja a Tua vontade, Eterno, nosso Deus, levar-nos de volta para a 

nossa terra e nos acomodar dentro de suas fronteiras. Somente lá, en 

Tua presença, traremos os sacrifícios a nós determinados, a oferenda di-

ária segundo a Tua ordem e os sacrifícios adicionais, segundo as suas 

regras. Somente lá poderemos trazer os sacrifícios referentes a este dia 

de lua nova, segundo a Tua vontade, conforme prescreveste na Tua Torá 

por intermédio de Moysés, Teu servo. 
 

ֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדש ַהֶזה  ,ֲאבֹוֵתינּו ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  ה  ַחֵדש עָּ ְלטֹובָּ
לֹום; ִוְיִהי יֹום ַהֹחֶדש  ה, ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִיים ּוְלשָּ כָּ ִלְברָּ

ֹראש ְלֵרְוַחֵתנּו; ִכי ְבַעְמָך  ה וָּ רֹוֵתינּו, ְתִחלָּ ֵקץ ְלצָּ ֵאלַהֶזה סֹוף וָּ   ִיְׂשרָּ
, ְוֻחקֵ  ְרתָּ חָּ ֻאמֹות בָּ ל הָּ רּוְךִמכָּ . בָּ ַתתָּ ֶהם נָּ ִשים לָּ דָּ הי ח  , ְמַקֵדש    ַאתָּ ְייָּ

ִשים.  דָּ אֵשי ח   ְורָּ
Nosso Deus e Deus de nossos pais, renova para nós este mês a fim de 

que ele seja repleto de bondade, bênção, graça, benevolência e miseri-

córdia, de vida e de paz. Que seja este mês o término de todas as nossas 

preocupações e o início de nosso bem-estar, pois que foste Tu que esco-

lheste o povo de Israel dentre todas as nações e estabeleceste para ele o 
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estatuto do novo mês. Bendito és Tu, Eterno, que santificas Israel  e o 

início dos meses. 
 

םֱאֹל ְייָּ ְרֵצה  תָּ ֵשב ֲעבוֹ  ,ֵהינּו ְבַעְמָך ּוִבְתִפלָּ ה ִלְדִביר ֵביֶתָךְוהָּ ְוִאֵשי   ,דָּ
ֵאל צוֹ  ִיְׂשרָּ ם ְתַקֵבל ְברָּ תָּ צוֹ  ,ןּוְתִפלָּ ִמיד ֲעבוֹ ּוְתִהי ְלרָּ ֵאל ַדת ן תָּ  ִיְׂשרָּ

Favorece o Teu povo, Eterno, nosso Deus, nas suas orações; restaura o 

serviço nas câmaras internas do Teu Templo; e aceita as orações e ofer-

tas queimadas de Israel com favor, e que seja por vontade sempre o ser-

viço (culto) de Israel. 
 

ֶאה  א ְוַיִּגיעַ ַיֲעֶלה ְויָּבוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּו ֵהי ֵהינּו ֵואֹל ֱאֹל ֵכר  ֵקד ִיפָּ ֵירָּ ִיזָּ
ל ן ַעְמָךִזְכרוֹ ְך, ן ִעירָּ ִזְכרוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּון ֵננּו ִזְכרוֹ ִזְכרוֹ  ֵאלֵבית  כָּ   ִיְׂשרָּ
ֶניָך הְלטוֹ  ְלפָּ  ְביום  בָּ

Em Rox Ĥódex: 

 . ֹראש ֹחֶדש ַהֶזה - בראש חדש
Em Pêssaĥ: 

א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה -  בפסח  .ִמְקרָּ
Em Sukot: 

א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהֻּסכֹות ַהֶזה - בסכות   .ִמְקרָּ
ה. הֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִיים  כָּ ְקֵדנּו בֹו ִלְברָּ ה. פָּ ְכֵרנּו ְייָּ ֱאֹלֵהינּו בֹו ְלטֹובָּ זָּ

 טוִבים. 
Nosso Deus e Deus de nossos pais, seja a Tua vontade que suba, venha 

e chegue, que seja recordada diante de Ti nossa lembrança e a lem-

brança de nossos pais, a lembrança de Jerusalém, Tua cidade, a lem-

brança de Teu povo, a casa de Israel, para salvação, para bem, para 

graça, para bondade, para misericórdia, para uma vida boa e para a paz 

… 

Em Rox Ĥódex: neste dia, o primeiro do mês; 
 

Em Pêssaĥ: neste dia do festival do pão ázimo, de convocação de santi-

dade; 

Em Sukôt: neste dia de santa convocação, neste dia do festival das Caba-

nas; 
 

Recorda-Te de nós nesta época para bem, Eterno nosso Deus, e consi-

dera-nos, neste tempo, para bênção e salva-nos neste tempo para vida 

boa; 
 

, ַהַמְחִזיר  ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ְוֶתֱחֶזינָּה ֵעיֵנינּו ְבשּוְבָך ְלִציֹון ְבַרֲחִמים. בָּ
תֹו ְלִציֹון  .ְשִכינָּ

Bendito és Tu, Eterno, que restauras a Tua morada em Sião. 
 



135 

 

ה הּוא ְייָּ  ַאתָּ ְך. שָּ ֶעד, ַעל ַחֵיינּו    מֹוִדים ֲאַנְחנּו לָּ ם וָּ ֱאֹלֵהינּו ְלעֹולָּ
ְך. ַעל ִנֶּסיָך  ְך, ַעל ִנְשמֹוֵתינּו ַהְפקּודֹות לָּ ְוַרֲחֱמיָך ַהְמסּוִרים ְביָּדָּ

ֹבֶקר,  ל ֵעת, ֶעֶרב וָּ  ֶשְבכָּ
Agradecemos a Ti, pois Tu és o Eterno, nosso Deus para toda a eterni-

dade, por nossas vidas que estão em Tua mão, por nossas almas estão 

confiadas em Ti, e por Teus milagres e compaixões a todo momento, à 

noite e pela manhã… 
 

Em Ĥanuká: 

ִׂשיתָּ לַ  ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה, ַביִָּמים  ֲאבֹוֵתינּוְוַעל ַהִנִּסים ְוַהְתשּועֹות ֶשעָּ הָּ
ןִביֵמי ַמִתְתיָּהּו ֶבן  נָּ ה ַמְלכּות   ֹכֵהן יֹוחָּ ְמדָּ יו. ְכֶשעָּ נָּ ִאי ּובָּ דֹול ַחְשמֹונָּ ּגָּ

ן ַעל ַעְמָך  וָּ ֵאליָּ ם ִיְׂשרָּ ה   ְלַשְכחָּ ְך. ְוַאתָּ ם ֵמֻחֵקי ְרצֹונָּ ְך ּוְלַהֲעִבירָּ תָּ תֹורָּ
ֶהם  ַמְדתָּ לָּ ַרִבים עָּ ם. ַדְנתָּ ֶאת ְבַרֲחֶמיָך הָּ ם. ַרְבתָּ ֶאת ִריבָּ תָּ רָּ ְבֵעת צָּ

ַקְמתָּ  ִשים. ְוַרִבים ְבַיד ִדינָּם. נָּ ַסְרתָּ ִגבֹוִרים ְבַיד ַחלָּ ם. מָּ תָּ  ֶאת ִנְקמָּ
ִעים ְבַיד ַצִדיִקים. ְוֵזִדים ְבַיד  ְמַעִטים. ּוְטֵמִאים ְבַיד ְטהֹוִרים. ּוְרשָּ

ִׂשי ֶתָך. ְלָך עָּ דול, ּוְלַעְמָך עֹוֵׂשי תֹורָּ ֵאלתָּ ֵשם ּגָּ ִׂשיתָּ ֶפֶלא  ִיְׂשרָּ עָּ
 .ְוִנִּסים

…pelos milagres, e pelas salvações, que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Matitiáhu, filho de 

Yoĥanan, o Sumo sacerdote, o ĥaxmonai, e seus filhos, quando se le-

vantou o malvado império grego contra Teu povo Israel, para fazê-lo es-

quecer a Tua Torá e fazê-lo violar os decretos de Tua vontade. Mas Tu, 

por Tua grande misericórdia, Te levantaste junto a eles em seu mo-

mento de aflição, lutaste suas lutas, defendeste seus direitos e vingaste o 

mal que se lhes havia inflingido. Entregaste poderosos nas mãos de fra-

cos, numerosos nas mãos de poucos, impuros nas mãos de puros, mal-

vados nas mãos de justos e lascivos nas mãos dos que se dedicam a Tua 

Torá. E para Ti fizeste um grande Nome, e para nós fizeste maravilhas e 

milagres. 
 

Em Purim: 

ִׂשיתָּ לַ  ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,  ֲאבֹוֵתינּוְוַעל ַהִנִּסים ְוַהְתשּועֹות ֶשעָּ ַביִָּמים הָּ
ע ְלַהְשִמיד לַ  רָּ ן הָּ מָּ ַמד ֲעֵליֶהם הָּ ַכי ְוֶאְסֵתר ְכֶשעָּ ְרד  ֲהרֹוג ִביֵמי מָּ

ל ַהְיהּוִדים מִ  בּוז.  ּוְלַאֵבד ֶאת כָּ ם לָּ לָּ ִשים, ּוְשלָּ ֵקן, ַטף ְונָּ ַנַער ְוַעד זָּ
תֹו, ְוִקְלַקְלתָּ ֶאת ַמֲחַשְבתֹו,   ַרִבים ֵהַפְרתָּ ֶאת ֲעצָּ ה ְבַרֲחֶמיָך הָּ ְוַאתָּ

יו ַעל  נָּ לּו אֹותֹו ְוֶאת בָּ  ֵעץ.הָּ ַוֲהֵשבֹותָּ לו ְּגמּולֹו ְבֹראשֹו. ְותָּ
… pelos milagres, e pelas salvações que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Mordekhay e Ester, 

em Xuxan, a capital, quando o malvado Haman se levantou contra eles, 

quis destruir, assassinar e exterminar a todos os judeus, desde jovens até 
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anciãos, crianças e mulheres, num só dia, o décimo terceiro do duodé-

cimo mês, o mês de Adar e, além disso, quis saquear seu butim. E Tu, 

com Tua imensa misericórdia, desbarataste seu propósito e frustraste 

seu pensamento, e lhe retribuíste o mal que planejava sobre sua própria 

cabeça e o penduraram a ele e a seus filhos em uma árvore. 
 

ם ִכי ֵרְך ְוִיְתרֹומָּ ם ִיְתבָּ ך  ְוַעל ֻכלָּ תָּ ה ְוֵאין זּולָּ  .יִָּחיד ַאתָּ
ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ ֶאה ְלהֹודֹות. בָּ  , ַהטֹוב ִשְמָך ּוְלָך נָּ

Por tudo isso, que sejas Bendito e exaltado, pois Tu és único e não há 

outro além de Ti. Bendito és Tu, Eterno, Benevolente é Teu Nome e a 

Ti é próprio agradecer. 
 

Quando o Ĥazan chega ao Modim, durante a repetição, todo mundo se curva um pouco, dizendo: 

ְך  מוֹ  , ִדים ֲאַנְחנּו לָּ ׂשָּ ֵהינּו ֵואֹל ֱאֹל ְייָּ ל בָּ ֵצר  יוֹ  ,ְצֵרנּור. יוֹ ֵהי כָּ
כוֹ  אוֹ ת ְוהוֹ ְבֵראִשית. ְברָּ דוֹ דָּ דוֹ ת ְלִשְמָך ַהּגָּ נּו  ,של ְוַהקָּ ַעל ֶשֶהֱחִייתָּ

נּו ֻליוֹ ְוֶתֱאסוֹ  ,נּוַחנֵ ּותְ  ,נּויֵכן ְתַחיֵ  ,ְוִקַיְמתָּ ְדֶשָך  ת קָּ ֵתינּו ְלַחְצרוֹ ף ּגָּ
ֵלם ,ֶנָךת ְרצוֹ וֹ ר ֻחֶקיָך ְוַלֲעׂשִלְשמֹ  ב שָּ ְך. נּו מוֹ ַעל ֶשָא ,ְבֵלבָּ  ִדים לָּ

Agredecemos a Ti, Eterno, nosso Deus e Deus de toda carne, nosso Cri-

ador e Criador de toda existência. Bênçãos e graças se deem a Teu 

Nome grande e santo por nos deste vida e nos sutentaste; que Tu conti-

nues a dar-nos vida e a sustentar-nos, reúne nossos dispersos nos pátios 

de Teu Santuário para guardar Tuas leis, fazer Tua vontade e servir-Te 

com um coração perfeito, pois nós Te reconhecemos com gratidão. 
 

