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KIDUSH LEVANÁ 

 

 A berachá deve ser recitada no mínimo três dias - e, no 
máximo, quatorze dias - após o molad - a Lua nova. A 
bênção da Lua só pode ser feita à noite, após o surgimento 
das estrelas: mesmo que um minian - o grupo de homens 
judeus - já tenham rezado Arvit, a oração da noite, deve-se 
aguardar o anoitecer. É importante, mas não necessário, 
recitá-lo na presença de um minian ou de, pelo menos, três 
outros homens israelitas. Se uma pessoa estiver enferma, 
pode até dizer a berachá sozinha, em seu lar.  

Há, basicamente, dois motivos para o mandamento de 
Kidush Levaná. O primeiro diz respeito a Elohim; o segundo, 
ao povo israelita. No Talmud, Rabi Yochanan ensina que 
aquele que recita a bênção da Lua é como se estivesse 
saudando a Presença Divina. Um dos maiores sábios de 
nossa história, Rabeinu Yoná, explicou que quando 
saudamos a Lua, estamos saudando seu Criador, Mestre do 
Universo. Pois, como o rei David decanta em seus Salmos, 
pode-se perceber e apreciar a grandeza de Elohim através 
de cada um dos elementos de Sua criação. 

O segundo motivo para esse ritual é que a Lua simboliza a 
história do povo judeu. Aos nossos olhos, a Lua parece 
diminuir, chegando até a desaparecer completamente; mas 
sempre volta a crescer até chegar à fase de Lua Cheia. Este 
ciclo lunar simboliza a história de nosso povo. Houve 
épocas de escuridão - perseguições, opressão e 
assimilação. Mas os filhos de Israel sempre voltam a crescer 
física e espiritualmente. Quando a luz do nosso povo parece 
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estar em perigo, prestes a ser ocultada, há uma 
reviravolta: toda queda é seguida por uma 
grande ascensão. Como a Lua Cheia numa noite 
de escuridão, o povo israelita - que nas palavras 

do profeta Isaías é a "luz entre as nações" - tem o mandado 
de Hashem de iluminar o mundo. 

A Lua ensina o povo de Israel a ter fé em Elohim. Este tema 
é especialmente enfatizado em nossas orações do Shabat, 
quando recitamos, "pela manhã, cantarei Seus louvores, 
(mas) fé eu terei à noite" (Salmos 92:3). Simbolicamente, é 
durante a noite, que representa a severidade e as 
dificuldades, quando mais precisamos de fé. A Lua ilumina 
a noite, lembrando-nos ser a vida um ciclo, como uma 
Fonte de Luz e Esperança constantes que rege o Universo. 
Não é de surpreender que o primeiro mandamento dado 
por Elohim ao povo judeu, mesmo antes do Êxodo do Egito, 
refere-se ao Rosh Chodesh - o novo mês - determinado pela 
Lua Nova. 

É muito importante ressaltar que esta bênção não é um 

culto à Lua. Os idólatras da antiguidade rezavam para a Lua 

e para outros astros celestiais, pois acreditavam que o 

mundo era regido por eles. A Torá e consequentemente o 

judaísmo proíbe isto terminantemente. Portanto, para que 

o Kidush Levaná não seja mal interpretado, ele é seguido da 

reza "Alenu", que se inicia com as palavras: 

 "É nossa obrigação louvar o Senhor de tudo".  

O último parágrafo desta reza termina com a afirmação que 

"Ein Od" - não há nada em nosso mundo - nem no 
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Shamaiym (Céu), nem na Terra - digno de ser 

adorado, além do Todo-Poderoso. 

 

Dizem nossos sábios:  

 

“Todo aquele que recita na época apropriada a Bênção da 

Lua é como se tivesse recebido a revelação da Presença 

Divina”. 

 

Por este motivo deve ser proferida de pé, vestindo roupas 

especiais (um momento apropriado é na saída do Shabat, 

quando escurece e ainda estamos vestindo roupas festivas) 

e na presença do maior número de pessoas possível, já que 

está escrito que é majestade para o Rei quando Ele é 

louvado diante de uma multidão. 

 

A prece incluí a recitação do capítulo 148 do Tehilim 

(Salmos). Em seguida é proferida uma bênção de louvores 

a Elohim pela criação do universo. Na sequência, repete-se 

três vezes a frase: 

 “Baruch iotsrêch, Baruch ossëch, Baruch conêch e Baruch 

borêch.” 

 

As iniciais de iotsrêch, ossëch, conêch e borêch formam o 

nome do patriarca Yaacov, chamado de “pequeno”, cujos 

descendentes guiam-se pelo calendário lunar. É recitado o 

trecho de David Melech Israel chai vecaiam três vezes, já 
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que o restabelecimento do brilho da Lua está 

relacionado à restituição do reinado da casa de 

David, com a chegada (Retorno) de Mashiach. 

 

 

Também é costume cumprimentar com Shalom Aleichem 

três pessoas e estas respondem Aleichem Shalom. O motivo 

é que Elohim só redimirá o povo judeu através da paz. 

 

Costuma-se balançar os fios do tsitsit ao terminar a prece e 

as pessoas dançarem após proferirem Kidush Levaná – 

Santificação da Lua. Após o cumprimento desta mitsvá as 

pessoas devem retornar felizes para casa como se tivessem 

presenciado a revelação da Presença Divina.  

 

 

Benção da Lua – Kidush Levaná 
 
Halelu’Yá, halelu et Adonai min hashamáyim, halelú’ Hu ba’ 
Meromim.  
 
Halelú’ Hu col mal’achav, halelú’ Hu col tsevaav. Halelú’ 
Hu shêmesh veyarêach, halelú’ Hu col cochevê or. Halelú’ 
Hu shemê hashamáyim, vehamáyim asher meal 
hashamáyim. Yehalelu et shem Adonai, ki Hu tsivá venivráu. 
Vayaamidêm laad leolam; choc natan velô yaavor. 
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Tradução para o português: 
 

Louvai o Eterno, louvai Adonai, dos céus; locai-
o nas alturas celestiais. Louvai-o todos os seus 

anjos, louvai-o todos seus exércitos. Louvai-o, Sol e a Lua, 
louvai-o todas as estrelas resplandecentes, louvai-o céu dos 
céus. Que todos louvem de Adonai, pois ele ordenou e eles 
foram criados. Ele os estabeleceu para sempre, para todos 
os tempos; Ele emitiu um decreto e não será transgredido. 
 
 
"Bendito sejas Tu, rei do universo, que criaste a vida, os 
céus e todos teus exércitos com o sopro de sua boca e 
também ordenou que a Lua seja renovada mensalmente 
com uma coroa de Majestade 
 
Bendito sejas Tu, o ETERNO que renova os meses, e nos traz 
as estações do ano, e a cada mês o Esplendor da Lua. 
 
Bendito sejas Tu, o ETERNO o CRIADOR da vida! 
 
Bendito sejas Tu, o ETERNO o CRIADOR da Natureza! 
 
Bendito sejas Tu, o ETERNO o CRIADOR da Lua que ilumina 
a escuridão e traz a harmonia e o amor aos nossos 
corações" 
 
 
 