Uma vez que o Ĥazan começou a recitar Sim xalom, os Cohanim, em seguida, viram o rosto para a 

arca com as mãos em um punho. Eles não devem sair até o Ĥazan completar a bênção Sim xalom. 
ֵלינּו,  ה עָּ כָּ ה ּוְברָּ לֹום טֹובָּ ֶסד ְוַרֲחִמיםִׂשים שָּ ֶחֽ נּו  ְרכֵ בָּ . ּוֵחן וָּ נּו ֻכלָּֽ

יָך ֶנֽ נּו מֵ ִכי  ְבאֹור פָּ תָּ לָּֽ ַתֽ יָך נָּ ֶנֽ ֲהבַ  ,ַחִייםוְ  ה תֹורַ  ,ינּוהֵ ֱאֹל ְייָּ אֹור פָּ   הַאֽ
לֹום ,ֶסד חֶ וָּ  ה ְושָּ קָּ ֵרְך ֶאת ַעְמָך  ְוטֹוב ְבֵעינֶ  .ּוְצדָּ ֵאליָך ְלבָּ ל ֵעת  ִיְׂשרָּ ְבכָּ
ה ם. לוֹ שָּ בַ  רּוְך ַאתָּ ֵרְך ְייָּ בָּ ֵאל ֶאת ַעמֹו ַהְמבָּ לֹום ִיְׂשרָּ  ָאֵמן. ִיְהיּו .  ַבשָּ

ֶניָך, ְייָּ  צֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלפָּ  צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.  ְלרָּ
Outorga paz, benevolência, bênção, vida, graça, bondade e misericórdia 

a nós e a teu povo Israel. Abençoa-nos a todos com a luz de Teu rosto, 

pois com a luz de Teu rosto nos concedeste, Eterno nosso Deus, a Torá 

e a vida, o amor e a bondade, a retidão e a misericórdia, a bênção e a 

paz. E que seja bom a Teus olhos abençoar-nos e abençoar a todo Teu 

povo Israel em todo momento. Bendito és Tu, Eterno, que abençoas a 

Teu povo Israel com a paz. Amên.  «Que as palavras de minha boca e as 

meditações de meu coração sejam aceitáveis ante Ti, Eterno, meu apoio 

e salvador.» Salmo XIX,15 
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Ao término da oração [`Amidá], curva-se e dá três passos para trás curvado, e despede-se à esquerda 
própria e, em seguida, à direita, após o que levanta a cabeça [endireitando-se]. (Hilkhot Tefilá V,10) 

A halakhá não exige que palavras específicas sejam ditas enquanto se ‘dá a paz’. De fato, R. Saadia 

Gaon escreve que este ‘dar a paz’ não é mais do que um assentindo silenciosa da cabeça para a es-
querda e para a direita. Para quem deseja verbalmente ‘dar a paz’, sugerimos o costume antigo, con-

forme relatado pelo Rif: 
 

יו לֹום ִבְמרֹומָּ  , עֹוֶׂשה שָּ
י ֵלינּוהּוא ְבַרֲחמָּ לֹום עָּ  ,ו ַיֲעֶׂשה שָּ
ל ַעמֹו  ֵאלְוַעל כָּ  ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ִיְׂשרָּ

Aquele que faz a paz na alturas, 

Em Sua misericórdia fará a paz conosco 

E com todo Seu povo Israel, e diremos: Amên. 
 

Quando se está rezando com um minyan (grupo de 10 homens judeus de 13 anos ou mais) cada um 

permanece no mesmo lugar durante a repetição da `Amidá, prestando atenção ao ĥazan seguindo-o 

durante a repetição e respondendo Amên ao fim de cada bênção. 
 

Prostração e Súplicas |  נפילת פנים ותחנון 
Quando o Ĥazan completa a repetição da `Amidá, toda a congregação se senta no chão, cai em seus 

rostos, e suplica de acordo com seu desejo. Eles, então, levantam a cabeça e suplicam um pouco 
mais conforme seu desejo. Quem reza sem um minyan faz o mesmo. (Hil. Tefilá V,13-15; VII,17; 

IX,5) 
 

Tampouco pode uma pessoa importante fazer “nefilat panim”, a não ser que saiba ser um justo 
como foi Josué, mas volta um pouco o rosto, sem colocá-lo sobre o chão. (Hil. Tefilá V,15) Entre 

Yom ha-Kipurim e Sukot não se faz nefilat panim. 
 

A Torá proíbe prostração total em cima de pedras lavradas fora do recinto do Templo. 
Por decreto rabínico, é proibido pressionar o rosto em pedra talhada, mesmo que não completamente 

prostrado. “Por isso é costume entre todos os judeus estender esteiras em suas sinagogas cujo solo é 

de pedras.” (Hil. `Avodá zará VI,10-13) 
 

Quando cada um estiver sentado, o Ĥazan vai para diante da Tebá. De pé no meio do povo, ele co-

meça o Qadix. O Qahal responde em voz alta nos lugares designado em negrito: 
 

א.  ִיְתַּגַדל ְוִיְתַקדַ  א דִ . ן מֵ ָא ש ְשֵמּה ַרבָּ ְלמָּ א ְבעָּ ְך ְמֹלִכְרעּוֵתּה ְויִ ְברָּ
ל ֵבית ן ּוְבַחֵיי וֹ ֵמיכן ּוְביוֹ ְבַחֵייכוֹ  ,ַמְלכּוֵתּה ֵאלכָּ א ּוִבְזַמן   ִיְׂשרָּ לָּ ַבֲעגָּ

ִריב. ְוִאְמרּו   ְלַמיָּא   ָאֵמן קָּ ְלֵמי עָּ ַלם ּוְלעָּ ַרְך ְלעָּ א ְמבָּ  ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ
ַא ,ְשַתַבחיִ  .ןמֵ ָא   ַרְך.ִיְתבָּ  ְשֵמּה   ַנֵׂשא,ְוִיתְ  ,ִיְתַעֶלה ,םמַ ִיְתרוֹ  ,רִיְתפָּ

א  א  .ןמֵ ָא   ְבִריְך הּוא.  ,ְדֻקְדשָּ תָּ ל ִבְרכָּ א ִמן כָּ א ,ְלֵעלָּ תָּ אתִ  ,ִשירָּ תָּ   ,ְשְבחָּ
א, ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ  . ןמֵ ָא ְוֶנחָּ

Exaltado e santificado seja Seu grande Nome, Amên, no mundo que Ele 

criou por Sua vontade e que faça reinar sua soberania em vossas vidas e 

vossos dias, como também na vida de toda a casa de Israel prontamente 

e em tempo próximo e digamos Amên. Seja Seu grande Nome ben-

dito eternamente e glorificado para sempre. Seja bendito, Amên, 

louvado, glorificado e exaltado o Nome do Santo, Bendito seja Ele 
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Amên, acima de todas as bênçãos, cantos, louvores e consolações que 

possam ser proferidos no mundo e digamos Amên. 
 

 

Ordem do dia |  סדר היום 
 

ֵבי ֶפשַ  א ְלִציֹון ּגֹוֵאל, ּוְלשָּ ַוֲאִני, ֹזאת ְבִריִתי  .יָּ ְנֻאם, יְ  ע ְבַיֲעֹקבּובָּ
ם ָאַמר יְ  ַרי ֲאֶשריָּ אֹותָּ ֶליָך, ּוְדבָּ יָּמּושּו  ַׂשְמִתי ְבִפיָך: ֹלא רּוִחי ֲאֶשר עָּ

ה, ְוַעדיָּ ֶזַרע ַזְרֲעָך, ָאַמר יְ ִמִפיָך ּוִמִפי ַזְרֲעָך ּוִמִפי  ם.  , ֵמַעתָּ  עֹולָּ
Um Redentor virá a Sião e para aqueles de Jacob que se arrependerem 

das transgressões intencionais, declarou o Eterno. E quanto a Mim, este 

é Meu pacto com eles, disse o Eterno; Meu espírito que está sobre ti e 

Minha palavra que pus em tua boca não serão tiradas de tua boca, da 

boca de tua descendência nem da boca dos descendentes de teus descen-

dentes, disse o Eterno, desde agora e para sempre. (Isaísas LIX,20-21) 
 

דֹוש, יֹוֵשב  ֵאלְתִהלֹות ְוַאַתה קָּ  .ִיְׂשרָּ
Tu és Santo, entronizado sobre os louvores de Israel. (Salmo XXII,4) 

 

א ֶזה ֶאל רָּ דֹוש יְ  ְוקָּ דֹוש קָּ דֹוש קָּ ל יָּ ֶזה ְוָאַמר, קָּ אֹות; ְמֹלא כָּ   ְצבָּ
ָאֶרץ, ְכבֹודֹו.   הָּ

E voltava-se um para o outro e proclamava: Santo, Santo, Santo, é o 

Eterno dos exércitos, a terra toda está cheia de Sua glória. (Isaías VI,3) 
 

ֵאִני רּוחַ  רּוְך ְכבֹוד ַוִתשָּ דֹול: בָּ ֶאְשַמע ַאֲחַרי, קֹול ַרַעש ּגָּ , יָּ יְ  וָּ
 ִמְמקֹומֹו. 

Então um espírito me elevou, e ouvi por trás de mim uma voz que afir-

mava em alto som: bendita é a glória do Eterno desde o Seu lugar. (Eze-

quiel III,12) 
 

ֶעד.  ם וָּ  ְייָּ ִיְמֹלְך ְלעֹולָּ
O Eterno reinará para todo o sempre. (Êxodo XV,18) 

 

ְלַמיָּא.  ְלֵמי עָּ א ּוְלעָּ ְלמָּ  ְייָּ ַמְלכּוֵתּה ְלעָּ
Seu reino está estabelecido para sempre e para toda a eternidade. 

 

Súplicas e versos sobre a Divina Compaixão |  תחנונים 
Súplicas e versos sobre a Divina Compaixão | תחנונים são recitados aqui. 

A Halakhá não estabelece que palavras ou versos serão ditos. O que segue representa a recitação tra-

dicional comum entre todos os exilados. 
 

ק וְ יָּ יְ  ם ִיְצחָּ הָּ ֵאל, ֱאֹלֵהי ַאְברָּ ה ִיְׂשרָּ ְמרָּ ם, ְלֵיֶצר   ֲאֹבֵתינּו, שָּ ֹזאת ְלעֹולָּ
ם, ֵאֶליָך. בָּ ֵכן ְלבָּ  ַמְחְשבֹות ְלַבב ַעֶמָך; ְוהָּ
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Ó Eterno, Deus de Abrahão, Isaac e Israel, nossos pais, conserva para 

sempre as disposições do coração de teu povo, e dirige seus corações 

para Ti. (1 Crônicas XXIX,18) 
 

ו   ה, ַיְשִחית ְוֹלא ֹןְוהּוא ַרחּום, ְיַכֵפר עָּ ִשיב  ְוִהְרבָּ  ְוֹלא יִָּעיר, ַאפוֹ  ְלהָּ
ל תוֹ  כָּ  . ֲחמָּ

Ele é misericordioso e perdoa a iniquidade e não destrói, mas muitas ve-

zes afasta Sua ira e não desperta Seu furor. (Salmo LXXVIII,38) 
 

ח; אַ  ִכי י, טֹוב ְוַסלָּ ה ֲאֹדנָּ ל ְוַרב תָּ  ֹקְרֶאיָך.  ֶחֶסד, ְלכָּ
Adonay, Tu que és bom e perdoas, rico em bondade para todos os que 

Te invocam. (Salmo LXXXVI,5) 
 

ם; ְתָך ֶצֶדק ְלעֹולָּ ְתָך ֱאֶמת.  ִצְדקָּ  ְותֹורָּ
A Tua justiça é uma justiça para a eternidade, e a Tua Lei é verdadeira. 
(Salmo CXIX,142) 

 

ם, ֲאֶשר הָּ ִנְשַבְעתָּ ַלֲאֹבֵתינּו, ִמיֵמי  ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב, ֶחֶסד ְלַאְברָּ
 ֶקֶדם. 

Tu darás a verdade a Jacob, a bondade a Abrahão, como juraste a nossos 

pais desde os dias passados. (Miqueias VII,20) 
 

י, יֹום יֹום: רּוְך ֲאֹדנָּ ס בָּ נּו ַיֲעמָּ ה. לָּ ֵתנּו ֶסלָּ ֵאל ְישּועָּ  הָּ
Bendito seja Adonay dia após dia! Sustenta-nos o Deus de nossa salva-

ção. (Salmo LXVIII,20) 
 

נּו; יָּ יְ  אֹות ִעמָּ ב ְצבָּ נּו אֱ  ִמְׂשּגָּ ה. לָּ  ֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסלָּ
Que o Eterno dos Exércitos esteja sempre conosco! Que nossa fortaleza 

seja o Deus de Jacob. (Salmo XLVI,8) 
 

אֹות יָּ יְ  ְך. ְצבָּ ם, ֹבֵטַח בָּ  ַאְשֵרי ָאדָּ
Eterno dos Exércitos, feliz o homem que só em Ti confia. (Salmo 

LXXXIV,13) 
 

ָאנּו ִלְכבוֹ רּוְך ֱאֹל בָּ  נּו ִמן ַהתוֹ דוֹ ֵהינּו ֶשְברָּ נּו  , ְוִהְבִדילָּ ַתן לָּ ִעים, ְונָּ
ַטע ְבתוֹ ַרת ֱאֶמת, ְוַחֵיי עוֹ תוֹ  ם נָּ תוֹ ֵכנּו. הּוא ִיְפַתח ִלֵבנּו ְבתוֹ לָּ , רָּ
תוֹ  ֵתןְויִ  ְבדוֹ  נוֹ ת ְרצוֹ , ְוַלֲעׂשוֹ ְוִיְרָאתוֹ  ְבִלֵבנּו ַאֲהבָּ ֵלם, בְ  ּוְלעָּ ב שָּ ֵלבָּ

ִריק, ְוֹל ְלַמַען ֹל ה. א ִניַגע לָּ לָּ  א ֵנֵלד ַלֶבהָּ
Bendito é nosso Deus que nos criou para a Sua glória, que nos separa 

dos desviados, e nos deu a Lei verdadeira, e a vida eterna plantou dentro 

de nós. Ele abrirá nossos corações com a Sua Lei, e porá Seu amor em 

nossos corações para fazer a Sua vontade e servi-l’O com coração per-

feito, por isso não tocará em vão e não nascerá o pânico. 
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צוֹ  ֶניָך ְיִהי רָּ עוֹ  ְחֶיה ִלְשֹמרֶשנִ ֵהינּו ֱאֹל ְייָּ ן ִמְלפָּ ם ַהֶזה,  ֻחֶקיָך בָּ לָּ
עוֹ  ביַרש טוֹ ְונִ  ְזֶכהנִ שְ  אּוְלַחֵיי הָּ ם ַהבָּ בוֹ . לָּ , ִיֹדםא ד ְוֹל ְלַמַען ְיַזֶמְרָך כָּ
ם אוֹ ַהי ְלעוֹ ֱאֹל ְייָּ   . ֶדךָּ לָּ

Que seja a Tua vontade, Eterno, nosso Deus, que vivamos para guardar 

os Teus estatutos neste mundo, que meraçamos e herdemos o bem para 

a vida do Mundo Vindouro. Para eu cantar a Tua gloria e não ficar em 

silencio; Eterno, meu Deus, louvar-Te-ei para sempre 
 

צֹון  ֶניָךִפי, ְוֶהְגיֹון ִלִבי -ִאְמֵריִיְהיּו ְלרָּ  , צּוִרי ְוֹגֲאִלי. יָּ יְ  :ְלפָּ
Que as palavras de minha boca e as meditações de meu coração sejam 

aceitáveis ante Ti, Eterno, meu apoio e salvador.  ׁ(Salmo XIX,15) 
 

א.   א דִ . ן מֵ ָא ִיְתַּגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרבָּ ְלמָּ א ִכְרעּוֵתּה ְויִ ְבעָּ ְך ְמֹלְברָּ
ל ֵבית ן ּוְבַחֵיי וֹ ֵמיכן ּוְביוֹ ְבַחֵייכוֹ  ,ַמְלכּוֵתּה ֵאלכָּ לָּ  ִיְׂשרָּ א ּוִבְזַמן  ַבֲעגָּ

ִריב. ְוִאְמרּו   ְלַמיָּא   ָאֵמן קָּ ְלֵמי עָּ ַלם ּוְלעָּ ַרְך ְלעָּ א ְמבָּ  ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ
ַרְך. ַא ,ְשַתַבחיִ  .ןמֵ ָא   ִיְתבָּ ְשֵמּה   ַנֵׂשא,ְוִיתְ  ,ִיְתַעֶלה ,םמַ ִיְתרוֹ  ,רִיְתפָּ
א  א  .ןמֵ ָא   ְבִריְך הּוא.  ,ְדֻקְדשָּ תָּ ל ִבְרכָּ א ִמן כָּ אשִ  ,ְלֵעלָּ תָּ אתִ  ,ירָּ תָּ   ,ְשְבחָּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ְלמָּ ן ְבעָּ א ַדֲאִמירָּ תָּ מָּ  . ןמֵ ָא ְוֶנחָּ
Exaltado e santificado seja Seu grande Nome, Amên, no mundo que Ele 

criou por Sua vontade e que faça reinar sua soberania em vossas vidas e 

vossos dias, como também na vida de toda a casa de Israel prontamente 

e em tempo próximo e digamos Amên. Seja Seu grande Nome ben-

dito eternamente e glorificado para sempre. Seja bendito, Amên, 

louvado, glorificado e exaltado o Nome do Santo, Bendito seja Ele 

Amên, acima de todas as bênçãos, cantos, louvores e consolações que 

possam ser proferidos no mundo e digamos Amên. 
 

Cada um pode partir em paz. 
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Bênção a Lua Nova |  ברכת הירח 
Ao ver o reaparecimento da lua, diz a bênção de pé, pois é como se estivesse recebendo a Xekhiná. 

Deve ser dita na primeira noite do aparecimento da lua ou até ao dia 15 do mês hebreu. 

רּוְך ם,  בָּ עֹולָּ ְי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה יָּ ִקים,  ַאתָּ א ְשחָּ רָּ רֹו בָּ ֲאֶשר ְבַמֲאמָּ
ם, תָּ ֶהם ֶשֹּלא ְיַשנּו ֶאת ַתְפִקידָּ ַתן לָּ ן נָּ ָאם, ֹחק ּוְזמָּ ל ְצבָּ   ּוְברּוַח ִפיו כָּ
ן ֱאֶמת;   תָּ ִׂשים ּוְׂשֵמִחים ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוֵניֶהם, פֹוֲעֵלי ֱאֶמת ֶשְפֻעלָּ ׂשָּ

נָּה ָאַמר ֶשִתְתַחֵדש ִלְהי ֹות ֲעֶטֶרת ִתְפֶאֶרת ַלֲעמּוֵסי ֶבֶטן, ְשֶהן ְוַלְלבָּ
ם ַעל ְכבֹוד ַמְלכּותֹו; ֵאר ְליֹוְצרָּ ּה, ּוְלפָּ רּוְך   ֲעִתיִדין ְלִהְתַחֵדש ְכמֹותָּ בָּ

ה  ִשיםְייָּ ַאתָּ דָּ ִשים., ְמַחֵדש ח  דָּ ְי, ְמַחֵדש ח  ה יָּ רּוְך ַאתָּ  . בָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que com Tua pala-

vra criaste os céus e todos os exércitos com o sopro de Tua boca todas 

as suas hostes, deu-lhes uma lei e um tempo, para que não modifiquem 

suas funções. Estão alegres e felizes em cumprir a vontade de Seu Cria-

dor. São obreiros fiéis que laboram com fidelidade. Disse à lua que se 

renovasse, como coroa de glória para os que são carregados desde o 

ventre, que se renovassem como ela e glorificassem a Seu Criador pela 

glória de Seu reino. Bendito és Tu, Eterno, que renovas os meses. 
 

Bênção do sol |  ברכת החמה 
Quando se veja o sol no equinócio de primavera (no hemisfério norte) no começo do ciclo de 28 

anos, que começa na noite da quarta-feira, deve abençoar na quarta pela manhã : 

ה  רּוְך ַאתָּ ם, יָּיְ בָּ עֹולָּ  . עֹוֶׂשה ְבֵראִשית ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, Fazedor da criação. 

 

Ĥanuká |  חנוכה 
Cumpre-se o dever de proclamar o milagre de Ĥanuká todas as oito noites, em um nível mais básico, 

acendendo apenas uma luminária (ou vela) do lado de fora da porta do lado oposto ao da mezuzá: 

  נּוּוָּ צִ וְ  ,יותָּ וֹ צְ מִ בְ  נּושָּ דְ קִ   רשֶ אֲ , םלָּ עוֹ הָּ  ְךלֶ מֶ  ינּוהֵ ֹל אֱ  ְייָּ,ה תָּ אַ  ְךרּובָּ 
ה  לשֶ  רנֵ  יקלִ דְ הַ לְ   . ֲחנּוכָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste 

com Teus mandamentos e nos ordenaste acender a luz de Ĥanuká. 
 

ה ִנִּסים ַלֲאבֹותֵ  ,םלָּ עוֹ הָּ  ְךלֶ מֶ  ינּוהֵ ֹל אֱ  ְייָּ,ה תָּ אַ  ְךרּובָּ  ׂשָּ נּו ַביִָּמים  ֶשעָּ
ן ַהֶזה.  ֵהם ַבְזמָּ  הָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que fizeste mila-

gres para nossos pais por estes dias e por este tempo. 
Essa bênção é apenas para a primeira noite: 

נ ְוִהּגִ  ,םלָּ עוֹ הָּ  ְךלֶ מֶ  ינּוהֵ ֹל אֱ  ְייָּ,ה תָּ אַ  ְךרּובָּ  נּו ֶשֶהֱחיָּנּו ְוִקְימָּ ן יעָּ ַלְזמָּ
 ַהֶזה. 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que nos fizeste vi-

ver, nos mantiveste e nos fizeste chegar até este momento. 
 

Bênçãos variadas |  נות ו ברכת ש  
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O princípio geral é que alguém deve clamar ao Eterno sobre o futuro e pedir compaixão; que se 
deve dar graças pelo passado e glorificar e louvar de acordo com sua habilidade. É louvável aumen-

tar em dar glória e louvor a Eterno em todos os momentos. (Hil. Berakhot X,26) 
 

Após chuvas abundantes e a pessoa não possui um campo, abençoa-se: 

ְך  נּו; ְוִאלּו  יָּיְ מֹוִדים ֲאַנְחנּו לָּ ה ֶשהֹוַרְדתָּ לָּ ה ְוִטפָּ ל ִטפָּ ֱאֹלֵהינּו, ַעל כָּ
ח  יו, ְוִׂשְפתֹוֵתינּו ְשבָּ ה ַכיָּם, ּוְלשֹוֵננּו ִרנָּה ַכֲהמֹון ַּגלָּ ֵלא ִשירָּ ִפינּו מָּ

ִקי רָּ ֵרַח, ְויֵָּדינּו ְפרּוסֹות  ְכֶמְרֲחֵבי הָּ ַע, ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ַכֶשֶמש ְוַכיָּ
ַאיָּלֹותכְ  ִים, ְוַרְגֵלינּו ַקלֹות כָּ מָּ ֵאין ָאנּו ַמְסִפיִקין ְלהֹודֹות ְלָך -ִנְשֵרי שָּ
יְ  ִפים  יָּ ֵרְך ֶאת ִשְמָך ַמְלֵכנּו, ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאלָּ ֱאֹלֵהינּו, ּוְלבָּ
נּו ְוִעם וְ  ִׂשיתָּ ִעמָּ ִמים ַהטֹובֹות, ֶשעָּ בֹות ְפעָּ ,  ֵתינּוֲאבוֹ ֹרב ִרְבֵבי ְרבָּ

ִנים נּו -ִמְלפָּ יְ ִמִמְצַרִים ְּגַאְלתָּ ב   יָּ עָּ רָּ נּו, בָּ ִדים ְפִדיתָּ ֱאֹלֵהינּו, ִמֵבית ֲעבָּ
נּו נּו, ּוַבֹשַבע ִכְלַכְלתָּ נּו, ּוִמֶדֶבר  ,  ַזְנתָּ נּו,  ּוֵמֶחֶרב ִהַצְלתָּ ִמַלְטתָּ

ה נּו; ְוַעד ֵהנָּ ִעים ַרִבים ִדִליתָּ ִאים רָּ לָּ , ֱאֹלֵהינּו יָּיְ רּונּו ַרֲחֶמיָך ֲעזָּ -ּוֵמח 
ֶדיָך בּונּו ֲחסָּ נּו .ְוֹלא ֲעזָּ ִרים ֶשִפַלְגתָּ בָּ ה  , ַעל ֵכן ֵאבָּ מָּ ְורּוַח ּוְנשָּ

שֹון ֲאֶשר ַׂשְמתָּ ְבִפי ַפְחתָּ ְבַאֵפינּו, ְולָּ ְרכּו  -נּוֶשנָּ ֵהן ֶהן יֹודּו ְלָך, ִויבָּ
רּוְך . ֱאֹלֵהינּו ְייָּ ֶאת ִשְמָך  ה בָּ חֹותיָּיְ ַאתָּ יֹות ֵאל ַהֻתְשבָּ  ., ֹרב ַההֹודָּ

Agradecemos-Te, Eterno, nosso Deus, por cada gota que fizeste cair 

para nós; [inclusive] se nossas bocas estivessem cheias de cânticos 

como o mar, nossas línguas de alegria, como suas muitas ondas nossos 

lábios de louvor como as extensões do firmamento, nossos olhos res-

plandeciam como o sol e a lua, nossas mãos se extendiam como as 

águias do céu, e que nossos pés fossem tão rápidos como os dos cervos, 

não nos seria suficiente para agradecer-Te, Eterno, nosso Deus, e bendi-

zer Teu Nome, ó nosso Rei, nem sequer por uma das muitas vezes em 

que fizeste coisas boas por nós e por nossos patriarcas antes de nós; re-

dimiste-nos, ó Eterno, nosso Deus, do Egito, libertaste-nos da escravi-

dão, saciaste-nos da fome e sustentaste-nos com  abundância;   salvaste-

-nos da espada, resgastaste-nos da peste e afastaste-nos de muitas enfer-

midades más, ó nosso Rei; e até agora nos ajudou a Tua misericórdia, 

Eterno, nosso Deus, e não nos abandonou a Tua benevolência. Portanto 

os membros com que nos formaste, o espírito e a alma que sopraste em 

nossas narinas e a língua que puseste dentro de nossa boca agradecer-

Te-ão com cânticos e bendirão Teu Nome, nosso Rei. Bendito és Tu, 

Eterno, nosso Deus, [merecedor] de múltiplos agradecimentos, Deus de 

louvores. 
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Após a construção de uma nova casa, a aquisição de novos artigos, a primeira vista de uma fruta sa-
zonal, se as chuvas pesadas caíssem e ele possuísse um campo, ou supervisionasse um amigo depois 

de trinta dias, mas menos de um ano, abençoa-se: 

ה  רּוְך ַאתָּ ן  יָּיְ בָּ נּו ַלְזמָּ נּו ְוִהִּגיעָּ ם, ֶשֶהֱחיָּנּו ְוִקְימָּ עֹולָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
 . ַהֶזה 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que nos deste vida, 

nos sustentaste e nos permitiste chegar até esse momento. 
 

Após ver um amigo depois de um ano ou mais, abençoa-se: 

ה  רּוְך ַאתָּ ם, ְמַחֶיה ַהֵמִתים יָּיְ בָּ עֹולָּ  . ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que ressuscita os 

mortos. 
Após ouvir boas notícias; se choveu muito forte e alguém tem um campo em parceria com outro, 

abençoa-se: 

ה  רּוְך ַאתָּ ם, ַהטֹוב ְוַהֵמִטיב יָּיְ בָּ עֹולָּ  . ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, o Bondoso e Pie-

doso. 
Ao ouvir más notícias, vendo lares israelitas em estado de destruição, ou vendo pessoas que sofrem 

de cegueira, amputação, furúnculos, manchas brancas ou qualquer coisa semelhante com que a pes-
soa não tenha nascido, abençoa-se: 

רּוְך ַדיָּ  ֱאֶמתבָּ  . ן הָּ
Bendito o Juiz da verdade. 
Quando uma pessoa doente recupera-se, um prisinoneiro é libertado, os marinheiros vêm à terra, ou 

os viajantes chegam à civilização, eles abençoam o seguinte, de pé, na presença de dez judeus, entre 

os quais dois estudiosos da Torá, abençoa-se: 

ה  רּוְך ַאתָּ ַלִני   יָּיְ בָּ ִבין טֹובֹות ֶשְּגמָּ ם, ַהּגֹוֵמל ַלַחיָּ עֹולָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
ל טֹוב  . כָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que retribuis aos 

culpáveis com o bem, que me concedeste todo o bem. 
Os ouvintes respondem: 

ה  ְלָך, ֶסלָּ ְלָך טֹוב, הּוא ִיְגמָּ  . ֶשְּגמָּ
Que Aquele que te retribuiu com o bem, continue fazendo isso eterna-

mente. 
Ao ver um lugar onde foram feitos milagres para Israel ou para muitas pessoas, abençoa-se: 

ה  רּוְך ַאתָּ ה ִנִּסים לַ ֹלהֵ אֱ  יָּיְ בָּ ׂשָּ ם, ֶשעָּ עֹולָּ קֹום   ֲאבֹוֵתינּוינּו ֶמֶלְך הָּ ַבמָּ
 . ַהֶזה 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que fizeste mila-

gres para nossos pais neste lugar. 
Quando se vê um lugar onde se deu um milagre a uma só pessoa, somente essa pessoa, abençoa-se: 

ה  רּוְך ַאתָּ קֹום ַהֶזה יָּיְ בָּ ה ִלי ֵנס ַבמָּ ׂשָּ ם, ֶשעָּ עֹולָּ  .ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
קֹום ַהֶזה  ה ְלָאִבי ֵנס ַבמָּ ׂשָּ  ֶשעָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que fizeste mila-

gres para mim neste lugar. 
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Quando se vê um lugar onde se deu um milagre para o pai ou avô, abençoa: 

ה  רּוְך ַאתָּ קֹום ַהֶזה  יָּיְ בָּ ה ְלָאִבי ֵנס ַבמָּ ׂשָּ ם, ֶשעָּ עֹולָּ  . ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que fizeste mila-

gres para meu pai neste lugar. 
Quando se veja um lugar onde se pratica idolatria, abençoa-se: 

ה  רּוְך ַאתָּ ַתן ֶאֶרְך ַאַפִים ְלעֹוְבֵרי ְרצֹונוֹ  יָּיְ בָּ ם, ֶשנָּ עֹולָּ  . ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que és paciente 

com aqueles que transgridem Tua vontade. 
Quando se veem as casas de Israel habitadas, abençoa-se: 

ה  רּוְך ַאתָּ ה יָּיְ בָּ נָּ ם, ַמִציב ְּגבּול ַאְלמָּ עֹולָּ  . ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que estabeleces o 

limite da viúva. 
Quando se veem as casas de Israel destruídas, abençoa-se: 

ה  רּוְך ַאתָּ ם, יָּיְ בָּ עֹולָּ ֱאֶמת ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  . ַדיָּן הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, juiz da verdade. 

Quando se veem tumbas de judeus, abençoa-se: 

ה  רּוְך ַאתָּ ם,ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  יָּיְ בָּ עֹולָּ ן  הָּ ֲאֶשר יַָּצר ֶאְתֶכם ַבִדין, ְוזָּ
ֶאְתֶכם ַבִדין, ְוִכְלַכל ֶאְתֶכם ַבִדין, ְוֶהֱחיָּה ֶאְתֶכם ַבִדין, ְוֵהִמית ֶאְתֶכם  

ם ַהבָּ  ,ַבִדין עֹולָּ ִקים ֶאְתֶכם ְלַחֵיי הָּ ה ַוֲעִתיד ְלהָּ רּוְך ַאתָּ , יָּיְ א ַבִדין; בָּ
 . ְמַחֶיה ַהֵמִתים

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que vos formou 

com justiça, vos alimentou com justiça, vos sustentou com justiça, vos 

deu vida com justiça, vos trouxe à morte com justiça e no futuro vos le-

vantará para a vida do mundo vindouro com justiça. Bendito és Tu, 

Eterno, que ressuscitas os mortos. 
Quando se veem 600.000 judeus juntos na Terra de Israel, abençoa-se: 

רּוְך ה  בָּ ִזים יָּיְ ַאתָּ רָּ ם, ֲחַכם הָּ עֹולָּ  . ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que conheces cora-

ções das pessoas (lit.: Sãbio dos mistérios). 
Quando se veem 600.000 idólatras juntos, diz-se: 

ה " ְפרָּ ה ִאְמֶכם ְמֹאד, חָּ ר ִציָּה  בֹושָּ יֹוַלְדְתֶכם; ִהֵנה ַאֲחִרית ּגֹוִים, ִמְדבָּ
ה  בָּ  ]ירמיהו נ,יב[. "ַוֲערָּ

Será muito envergonhada vossa mãe; a que vos deu à luz ficará embara-

çada; a derradeira das nações se tornará um deserto estéril. (Jeremias L,12) 
Quando se vê um sábio das nações, abençoa-se: 

רּוְך ה  בָּ ם, יָּיְ ַאתָּ עֹולָּ ם ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ דָּ ר וָּ ׂשָּ תֹו ְלבָּ ְכמָּ ַתן ֵמחָּ  . ֶשנָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que concedes sabe-

doria ao homem. 
Quando se vê um sábio de Israel, abençoa-se: 

רּוְך ה  בָּ ם, יָּיְ ַאתָּ עֹולָּ תֹו ִליֵרָאיו ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ְכמָּ ַתן ֵמחָּ  . ֶשנָּ
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Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que deste Tua Sa-

bedoria aos que Te temem. 
Quando se vê um maneta ou perneta, indivíduos com manchas de pele, abençoa-se: 

ה  רּוְך ַאתָּ ם, יָּיְ בָּ עֹולָּ ֱאֶמת ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  . ַדיָּן הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, Juiz da verdade. 
Quando se veem criaturas extraordinárias (kuxi, pessoas com má formação no rosto ou membros), 

manetas ou pernetas, cegos ou enformos de pele, sendo essas coisas de nascença, abençoa-se: 

ה  רּוְך ַאתָּ ם, ְמַשֶנה ַהְבִריֹות יָּיְ בָּ עֹולָּ  . ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que diversificas as 

criaturas. 
Quando se veem criaturas formosas e perfeitas, ou árvores frondosas, abençoa-se: 

ה  רּוְך ַאתָּ ם, יָּיְ בָּ עֹולָּ מוֹ  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה לֹו ְבעֹולָּ כָּ  . ֶשכָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que manténs tal 

coisa no mundo. 
Quando se sai ao campo na primavera, e se veem árvores florescendo e com germolhos, abençoa-se: 

ה  רּוְך ַאתָּ ם, יָּיְ בָּ עֹולָּ רָּ  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ מֹו ְכלּום, ּובָּ א ֶשֹּלא ִחַּסר ְבעֹולָּ
םבֹו ְבִריֹות  ֶהם ְבֵני ָאדָּ אֹות, ְכֵדי ְלִהְתנָּאֹות בָּ  . טֹובֹות נָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que nada fizeste 

faltar em Teu mundo, e criaste nele criaturas belas e formosas, para que 

o homem desfrute delas. 
Ao presenciar fenômenos naturais (ventos muito fortes, relâmpagos, trovões, estrelas cadentes ou 

cometas, abençoa-se: 

ה  רּוְך ַאתָּ ם, יָּיְ בָּ עֹולָּ ם ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ֵלא עֹולָּ  .ֶשכֹוחֹו מָּ
ou: 

ה  רּוְך ַאתָּ ם, יָּיְ בָּ עֹולָּ  . עֹוֶׂשה ְבֵראִשית ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, cujo poder preen-

che o mundo. 

ou: 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, Fazedor da criação. 
Quando se veem montanhas, colinas, desertos, mares ou rios (após 30 dias sem os ver), abençoa-se: 

הבָּ  ם, יָּיְ  רּוְך ַאתָּ עֹולָּ  . עֹוֶׂשה ְבֵראִשית ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, Fazedor da criação. 

Qaundo se vê um arco-íris, abençoa-se 

ה  רּוְך ַאתָּ ם, יָּיְ בָּ עֹולָּ ן בִ  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ְבִריתֹו, זֹוֵכר ַהְבִרית, ֶנֱאמָּ
רוֹ וְ   . ַקיָּם ְבַמֲאמָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que recordas o 

pacto,que és fiel a Teu pacto e cumpres Tua palavra. 
Quando entra num banheiro público: 

ֶניָך  צֹון ִמְלפָּ לוֹ  ְייָּ ְיִהי רָּ לֹום; , םֱאֹלַהי, ֶשַתְכִניֵסִני ְלשָּ ְותֹוִציֵאִני ְלשָּ
בֹוא ,ְוַתִציֵלִני ִמֶזה ּוִמַכיֹוֶצא בוֹ  ֲעִתיד לָּ  . לָּ

Que seja da Tua vontante, Eterno, meu Deus, fazer-me entrar em paz, e 

fazer-me sair em paz, e salva-me disso e de coisas similares no futuro. 
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Ao sair do banheiro público, diz-se: 

ֶניָך  אּור  ְייָּ מֹוֶדה ֲאִני ְלפָּ  . ֱאֹלַהי, ֶשִהַצְלַתִני ִמן הָּ
Agradeço-Te, Eterno, meu Deus, por me teres livrado do fogo. 

Quem se dispõe a realizar uma extração de sangue, diz-se: 

ֶניָך  צֹון ִמְלפָּ ק זֶ  ְייָּ ְיִהי רָּ ה ִלי ִלְרפּוָאה, ִכי רֹוֵפא  ֱאֹלַהי, ֶשְיֶהא ֲעסָּ
ה  תָּ  . ֶשְלִחנָּם אָּ

Que seja de Tua vontade, Eterno, meu Deus, que isto me traga cura, 

pois Tu curas gratuitamente. 
Quem vai medir seu silo, diz-se: 

ֶניָך  צֹון ִמְלפָּ ה ְבַמֲעֵׂשה יָּ  ְייָּ ִהי רָּ כָּ  .ַדיֱאֹלַהי, ֶשִתְשַלח ְברָּ
Que seja de Tua vontade, Eterno, meu Deus, que envies uma bênção 

para as obras de minhas mãos. 
Ao iniciar a medição, diz-se: 

ִרי ַהֶזה  ה ַבכ  כָּ רּוְך ַהשֹוֵלַח ְברָּ  . בָּ
Bendito é Aquele que envia uma bênção para esse amontoado de grãos. 

Ao ingressar numa casa de estudo da Torá, diz-se: 

ֶניָך  צֹון ִמְלפָּ ה, ֶשֹּלא אֹוַמר ַעל   ְייָּ ְיִהי רָּ כָּ ֵשל ִבְדַבר ֲהלָּ ֱאֹלַהי, ֶשֹּלא ֶאכָּ
ֵמא, ְוַעל ֻמתָּ  הֹור טָּ הֹור, ְוַעל טָּ ֵמא טָּ ר; טָּ ר ָאסּור, ְוַעל ָאסּור ֻמתָּ

ה כָּ ֵשל ִבְדַבר ֲהלָּ ְשלּו ֲחֵבַריְוִיׂשְ , ְוַאל ֶאכָּ ִבְדַבר  ;ְמחּו ִבי ֲחֵבַרי; ְוַאל ִיכָּ
ה כָּ ֶהם , ֲהלָּ  . ְוֶאְׂשַמח בָּ

Que seja de Tua vontade, Eterno, meu Deus, que eu não erre na halakhá, 

que não diga ser impuro o puro, nem ser o puro o impuro, nem ser o 

proibido permitido, nem ser o permitido proibido. E que eu não tropece 

no concernente à halakhá, nem que isso seja causa de alegria para meus 

colegas. E que tampouco errem meus colegas no concernente à halakhá 

e que isso não me seja causa de alegria. 
Ao sair da casa de estudos, diz-se: 

ֶניָך  ש, ְוֹלא   ְייָּ מֹוֶדה ֲאִני ְלפָּ ֱאֹלַהי, ֶשַשְמתָּ ֶחְלִקי ִמיֹוְשֵבי ֵבית ַהִמְדרָּ
נֹות ֲאִני   - ֶשֲאִני ַמְשִכים, ְוֵהם ַמְשִכיִמין; ַׂשְמתָּ ֶחְלִקי ִמיֹוְשֵבי ְקרָּ

ִרים ְבֵטִלים; ה, ְוֵהם ַמְשִכיִמין ִלְדבָּ ֵמל,  ַמְשִכים ְלִדְבֵרי תֹורָּ ֲאִני עָּ
ר, ְוֵהם ֲעֵמִלים ְוֵאין ְמַקְבִלין  - ןְוֵהם ֲעֵמִלי כָּ ֵמל ּוְמַקֵבל ׂשָּ ֲאִני עָּ

ִצים ץ, ְוֵהם רָּ ר; ֲאִני רָּ כָּ ִצים   - ׂשָּ א, ְוֵהם רָּ ם ַהבָּ עֹולָּ ץ ְלַחֵיי הָּ ֲאִני רָּ
 . ִלְבֵאר ַשַחת

Agradeço-Te, Eterno, meu Deus, por ter-me dado uma parte entre os 

que se sentam nas casas de estudo da Torá e não entre os que se sentam 

nas esquinas. Porque madrugo e eles também, mas eu madrugo para es-

tudar Torá; eles, para banalidades. Esforço-me e eles também; mas eu 

esforço-me e recebo recompensa; e eles esforçam-se e não receem re-

compensa alguma. Corro e eles também, mas eu corro para a vida no 

Mundo vindouro (`Olam habá’), e eles para o abismo. 
Ao entrar numa cidade, diz-ae 
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ֶניָך  צֹון ִמְלפָּ לֹום ְייָּ ְיִהי רָּ ְך ֶזה ְלשָּ  . ֱאֹלַהי, ֶשַתְכִניֵסִני ִלְכרָּ
Que seja da Tua vontade, Eterno, meu Deus, fazer-me entrar nesta ci-

dade em paz. 
Depois de ter entrado em paz, diz-se: 

ֶניָך  לֹום ְייָּ מֹוֶדה ֲאִני ְלפָּ  . ֱאֹלַהי, ֶשִהְכַנְסַתִני ְבשָּ
Agradeço-Te, Eterno, meu Deus, por me teres feito entrar em paz. 

Quando quiser sair, diz-se: 

ֶניָך  צֹון ִמְלפָּ לֹום ְייָּ ְיִהי רָּ ְך ֶזה ְבשָּ  . ֱאֹלַהי, ֶשתֹוִציֵאִני ִמְכרָּ
Que seja da Tua vontade, Eterno, meu Deus, permitir-me sair desta ci-

dade em paz. 
Após ter saído em paz, diz-se: 

ֶניָך  לֹום, ּוְכֵשם  ֶשהֹוֵצאַתִני ֱאֹלַהי,  ְייָּ מֹוֶדה ֲאִני ְלפָּ ְך ֶזה ְלשָּ ִמְכרָּ
לֹום,   לֹום, ְוִתְסְמֵכִני ְלשָּ ְך תֹוִליֵכִני ְלשָּ לֹום, כָּ ֶשהֹוֵצאַתִני ְבשָּ

לֹום  .ְוַתִציֵלִני ִמַכף אֹוֵיב ְואֹוֵרב ַבֶדֶרְך , ְוַתְצִעיֵדִני ְלשָּ
Agradeço-Te, Eterno, meu Deus, por me teres feito sair desta cidade em 

paz; assim como me fizeste sair em paz,  conduze-me em paz,  sustenta-

-me em paz e guia-me os passos em paz, e salva-me da mão de todo ini-

migo e salteador pelo caminho. 
É prática universal suplicar os Eterno antes de ir duas milhas além da cidade ou aldeia: 

ֶניָך  לֹום,   ְייָּ ְיִהי ְרצֹון ִמְלפָּ לֹום ְוַתְחִזיֵרנּו ְלשָּ ֱאלֹוֵהינּו, ֶשתֹוִליֵכנּו ְלשָּ
לֹום, ְוַתִציֵלנּו ִמַכף אֹוֵיב ְואֹוֵרב ַבֶדֶרְך.  רּוְך שֹוֵמַע  ְוִתְסְמֵכנּו ְלשָּ בָּ

ה.   ְתִפילָּ
Que seja a Tua vontade, Eterno, nosso Deus, conduzir-nos em paz, fa-

zer-nos voltar em paz, firmar-nos na paz, e livrar-nos de inimigo e im-

postor pelo caminho.  Bendito aquele que escuta as orações. 
 

Para cumprimento de Preceitos |    על קיום מצות

Antes de fixar a mezuzá na porta, abençoa-se: 

 נּוּוָּ צִ וְ  ,יותָּ וֹ צְ מִ בְ  נּושָּ דְ קִ   רשֶ אֲ , םלָּ עוֹ הָּ  ְךלֶ מֶ  ינּוהֵ ֹל אֱ  ְייָּ,ה תָּ אַ  ְךרּובָּ 

 . ִלְקֹבַע ְמזּוזָּה
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, que nos santificaste com Teus man-

damentos e nos ordenaste fixar a mezuzá. 
Antes de fixar a mezuzá na porta de outra pessoa, abençoa-se: 

 נּוּוָּ צִ וְ  ,יותָּ וֹ צְ מִ בְ  נּושָּ דְ קִ   רשֶ אֲ , םלָּ עוֹ הָּ  ְךלֶ מֶ  ינּוהֵ ֹל אֱ  ְייָּ,ה תָּ אַ  ְךרּובָּ 

 . ַעל ְקִביַעת ְמזּוזָּה
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, que nos santificaste com Teus man-

damentos e nos ordenaste a respeito da fixação da mezuzá. 
Antes de fazer um parapeito em seu telhado, abençoa-se: 

 נּוּוָּ צִ וְ  ,יותָּ וֹ צְ מִ בְ  נּושָּ דְ קִ   רשֶ אֲ , םלָּ עוֹ הָּ  ְךלֶ מֶ  ינּוהֵ ֹל אֱ  ְייָּ,ה תָּ אַ  ְךרּובָּ 

 . ַמֲעֶקהַלֲעׂשֹות 
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Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, que nos santificaste com Teus man-

damentos e nos ordenaste fazer um parapeito. 
Antes de fazer um parapeito em telhado alheio, abençoa-se: 

  נּוּוָּ צִ וְ  ,יותָּ וֹ צְ מִ בְ  נּושָּ דְ קִ   רשֶ אֲ , םלָּ עוֹ הָּ  ְךלֶ מֶ  ינּוהֵ ֹל אֱ  ְייָּ,ה תָּ אַ  ְךרּובָּ 
 . ַעל ֲעִׂשַית ַמֲעֶקה

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, que nos santificaste com Teus man-

damentos e nos ordenaste a respeito da da confecção do parapeito. 
Antes de imergir ritualmente utensílios alimentícios, abençoa-se: 

  נּוּוָּ צִ וְ  ,ויתָּ וֹ צְ מִ בְ  נּושָּ דְ קִ   רשֶ אֲ , םלָּ עוֹ הָּ  ְךלֶ מֶ  ינּוהֵ ֹל אֱ  ְייָּ,ה תָּ אַ  ְךרּובָּ 
 ַעל ְטִביַלת ֵכִלים. 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, que nos santificaste com Teus man-

damentos e nos ordenaste sobre a imersão dos utensílios. 
Antes de separar a ĥalá 

  נּוּוָּ צִ וְ  ,יותָּ וֹ צְ מִ בְ  נּושָּ דְ קִ   רשֶ אֲ , םלָּ עוֹ הָּ  ְךלֶ מֶ  ינּוהֵ ֹל אֱ  ְייָּ,ה תָּ אַ  ְךרּובָּ 
ה.   ְלַהְפִריש ַחלָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, que nos santificaste com Teus man-

damentos e nos ordenaste separar a ĥalá. 
Ao circuncidar o próprio filho, abençoa-se: 

  נּוּוָּ צִ וְ  ,יותָּ וֹ צְ מִ בְ  נּושָּ דְ קִ   רשֶ אֲ , םלָּ עוֹ הָּ  ְךלֶ מֶ  ינּוהֵ ֹל אֱ  ְייָּ,ה תָּ אַ  ְךרּובָּ 
מּול ֶאת ַהֵבן  . לָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, que nos santificaste com Teus man-

damentos e nos ordenaste circuncidar o filho. 
Ao circuncidar o filho de outrem, abençoa-se: 

  נּוּוָּ צִ וְ  ,יותָּ וֹ צְ מִ בְ  נּושָּ דְ קִ   רשֶ אֲ , םלָּ עוֹ הָּ  ְךלֶ מֶ  ינּוהֵ ֹל אֱ  ְייָּ,ה תָּ אַ  ְךרּובָּ 
ה  . ַעל ַהִמילָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, que nos santificaste com Teus man-

damentos e nos ordenaste a respeito da circuncisão. 
 

Bênçãos pelo deleite |  ברכות הנאה 
Antes de sentir a frangrância das ervas, abençoa-se: 

ִמים, םלָּ עוֹ הָּ  ְךלֶ מֶ  ינּוהֵ ֹל אֱ  ְייָּ,ה תָּ אַ  ְךרּובָּ   .בֹוֵרא ִעְׂשֵבי ְבׂשָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador das ervas 

aromáticas. 
Antes de sentir a fragrância vinda de árvores, inclusive oliveira, abençoa-se: 

ִמים, םלָּ עוֹ הָּ  ְךלֶ מֶ  ינּוהֵ ֹל אֱ  ְייָּ,ה תָּ אַ  ְךרּובָּ   .בֹוֵרא ֲעֵצי ְבׂשָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador das ma-

deiras aromáticas. 
 

 

 
Se a fonte da fragrância não é nem árvore nem erva, abençoa-se: 

(Serve para abençoar por qualquer fragrância – Sefer ‘Ahavá – Hilkhot Berakhot IX,1) 

ִמים, םלָּ עוֹ הָּ  ְךלֶ מֶ  ינּוהֵ ֹל אֱ  ְייָּ,ה תָּ אַ  ְךרּובָּ   .בֹוֵרא ִמיֵני ְבׂשָּ
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Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador das espé-

cies aromáticas. 
Antes de sentir a fragrância de uma fruta comestível, abençoa-se: 

ַתן ֵריַח טֹוב ַבֵפרֹות, םלָּ עוֹ הָּ  ְךלֶ מֶ  ינּוהֵ ֹל אֱ  ְייָּ,ה תָּ אַ  ְךרּובָּ   . ֶשנָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que deste um 

aroma agradável às frutas. 
Antes de sentir a fragrância de azeite de bálsamo ou similares, abençoa-se: 

ֵרב, םלָּ עוֹ הָּ  ְךלֶ מֶ  ינּוהֵ ֹל אֱ  ְייָּ,ה תָּ אַ  ְךרּובָּ   .בֹוֵרא ֶשֶמן עָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador do azeite 

agradável. 
 

Lavagem das mãos |  נטילת ידים 
1) Enche-se a medida de, pelo menos, cerca de uma xícara de água. 

2)  Recita-se a bênção abaixo. Se a lavagem for feita dentro do banheiro, a bênção deve ser feita antes 

de adentrar ao banheiro. 
3) Para a lavagem, derrama-se metade da água sobre uma mão, depois sobre a outra. As mãos devem 

estar voltadas para cima. 

4) Esfregam-se as mãos voltadas para cima até que se sequem. 
 

ה  רּוְך ַאתָּ ,בָּ עוֹ ֱאֹל  ְייָּ נּו ְבִמְצוֹ ֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ם ֲאֶשר ִקְדשָּ נּו ַעל  לָּ יו ְוִצּוָּ תָּ
 .םיִ דַ ְנִטיַלת יָּ 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifi-

caste com Teus mandamentos e nos ordenaste acerca do erguer das 

mãos. 
 

Bênçãos alimentares |  אכילה   כות בר  
Antes da comida |  לפני אכילה 

 
Antes de comer pão: 

ה  רּוְך ַאתָּ ,בָּ עוֹ ֱאֹל  ְייָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ָאלָּ  ֶתץ. , ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que fazes sair o 

pão da terra. 
Antes de comer qualquer classe de alimento feito dos 5 cereis (trigo, cevada, aveia, centeio e expe-

lta), exeto pão: 

ה  רּוְך ַאתָּ ,בָּ עוֹ ֱאֹל  ְייָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  בֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות. , לָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador de todo 

tipo de alimento. 
Antes de comer frutos da árvore: 

ה  רּוְך ַאתָּ ,בָּ עוֹ ֱאֹל  ְייָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ֵעץ. לָּ  , בֹוֵרא ְפִרי הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador do fruto 

da árvore. 
 

Antes de comer frutas, verduras ou legumes da terra (arroz, milho etc.) 

ה  רּוְך ַאתָּ ,בָּ עוֹ ֱאֹל  ְייָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה. לָּ מָּ ֲאדָּ  , בֹוֵרא ְפִרי הָּ
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Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador do fruto 

da terra. 
Antes de comer qualquer alimento (carne, peixe, ovos, queijo, açúcar, palmito etc.; água e qualquer 

bebida, exceto vinho e suco de uva): 

(«Por todos os alimentos se se abençoa xehakol, mesmo que seja por pão ou vinho, cumpre o pre-

ceito. Sefer ‘Ahavá – Sef. Hil. Berakhot VIII,10) 

ה  רּוְך ַאתָּ ,בָּ עוֹ ֱאֹל  ְייָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רֹו. , ֶשַהֹכל ִנְהֵיה בִ לָּ  ְדבָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que a tudo dás 

existência por Tua palavra. 
Antes de ingerir vinho ou suco de uva puro: 

ה  רּוְך ַאתָּ ,בָּ עוֹ ֱאֹל  ְייָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  , בֹוֵרא ְפִרי ַהֶּגֶפן.לָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador do fruto 

da videira. 
 

Depois da refeição |  אחרי אכילה 
Depois de comer um kazayt ou mais de comidas que não são nem grãos nem das 5 espécies já men-

cionadas ou depois de beber um revi`ith (86 ml-150ml) ou mais de bebida que não seja vinho ou 

suco de uva puro; após a bênção xehakol: 

ה  רּוְך ַאתָּ ,בָּ עוֹ ֱאֹל  ְייָּ םֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ל לָּ בֹות; ַעל כָּ שֹות רָּ ַמה  , בֹוֵרא ֶנפָּ
ִמים. ֶשבָּ  עֹולָּ א ַחי הָּ  רָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador de muitas 

almas, por tudo o que criaste, Tu que vives para sempre. 
 

Birkat hamazon |  ברקת המזון 
Depois de comer um ka-zayt ou mais de pão, dizem-se as seguintes bênçãos. O convite é um pe-

queno texto, que é dito quando há 3 ou mais homens judeus (ou do mesmo gênero) alimentam-se de 

uma refeição a base de pão. Quando um hóspede está presente ele recita a bênção. A palavra entre 

parênteses só se diz se houver miniyan: 

ֵרְך  . ֶשָאַכְלנּו ִמֶשלוֹ  )ֶלאֹלֵהינּו ( ְנבָּ
Bendigaos Aquele por cuja bondade comemos. 

 

רּוְך  ִיינּו )ֹלֵהינּו אֱ (בָּ  . ֶשָאַכְלנּו ִמֶשלֹו ּוְבטּובֹו חָּ
Bendito Aquele por cuja bondade comemos e vivemos. 

 

רּוְך  ה יְ  בָּ ם ֻכלֹו. ְבטּובֹו ְבֵחן  ֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ֱאֹל יָּ ַאתָּ עֹולָּ ן ֶאת הָּ ם. ַהזָּ עֹולָּ
רּוְך ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ה יְ  בָּ ן ֶאת, יָּ ַאתָּ  ַהֹכל.  ַהזָּ

ה  נּוִהְנַחְלתָּ ִכי  ,ֵהינּו ֱאֹל יָּ ְלָך יְ  נֹוֶדה  ה  ,ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמדָּ טֹובָּ
ה בָּ ה;  ּוְרחָּ  , ְבִרית ְותֹורָּ

 
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que alimentas o 

mundo inteiro com Tua bondade; com favor, clemência e misericórdia. 

Bendito és Tu, Eterno, que alimentas a todos. 

Agradecemos-Te, Eterno, nosso Deus, porque deste em herança a nos-

sos pais uma terra agradável, boa e vasta, a Aliança e a Torá, 
 



151 

 

Em Ĥanuká: 

ִׂשיתָּ לַ  ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,  ֲאבֹוֵתינּוְוַעל ַהִנִּסים ְוַהְתשּועֹות ֶשעָּ ַביִָּמים הָּ
ןִביֵמי ַמִתְתיָּהּו ֶבן  נָּ ה ַמְלכּות   ֹכֵהן יֹוחָּ ְמדָּ יו. ְכֶשעָּ נָּ ִאי ּובָּ דֹול ַחְשמֹונָּ ּגָּ

ן ַעל ַעְמָך  וָּ ֵאליָּ ם ִיְׂשרָּ ה   ְלַשְכחָּ ְך. ְוַאתָּ ם ֵמֻחֵקי ְרצֹונָּ ְך ּוְלַהֲעִבירָּ תָּ תֹורָּ
מַ  ַרִבים עָּ ם. ַדְנתָּ ֶאת ְבַרֲחֶמיָך הָּ ם. ַרְבתָּ ֶאת ִריבָּ תָּ רָּ ֶהם ְבֵעת צָּ ְדתָּ לָּ

ִשים. ְוַרִבים ְבַיד  ַסְרתָּ ִגבֹוִרים ְבַיד ַחלָּ ם. מָּ תָּ ַקְמתָּ ֶאת ִנְקמָּ ִדינָּם. נָּ
ִעים ְבַיד ַצִדיִקים. ְוֵזִדים ְבַיד  ְמַעִטים. ּוְטֵמִאים ְבַיד ְטהֹוִרים. ּוְרשָּ

ֶתָך. דול, ּוְלַעְמָך  עֹוֵׂשי תֹורָּ ִׂשיתָּ ֵשם ּגָּ ֵאלְלָך עָּ ִׂשיתָּ ֶפֶלא  ִיְׂשרָּ עָּ
 .ְוִנִּסים

…pelos milagres, e pelas salvações, que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Matitiáhu, filho de 

Yoĥanan, o Sumo sacerdote, o ĥaxmonai, e seus filhos, quando se le-

vantou o malvado império grego contra Teu povo Israel, para fazê-lo es-

quecer a Tua Torá e fazê-lo violar os decretos de Tua vontade. Mas Tu, 

por Tua grande misericórdia, Te levantaste junto a eles em seu mo-

mento de aflição, lutaste suas lutas, defendeste seus direitos e vingaste o 

mal que se lhes havia inflingido. Entregaste poderosos nas mãos de fra-

cos, numerosos nas mãos de poucos, impuros nas mãos de puros, mal-

vados nas mãos de justos e lascivos nas mãos dos que se dedicam a Tua 

Torá. E para Ti fizeste um grande Nome, e para nós fizeste maravilhas e 

milagres. 
Em Purim: 

ִׂשיתָּ לַ  ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,  נּוֲאבֹוֵתיְוַעל ַהִנִּסים ְוַהְתשּועֹות ֶשעָּ ַביִָּמים הָּ
ע ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹוג  רָּ ן הָּ מָּ ַמד ֲעֵליֶהם הָּ ַכי ְוֶאְסֵתר ְכֶשעָּ ְרד  ִביֵמי מָּ

בּוז.   ם לָּ לָּ ִשים, ּוְשלָּ ֵקן, ַטף ְונָּ ל ַהְיהּוִדים ִמַנַער ְוַעד זָּ ּוְלַאֵבד ֶאת כָּ
ַרִבים ֵהַפְרתָּ אֶ  ה ְבַרֲחֶמיָך הָּ תֹו, ְוִקְלַקְלתָּ ֶאת ַמֲחַשְבתֹו,  ת עֲ ְוַאתָּ צָּ

יו ַעל  נָּ לּו אֹותֹו ְוֶאת בָּ ֵעץ.ַוֲהֵשבֹותָּ לו ְּגמּולֹו ְבֹראשֹו. ְותָּ  הָּ
… pelos milagres, e pelas salvações que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Mordekhay e Ester, 

em Xuxan, a capital, quando o malvado Haman se levantou contra eles, 

quis destruir, assassinar e exterminar a todos os judeus, desde jovens até 

anciãos, crianças e mulheres, num só dia, o décimo terceiro do duodé-

cimo mês, o mês de Adar e, além disso, quis saquear seu butim. E Tu, 

com Tua imensa misericórdia, desbarataste seu propósito e frustraste 

seu pensamento, e lhe retribuíste o mal que planejava sobre sua própria 

cabeça e o penduraram a ele e a seus filhos em uma árvore. 
 

ם ָאנּו מֹודִ  ְך. ַעל ֻכלָּ רּוְךים לָּ ה יְ   בָּ זֹון. יָּ ַאתָּ ָאֶרץ ְוַעל ַהמָּ  , ַעל הָּ
pela vida e pelo sustento pleno. Bendito és Tu, Eterno, pela terra e pelo 

alimento. 
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ַלִים ִעירָּ  ,ֵהינּוֱאֹל  יָּ יְ  ַרֶחם ֵאל ַעֶמָך. ְוַעל ְירּושָּ בֹוד  ,ְךַעל ִיְׂשרָּ ּוְתַגֵדל כָּ
ִוד  ַמלְ ּו ַהַבית, ּה ְביֵָּמינּוכּות ֵבית דָּ    ַתְחִזיר ִלְמקֹומָּ

Apieda-Te, Eterno, nosso Deus, de Israel, Teu povo, de Jerusalém, Tua 

cidade; e aumenta a glória da Tua casa e restaura o reino da casa de Da-

vid em seu lugar ainda em nossos dias… 
Em Rox ĥódex, Pêssaĥ e Sokot: 

ֵכר   א ְוַיִּגיעַ ַיֲעֶלה ְויָּבוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּו ֵהי ֵהינּו ֵואֹל ֱאֹל ֵקד ִיזָּ ֶאה ִיפָּ ֵירָּ
ל ַעְמָךן ִזְכרוֹ ְך, ן ִעירָּ ִזְכרוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּון ֵננּו ִזְכרוֹ ִזְכרוֹ  ֵאלֵבית  כָּ   ִיְׂשרָּ

ֶניָך ְלטוֹ  ה ְביום ְלפָּ  בָּ
Em Rox Ĥódex: 

 . הֹראש ֹחֶדש ַהזֶ  - בראש חדש
Em Pêssaĥ: 

א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה -  בפסח  .ִמְקרָּ
Em Sukot: 

א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהֻּסכֹות ַהֶזה - בסכות   .ִמְקרָּ
ה. הֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִיים  כָּ ְקֵדנּו בֹו ִלְברָּ ה. פָּ ְכֵרנּו ְייָּ ֱאֹלֵהינּו בֹו ְלטֹובָּ זָּ

 טוִבים. 
Nosso Deus e Deus de nossos pais, seja a Tua vontade que suba, venha 

e chegue, que seja recordada diante de Ti nossa lembrança e a lem-

brança de nossos pais, a lembrança de Jerusalém, Tua cidade, a lem-

brança de Teu povo, a casa de Israel, para salvação, para bem, para 

graça, para bondade, para misericórdia, para uma vida boa e para a paz 

… 

Em Rox Ĥódex: neste dia, o primeiro do mês; 
 

Em Pêssaĥ: neste dia de santa convocação do festival do pão ázimo; 

Em Sukôt: neste dia de santa convocação neste dia do festival das Caba-

nas; 
 

Recorda-Te de nós nesta época para bem, Eterno nosso Deus, e consi-

dera-nos, neste tempo, para bênção e salva-nos neste tempo para vida 

boa; 
Em Sabá: 

No Sabá: 

ם  ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְבִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּו ֵהי ֵהינּו ֵואֹל ֱאֹל
נּוַח בֹו ְכִמְצַות ְרצֹוֶנָך ה   ;ַהְשִביִעי ַהֶזה; ִנְשֹבת בֹו ְונָּ רָּ ְוַאל ְתִהי צָּ

ֵתנּו גֹון ְביֹום ְמנּוחָּ  . ְויָּ
Nosso Deus e Deus de nossos Pais, que Te seja agradável fortalecer-nos 

em Teus mandamentos e no mandamentos deste sétimo dia; nele 
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descansaremos e sossegaremos segundo o mandamento da Tua vontade; 

e não haja padecimento nem desgosto em nosso dia de repouso. 
 

ַלִים, ָאֵמן.  , בֹוֵנה ְירּושָּ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Cosntrutor de Jerusalém. Amên. 

 

ר ה יְ  ּוְךבָּ םֱאֹל יָּ ַאתָּ עֹולָּ ֵאל  ,ֵהינּו ֶמֶלְך הָּ  , בֹוְרֵאנ;ַמְלֵכנּו ,ָאִבינּו ,הָּ
.  יֹום ְויֹום ּגֹוְמֶלנּו ֵחן ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמים, לכָּ ֶשַּ֝בְ ַהֶמֶלְך ַהטֹוב ְוַהֵמִטיב 

ל טּוב.   ְוכָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Poderoso, nosso 

Pai, nosso Rei, nosso Criador, Rei benevolente que manifestas bondade 

e que a cada dia concedes graça, amorosidade, compaixão e todo o bem. 
 

Se há um comensal como hóspede, abençoa a cabeça do chefe da casa: 

ם ְיִהי ְרצֹון ֶשֹלא ֵתבֹוש, ַבַעל ַהַבית, בָּ  ֵלם ְלעֹולָּ ם ַהֶזה, ְוֹלא ִתכָּ עֹולָּ
א.   ַהבָּ

Que não seja envergonhado neste mundo, nem confundido no Mundo 

Vindouro. 

Sete bênçãos dos noivos |  שבע ברכות של נׂשואין 
 

ה  רּוְך ַאתָּ א ִלְכבֹודוֹ  יָּיְ בָּ רָּ ם, ֶשַהֹכל בָּ עֹולָּ  . ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que tudo criaste 

em Tua honra. 
 

ה  רּוְך ַאתָּ ם יָּיְ בָּ עֹולָּ ם ,ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ָאדָּ  . יֹוֵצר הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que formaste o 

homem. 
 

ה  רּוְך ַאתָּ ם ְבַצלְ ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ  יָּיְ בָּ ָאדָּ ם, ֲאֶשר יַָּצר ֶאת הָּ עֹולָּ  ,מוֹ ְך הָּ

ה  ;ְבֶצֶלם ְדמּות ַתְבִניתֹו, ְוִהְתִקין לֹו ִמֶמנּו ִבְניָּן ֵעַדי ַעד רּוְך ַאתָּ , יָּיְ בָּ
ם  ָאדָּ  . יֹוֵצר הָּ

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o 

homem a Tua imagem, à imagem da semelhança de Tua forma, e 

preparaste para ele, como produto de Ti mesmo, uma construção Eterna. 

Bendito és Tu, Eterno, formador do homem. 
 

ה ּה ְבִׂשְמחָּ ֶניהָּ ְלתֹוכָּ ה, ְבִקבּוץ בָּ רָּ ֵגל ֲעקָּ ִׂשיׂש ְותָּ ה   .ׂשֹוׂש תָּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ֶניהָּ , ְמַׂשֵמחַ יָּיְ   . ִציֹון ְבבָּ

Que se alegre e reconforte a estéril (Jerusalém) por meio da reunião de 

seus filhos nela com alegria. Bendito és Tu, Eterno, que alegras a Sião 

com seus filhos. 
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רּוְך  .ְבַגן ֵעֶדןַׂשֵמַח ְתַׂשַמח ֵרִעים ֲאהּוִבים, ְכַׂשַמֲחָך ְיִציְרָך ִמֶקֶדם  בָּ
ה  ַלִים, ְמׂשַ יָּיְ ַאתָּ  . ֵמַח ַעמֹו ּובֹוֶנה ְירּושָּ

Alegra os amados companheiros, tal como alegraste a Tua criatura no 

Jardim do Éden antigamente. Bendito és Tu, Eterno, que alegras a Teu 

povo e reconstróis Jerusalém. 
 

רּוְך ה  בָּ ם יָּיְ ַאתָּ עֹולָּ ן   ,ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ תָּ ה חָּ ׂשֹון ְוִׂשְמחָּ א ׂשָּ רָּ ֲאֶשר בָּ
לֹום ְוֵרעּות ה שָּ ה ְוַאֲחוָּ ה ְוִרנָּה ַאֲהבָּ ה ִּגילָּ ה . ְוַכלָּ יְ ְמֵהרָּ ֱאֹלֵהינּו   יָּ

ׂשֹון ַלִים קֹול ׂשָּ ה ּוְמחּוצֹות ְירּושָּ ֵרי ְיהּודָּ ַמע ֵמעָּ ה, קֹול   ,ִישָּ קֹול ִׂשְמחָּ
החָּ  ן ְוקֹול ַכלָּ םקֹול ִמְצֲהלֹות חֲ  ,תָּ ִרים ִמְנִגינָּתָּ ִנים ִמִמְשֵתה ּוְנעָּ  ;תָּ

ה  רּוְך ַאתָּ היָּיְ בָּ ן ִעם ַהַכלָּ תָּ  . , ְמַׂשֵמַח חָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que criaste o júbilo 

e a alegria, o noivo e a noiva, a felicidade, a alegria, o maor, o compa-

nheirismo, a paz e a amizade. Que rápido, Eterno, nosso Deus, se ecute 

nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém som de felicidade, som de 

alegria, a voz de um noivo, a voz de uma noiva, voz de regozijo dos 

noivo sob a ĥupá, e dos jovens nos banquetes de alegrias. Bendito és 

Tu, Eterno, que alegras o noivo com a noiva. 
 

ה  רּוְך ַאתָּ ם, בֹוֵרא ְפִרי ַהֶּגֶפן יָּיְ בָּ עֹולָּ  . ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador do fruto 

da videira. 
 

Bênção para casamento |  ברכת קידושין 

ה  רּוְך ַאתָּ ם, בֹוֵרא ְפִרי ַהֶּגֶפן יָּיְ בָּ עֹולָּ  . ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, Criador do fruto 

da videira. 
 

ה  רּוְך ַאתָּ ם יָּיבָּ עֹולָּ יו, ֲאֶשר ִקְדשָּ , ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ נּו ְבִמְצֹותָּ
ֲארּוסֹות נּו ֶאת הָּ יֹות, ְוָאַסר לָּ ֲערָּ נּו ִמן הָּ נּו ֶאת  , ְוִהְבִדילָּ ְוִהִתיר לָּ

ה ְוִקדּוִשין ה  .ַהְנֹשּואֹות ַעל ְיֵדי ֻחפָּ רּוְך ַאתָּ ֵאליָּיְ בָּ  ., ְמַקֵדש ִיְׂשרָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste 

com Teus mandamentos e nos separaste dos matrimônios proibidos, 

proibiste-nos as prometidas e permitiste-nos as que se casaram conosco 

mediante ĥupá e qeduxin. Bendito és Tu, Eterno, que santificas a Teu 

povo Israel. (Sefer Naxim, Hilekhot ‘Yixun – Leis do matrimônio, cap. 3,24) 
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Bênção Me`ên Xalox |  ברכה מען שלש 
Bênção posterior para os alimentos das cinco classes de cereais, do vinho e das classes de frutas de 

Israel. 

ה  רּוְך ַאתָּ ם,  יָּיְ בָּ עֹולָּ  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
Pelo vinho: 

 ְוַעל ְפִרי ַהֶּגֶפןַעל ַהֶּגֶפן 
ֶדה  ְוַעל ְתנּוַבת ַהשָּ

Pelos cinco frutos (uva, figo, 

romã, azeitona e tâmara): 

ֵעץ ֶעץ ְוַעל ְפִרי הָּ  ַעל הָּ
ֶדה  ְוַעל ְתנּוַבת ַהשָּ

Pelas cinco espécies (trigo, ce-

vada, aveia, centeio e espelta): 

ַעל ַהִמְחיָּה ְוַעל 
לָּ   הַהַכְלכָּ

ִציתָּ ְוִהְנַחְלתָּ ֶאת ֲאבֹוֵתינּו; ַרֵחם   ה ֶשרָּ בָּ ה ּוְרחָּ ה טֹובָּ ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמדָּ
יְ  ְך ְוַעל ֱאֹלֵהינּו ַעל יָּ ֵאל ַעמָּ ְך ְוַעל ִציֹון ִמְשַכן   ִיְׂשרָּ ַלִים ִעירָּ ְירּושָּ

נָּּה  ּה ְוַׂשְמֵחנּו ְבִבְניָּ ְך, ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוכָּ  ְכבֹודָּ
No Sabá: 

תיֹום הַ בְ   ַהֶזה  ַשבָּ
Em Rox ha-Xaná: 

ה ְביֹום ַהִזַכרֹון ַהֶזה  ְכֵרנּו ְלטֹובָּ  זָּ
Em Pêssaĥ, Xabu`ôt e Sukôt: 

א ֹקֶדש ַהֶזה   ְביֹום טֹוב ִמְקרָּ
ה;  ה ּוְבַטְהרָּ ֶליהָּ ִבְקֻדשָּ ֶרְכָך עָּ ה ּוְנבָּ רּוְך ַאתָּ ָאֶרץ  יָּיְ בָּ  , ַעל הָּ

Pelo vinho: 

ֶפן ְוַעל ְפִרי ְוַעל ַהּגֶ  
 .ַהֶּגֶפן

Pelas cinco frutas (uva, figo, 

romã, azeitona e tâmara): 

ֵעץ  ֵעץ ְוַעל ְפִרי הָּ ְוַעל הָּ
ֶדה  .ְוַעל ְתנּוַבת ַהשָּ

Pelas cinco espécies (trigo, ce-

vada, aveia, centeio e espelta): 

ַעל ַהִמְחיָּה ְוַעל 
ה לָּ  .ַהַכְלכָּ
רּוְך ַאתָּ  ָאֶרץ, ְוַעל ַהִמְחיָּה, ְוַעל ַהֵפרֹותיָּיְ ה בָּ  . , ַעל הָּ

 

Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, 
Pelas cinco espécies (trigo, 

cevada, aveia, centeio e es-
pelta): 

pelo sustento e pelo 

alimento 

Pelas cinco frutas (uva, figo, 

romã, azeitona e tâmara): 

pela árvore e pelo 

fruto da árvore, pelo 

produto do campo 

Pelo vinho: 

pela videira e pelo 

fruto da videira 

e pela terra estimada, boa e extensa que, em Tua vontade, fizeste her-

dar a nossos pais; tem piedade, Eterno, nosso Deus, de Israel, Teu 

povo, de Jerusalém, Tua cidade, de Sião, morada da Tua glória; faze-

nos retornar a ela, e alegra-nos com sua reconstrução 

No Sabá: Neste dia de Sabá 

Em Rox ha-Xaná: Lembra-Te de nós para o bem neste dia de Recordação 

Em Pêssaĥ, Xavu`ôt e Sukôt: Nesta festa de congregação santa 
Pelas cinco espécies (trigo, 
cevada, aveia, centeio e es-

pelta): 

pelo sustento e pelo 

alimento. 

Pelas cinco frutas (uva, figo, 
romã, azeitona e tâmara): 

pela árvore e pelo 

fruto da árvore, pelo 

produto do campo. 

Pelo vinho: 

pela videira e pelo 

fruto da videira. 

Bendito és Tu, Eterno, pela terra, pelo sustento e pelas frutas. 
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Amidá curta |  העמידה הקצרה 
Aquele que está sem tempo ou tem dificuldade de ler pode, nas estações mais secas, cumprir sua 

obrigação recitando uma versão abreviada da Amidá. 

Cinco pormenores impedem a oração, mesmo havendo chegado seu tempo: ablução das mãos, co-
bertura das regiões genitais, pureza do local no qual a oração é efetuada, coisas que desconcentrem a 

pessoa e a devoção do coração. (Hil. Tefilá IV,1) 

ֶתָך:ֲאֹדנָּ  ח ּוִפי ַיִּגיד ְתִהלָּ ַתי ִתְפתָּ  י ְׂשפָּ
Meu Senhor, abre os meus lábios e minha boca anunciará o Teu louvor. 
Salmo LI,17 

 

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ םֲאבֹוֵתינּוֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  בָּ הָּ ֱאֹלֵהי  , , ֱאֹלֵהי ַאְברְָּ
דוֹ  ֵאל ַהּגָּ ק, ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב. הָּ א, ֵאל ֶעְליֹוןִיְצחָּ ּגֹוֵמל  , ל ַהִּגבֹור ְוַהנֹורָּ

ִדים טֹוִבים, קֹוֵנה ַהֹכל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, ּוֵמִביא ּגֹוֵאל ִלְבֵני   ֲחסָּ
ם, ֵגן ְבֵניֵהֶ  .ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִשיַע ּומָּ

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ םבָּ הָּ ֵגן ַאְברָּ  . , מָּ
Bendito és Tu, Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de 

Abrahão, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Deus grandioso, todo-poderoso 

e temível, Deus altíssimo que outorgas bondades benéficas, Amo de 

tudo o que existe, que recordas as bondades dos patriarcas e trarás o re-

dentor para os filhos de seus filhos. Rei que ajudas, salvas e defendes. 

Bendito és Tu, Eterno, escudo de Abraham. 
 

י, ַרב ְלהֹוִשיעַ  ם ֲאֹדנָּ ה ִּגבֹור ְלעֹולָּ  ׃ַאתָּ
(no verão: entre o 1.º dia de Pêssaĥ e Xemini Açéret, dirá) 

 ׃ לטָּ יד הַ ִר מוֹ 
(o 1.º dia de Pêssaĥ, dirá no inverno: entre Xemini Açéret e ) 

רּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶשם׃  ַמִשיב הָּ
 

רֹוֵפא חֹוִלים,  ,  ְמַכְלֵכל ַחִיים ְבֶחֶסד, ְמַחֵיה ֵמִתים ְבַרֲחִמים ַרִבים
ר ּוַמִתיר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵים ֱאמּונָּתוֹ  פָּ מֹוָך ַבַעל ְּגבּורֹות   .ִליֵשֵני עָּ ִמי כָּ

ְך  ׃ ֵמִמית ּוְמַחֶיה , ֶמֶלְךּוִמי דֹוֶמה לָּ
יו ְלַחִיים ְבַרֲחִמים ׃בעשי”ת ן. זוֵכר ְיצּורָּ ַרֲחמָּ מוָך ָאב הָּ ן  ׃ ִמי כָּ ְוֶנֱאמָּ

ה ְלַהֲחיות ֵמִתים , ְמַחֵיה ַהֵמִתים׃ ַאתָּ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ  ׃ בָּ
Tu és eternamente valente, Senhor, abundante para salvar; 

No verão: Tu fazes cair o orvalho; 

No inverno: Tu fazes o vento soprar e a chuva cair; 

Sustentas os vivos com bondade, ressuscitas os mortos com grande mi-

sericórdia, sustentas os caídos e curas os enfermos, libertas os prisionei-

ros e manténs Tua fidelidade para com os que dormem no pó. Quem é 

como Tu, Amo de feitos poderosos? E quem se assemelha a Ti, Rei que 

causas a morte e fazes viver, e fazes florescer a salvação?  
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(Durante os 10 dias de texuvá:) Quem pode ser ser comparado a ti, ó Pai mi-

sericordioso, que lembras das criaturas com piedades, para a vida. Tu és 

fiel em ressuscitar os mortos. 

Bendito és Tu, Eterno, que ressuscitas os mortos. 
 

דוֹ  ה קָּ דוֹ ַאתָּ ל יוֹ ש ּוְקדוֹ ש ְוִשְמָך קָּ רּוְך  ִשים ְבכָּ ה. בָּ ם ְיַהְללּוָך ֶּסלָּ
ה  ,ַאתָּ דוֹ  ְייָּ ֵאל ַהקָּ דֹושֶלְך ַהמֶ  -בעשי”ת ) .שהָּ  ( ַהקָּ

Tu és Santo e Teu Nome é Santo e os santos Te louvam todos os dias, 

Selah. Bendito és Tu, Eterno, o Deus Santo. 

(Durante os 10 dias de texuvá: O Rei Santo.) 
 

יְ ֲהִביֵננּו  ֵבנּו ְלִיְר  יָּ ֶכיָך, ּומּול ֶאת ְלבָּ ַדַעת ֶאת ְדרָּ ָאֶתָך,  ֱאֹלֵהינּו לָּ
נּו, ִלְהיֹות ּגאּוִלים, ַרֲחֵקנּו ִמַמְכאֹוב, ְוַדְשֵננּו ְוַשְכֵננּו   ְלסֹוֵלַח ֱהֵיה לָּ
ֵפטּו , ִבְנאֹות ַאְרֶצָך, ּוְנפֹוִצים ֵמַאְרַבע ְתַקַבץ, ְוַהתֹוִעים ְבַדְעְתָך ִישָּ

ֶדָך, ְוִיְׂשְמחּו ַצִדיִקים בְ  ִניף יָּ ִעים תָּ ְרשָּ ְך ּוְבִתקּון  ְוַעל הָּ ִבְנַין ִעירָּ
ִויד ַעְבֶדָך ּוַבֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיַשי ְמִשיֶחָך;   ַחת ֶקֶרן ְלדָּ ֶלָך, ּוְבַהְצמָּ ֵהיכָּ

ה ִתְשַמע, ִכי  ה ַתֲעֶנה, ֶטֶרם ְנַדֵבר ְוַאתָּ א ְוַאתָּ ה הּוא ֶטֶרם ִנְקרָּ ַאתָּ
ה, פֹוֶדה ּוַמִציל ה ְוצּוקָּ רָּ ל ֵעת צָּ ה  עֹוֶנה ְבכָּ רּוְך ַאתָּ ה. בָּ רָּ ל צָּ יְ ִמכָּ , יָּ

ה  .שֹוֵמַע ְתִפלָּ
Concede-nos, ó Eterno, conhecimento para entender Teus caminhos; 

circuncida nosso coração para que Te amemos; sê perdoador para co-

nosco, para que sejamos redimidos; distancia-nos de dores, alimenta-

nos e concede-nos que habitemos nas belezas de Tua Terra; e os espa-

lhados dos quatro [cantos] ajunta; os que erram acerca de Teu conheci-

mento, sejam julgados; sobre os ímpios, levanta Tua mão; alegrem-se os 

justos na construção de tua cidade e conserto de teu Palácio, e no brotar 

de um renovo para David Teu servo, e com o preparar da vela do Filho 

de Jessé, Teu ungido; antes que clamemos, responde-nos, e antes que 

falemos, ouve; Pois Tu respondes em toda época de angústia e sofri-

mento, redime e livra de toda angústia! Bendito és Tu, Eterno, que ou-

ves a oração! 
 

םֱאֹל ְייָּ ְרֵצה  תָּ ֵשב ֲעבוֹ  ,ֵהינּו ְבַעְמָך ּוִבְתִפלָּ ה ִלְדִביר ֵביֶתָךְוהָּ ְוִאֵשי   ,דָּ
ֵאל ם ְתַקֵבל ִיְׂשרָּ תָּ צוֹ  ּוְתִפלָּ צוֹ  ,ןְברָּ ִמיד ֲעבוֹ ּוְתִהי ְלרָּ ֵאל ַדת ן תָּ  ִיְׂשרָּ

Favorece o Teu povo, Eterno, nosso Deus, nas suas orações; restaura o 

serviço nas câmaras internas do Teu Templo; e aceita as orações e ofer-

tas queimadas de Israel com favor, e que seja por vontade sempre o ser-

viço (culto) de Israel. 
 



158 

 

ֵכר   א ְוַיִּגיעַ ַיֲעֶלה ְויָּבוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּו ֵהי ֵהינּו ֵואֹל ֱאֹל ֵקד ִיזָּ ֶאה ִיפָּ ֵירָּ
ל ן ַעְמָךִזְכרוֹ ְך, ן ִעירָּ ִזְכרוֹ  ,ֲאבֹוֵתינּון ֵננּו ִזְכרוֹ ִזְכרוֹ  ֵאלֵבית  כָּ   ִיְׂשרָּ

ֶניָך ְלטוֹ  ה ְביום ְלפָּ  בָּ
Em Rox Ĥódex: 

 . ֹראש ֹחֶדש ַהֶזה - בראש חדש
Em Pêssaĥ: 

א ֹקֶדש ַהזֶ  -  בפסח  .ה, ְביֹום ַחג ַהַמצֹות ַהֶזהִמְקרָּ
Em Sukot: 

א ֹקֶדש ַהֶזה, ְביֹום ַחג ַהֻּסכֹות ַהֶזה - בסכות   .ִמְקרָּ
ְקֵדנּו בֹו  ה. פָּ ְכֵרנּו ְייָּ ֱאֹלֵהינּו בֹו ְלטֹובָּ ה. הֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִיים זָּ כָּ ִלְברָּ

 טוִבים. 
Nosso Deus e Deus de nossos pais, seja a Tua vontade que suba, venha 

e chegue, que seja recordada diante de Ti nossa lembrança e a lem-

brança de nossos pais, a lembrança de Jerusalém, Tua cidade, a lem-

brança de Teu povo, a casa de Israel, para salvação, para bem, para 

graça, para bondade, para misericórdia, para uma vida boa e para a paz 

… 

Em Rox Ĥódex: neste dia, o primeiro do mês; 
 

Em Pêssaĥ: neste dia do festival do pão ázimo, de convocação de santi-

dade; 

Em Sukôt: neste dia de santa convocação, neste dia do festival das Caba-

nas; 
 

Recorda-Te de nós nesta época para bem, Eterno nosso Deus, e consi-

dera-nos, neste tempo, para bênção e salva-nos neste tempo para vida 

boa; 
 

, ַהַמְחִזיר   ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ה ֵעיֵנינּו ְבשּוְבָך ְלִציֹון ְבַרֲחִמים. בָּ ְוֶתֱחֶזינָּ
תֹו ְלִציֹון.  ְשִכינָּ

E que nossos olhos vejam Teu retorno a Sião com misericórdia. Bendito 

és Tu, Eterno, que restauras a Tua morada em Sião. 
 

ה הּוא ְייָּ מֹוִדים   ַאתָּ ְך. שָּ ֶעד, ַעל ַחֵיינּו    ֲאַנְחנּו לָּ ם וָּ ֱאֹלֵהינּו ְלעֹולָּ
ְך. ַעל ְך, ַעל ִנְשמֹוֵתינּו ַהְפקּודֹות לָּ ִנֶּסיָך ְוַרֲחֱמיָך  ַהְמסּוִרים ְביָּדָּ

ֹבֶקר,  ל ֵעת, ֶעֶרב וָּ  ֶשְבכָּ
Agradecemos a Ti, pois Tu és o Eterno, nosso Deus para toda a eterni-

dade, por nossas vidas que estão em Tua mão, por nossas almas estão 

confiadas em Ti, e por Teus milagres e compaixões a todo momento, à 

noite e pela manhã… 
Em Ĥanuká: 
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ִׂשיתָּ לַ  ֵהם ִבזְ  ֲאבֹוֵתינּוְוַעל ַהִנִּסים ְוַהְתשּועֹות ֶשעָּ ַמן ַהֶזה, ַביִָּמים הָּ
ןִביֵמי ַמִתְתיָּהּו ֶבן  נָּ ה ַמְלכּות   ֹכֵהן יֹוחָּ ְמדָּ יו. ְכֶשעָּ נָּ ִאי ּובָּ דֹול ַחְשמֹונָּ ּגָּ

ן ַעל ַעְמָך  וָּ ֵאליָּ םְלשַ  ִיְׂשרָּ ה   ְכחָּ ְך. ְוַאתָּ ם ֵמֻחֵקי ְרצֹונָּ ְך ּוְלַהֲעִבירָּ תָּ תֹורָּ
רָּ  ֶהם ְבֵעת צָּ ַמְדתָּ לָּ ַרִבים עָּ ם. ַדְנתָּ ֶאת ְבַרֲחֶמיָך הָּ ם. ַרְבתָּ ֶאת ִריבָּ תָּ

ִשים. ְוַרִבים ְבַיד  ַסְרתָּ ִגבֹוִרים ְבַיד ַחלָּ ם. מָּ תָּ ַקְמתָּ ֶאת ִנְקמָּ ִדינָּם. נָּ
ִעים ְבַיד ַצִדיִקים. ְוֵזִדים ְבַיד ְמַעִטים. ּוטְ  ֵמִאים ְבַיד ְטהֹוִרים. ּוְרשָּ

ִׂשיתָּ ֵשם ּגָּ  ֶתָך. ְלָך עָּ ֵאלדול, ּוְלַעְמָך עֹוֵׂשי תֹורָּ ִׂשיתָּ ֶפֶלא  ִיְׂשרָּ עָּ
 .ְוִנִּסים

…pelos milagres, e pelas salvações, que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Matitiáhu, filho de 

Yoĥanan, o Sumo sacerdote, o ĥaxmonai, e seus filhos, quando se le-

vantou o malvado império grego contra Teu povo Israel, para fazê-lo es-

quecer a Tua Torá e fazê-lo violar os decretos de Tua vontade. Mas Tu, 

por Tua grande misericórdia, Te levantaste junto a eles em seu mo-

mento de aflição, lutaste suas lutas, defendeste seus direitos e vingaste o 

mal que se lhes havia inflingido. Entregaste poderosos nas mãos de fra-

cos, numerosos nas mãos de poucos, impuros nas mãos de puros, mal-

vados nas mãos de justos e lascivos nas mãos dos que se dedicam a Tua 

Torá. E para Ti fizeste um grande Nome, e para nós fizeste maravilhas e 

milagres. 
Em Purim: 

ִׂשיתָּ לַ  ִמי  ֲאבֹוֵתינּוְוַעל ַהִנִּסים ְוַהְתשּועֹות ֶשעָּ ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה, ַביָּ ם הָּ
ע ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹוג  רָּ ן הָּ מָּ ַמד ֲעֵליֶהם הָּ ַכי ְוֶאְסֵתר ְכֶשעָּ ְרד  ִביֵמי מָּ

ֵקן, ַטף  ל ַהְיהּוִדים ִמַנַער ְוַעד זָּ בּוז.  ּוְלַאֵבד ֶאת כָּ ם לָּ לָּ ִשים, ּוְשלָּ ְונָּ
תֹו, וְ  ַרִבים ֵהַפְרתָּ ֶאת ֲעצָּ ה ְבַרֲחֶמיָך הָּ ִקְלַקְלתָּ ֶאת ַמֲחַשְבתֹו,  ְוַאתָּ

ֵעץ. יו ַעל הָּ נָּ לּו אֹותֹו ְוֶאת בָּ  ַוֲהֵשבֹותָּ לו ְּגמּולֹו ְבֹראשֹו. ְותָּ
… pelos milagres, e pelas salvações que Tu fizeste para com nossos an-

tepasados naqueles dias naquela época. Nos dias de Mordekhay e Ester, 

em Xuxan, a capital, quando o malvado Haman se levantou contra eles, 

quis destruir, assassinar e exterminar a todos os judeus, desde jovens até 

anciãos, crianças e mulheres, num só dia, o décimo terceiro do duodé-

cimo mês, o mês de Adar e, além disso, quis saquear seu butim. E Tu, 

com Tua imensa misericórdia, desbarataste seu propósito e frustraste 

seu pensamento, e lhe retribuíste o mal que planejava sobre sua própria 

cabeça e o penduraram a ele e a seus filhos em uma árvore. 
 

ֵרְך ְוִיְתרֹומָּ  ם ִיְתבָּ ְך ְוַעל ֻכלָּ תָּ ה ְוֵאין זּולָּ  .ם ִכי יִָּחיד ַאתָּ
ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ ֶאה ְלהֹודֹות. בָּ  , ַהטֹוב ִשְמָך ּוְלָך נָּ

ל ְבֵני ְבִריֶתָך.וֹ בעשי”ת׃ ּוְכת  ב ְלַחִיים טוִבים כָּ
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Por tudo isso, que sejas Bendito e exaltado, pois Tu és único e não há 

outro além de Ti. Bendito és Tu, Eterno, Benevolente é Teu Nome e a 

Ti é próprio agradecer. 

(Nos 10 dias de texuvá: Inscreve para uma vida boa todos os filhos da Tua 

Aliança.) 
 

Uma vez que o Ĥazan começou a recitar Sim xalom, os Cohanim, em seguida, viram o rosto para a 
arca com as mãos em um punho. Eles não devem sair até o Ĥazan completar a bênção Sim xalom. 

ה כָּ ה ּוְברָּ לֹום טֹובָּ ֵלינּו,  ִׂשים שָּ ֶסד ְוַרֲחִמים עָּ ֶחֽ נּו  בָּ . ּוֵחן וָּ ְרֵכנּו ֻכלָּֽ
יָך ֶנֽ נּו מֵ ִכי  ְבאֹור פָּ תָּ לָּֽ ַתֽ יָך נָּ ֶנֽ ֲהבַ  ,ַחִייםוְ  ה תֹורַ  ,ינּוהֵ ֱאֹל ְייָּ אֹור פָּ   הַאֽ

לֹום ,ֶחֶסד וָּ  ה ְושָּ קָּ ֵרְך ֶאת ַעְמָך   .ּוְצדָּ ֵאלְוטֹוב ְבֵעיֶניָך ְלבָּ ל ֵעת  ִיְׂשרָּ ְבכָּ
ה ם. לוֹ שָּ בַ  רּוְך ַאתָּ ֵרְך ֶאת ַעמֹו  ְייָּ בָּ ֵאלַהְמבָּ לֹום ִיְׂשרָּ  ָאֵמן. ִיְהיּו .  ַבשָּ

ֶניָך,  צֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלפָּ  צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.  ְייָּ  ְלרָּ
Outorga paz, benevolência, bênção, vida, graça, bondade e misericórdia 

a nós e a teu povo Israel. Abençoa-nos a todos com a luz de Teu rosto, 

pois com a luz de Teu rosto nos concedeste, Eterno nosso Deus, a Torá 

e a vida, o amor e a bondade, a retidão e a misericórdia, a bênção e a 

paz. E que seja bom a Teus olhos abençoar-nos e abençoar a todo Teu 

povo Israel em todo momento. Bendito és Tu, Eterno, que abençoas a 

Teu povo Israel com a paz. Amên.  «Que as palavras de minha boca e as 

meditações de meu coração sejam aceitáveis ante Ti, Eterno, meu apoio 

e salvador.» (Salmo XIX,15) 
 

Ao término da oração [`Amidá], curva-se e dá três passos para trás curvado, e despede-se à esquerda 

própria e, em seguida, à direita, após o que levanta a cabeça [endireitando-se]. (Hilkhot Tefilá V,10) 

A halakhá não exige que palavras específicas sejam ditas enquanto se ‘dá a paz’. De fato, R. Saadia 

Gaon escreve que este ‘dar a paz’ não é mais do que um assentindo silenciosa da cabeça para a es-

querda e para a direita. Para quem deseja verbalmente ‘dar a paz’, sugerimos o costume antigo, con-
forme relatado pelo Rif: 

 

יו לֹום ִבְמרֹומָּ  , עֹוֶׂשה שָּ
ֵלינּו לֹום עָּ יו ַיֲעֶׂשה שָּ  ,הּוא ְבַרֲחמָּ

ל ַעמֹו  ֵאלְוַעל כָּ  ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ִיְׂשרָּ
Aquele que faz a paz na alturas, 

Em Sua misericórdia fará a paz conosco 

E com todo Seu povo Israel, e diremos: Amên. 
 

Quando se está rezando com um minyan (grupo de 10 homens judeus de 13 anos ou mais) cada um 

permanece no mesmo lugar durante a repetição da `Amidá, prestando atenção ao ĥazan seguindo-o 
durante a repetição e respondendo Amên ao fim de cada bênção. 

 

Prostração |  נפילת פנים 
Quando o Ĥazan completa a repetição da `Amidá, toda a congregação se senta no chão, se inclina 

colocando seus rostos no solo. Durante o Sabá não se recitam súplicas, devem recitar-se louvores ou 

palavras de agradecimento. Quem reza sem um minyan faz o mesmo. (Hil. Tefilá V,13-15; VII,17; 
IX,5) 
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Tampouco pode uma pessoa importante fazer “nefilat panim”, a não ser que saiba ser um justo 
como foi Josué, mas volta um pouco o rosto, sem colocá-lo sobre o chão. (Hil. Tefilá V,15) Entre 

Yom ha-Kipurim e Sukot não se faz nefilat panim. 
 

A Torá proíbe prostração total em cima de pedras lavradas fora do recinto do Templo. 
Por decreto rabínico, é proibido pressionar o rosto em pedra talhada, mesmo que não completamente 

prostrado. “Por isso é costume entre todos os judeus estender esteiras em suas sinagogas cujo solo é 

de pedras.” (Hil. `Avodá zará VI,10-13) 

 


