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BÊNÇÃO DO TALIT GADOL 

Antes de envolver-se no talit gadol, coloca-se o talit 

dobrado no ombro direito. Procede-se a verificação 

dos tsitsiot enquanto recitam-se os seguintes versí-

culos: 

 

BARECHI NAFSHI ET A-DO-NAI. A-DO-NAI E-LO-HAI GA-

DALTA MEOD, HOD VEHADAR LAVASHTA. OTÉ OR CAS-

SALMÁ, NOTÉ SHAMAYIM CAYERIA. (Salmos CIV:1-2)  

 

"Abençoe, ó minha alma, ao Senhor. Ó Senhor, meu Elohá. Tu 

és magnificamente exaltado. Tu Te vestiste de majestade e es-

plendor. Tu Te envolves de luz como um manto. Tu expandes 

os céus como uma cortina." 

 

Depois abre-se o talit completamente. Antes de se 

envolver no talit, recita-se a seguinte berachá: 

 

BARUCH ATÁ A-DO-NAI E-LO-HÊNU MÊLECH HAOLÁM 

ASHER KIDESHÁNU BEMITSVOTÁV VETSIVÁNU LEHIT 

‘ATÊF BETSITSIT. 
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"Bendito és Tu, ó Senhor, nosso Elohá, Rei do Uni-

verso, que nos santificou com Seus mandamentos e 

nos ordenou envolver-se em tsitsit." 

 

BÊNÇÃO DO VINHO 

Baruch Atá Adonai, Elohênu Mélech haolam, borê peri 

hagáfen. 

 

“Bendito és Tu, Eterno, nosso Elohá, Rei do Universo, 

que cria o fruto da vide” 

 

BÊNÇÃO DO PÃO 

Primeiro deve-se banhar as mãos, vertendo água de 

uma caneca ou copo três vezes consecutivas sobre 

cada uma, até o pulso, iniciando pela mão direita (o 

canhoto inicia pela mão esquerda). 
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- Antes de enxugar as mãos, esfrega-se levemente 

uma na outra. A bênção é recitada com as mãos er-

guidas juntas, enxugando-as em seguida: 

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

asher kideshánu bemitsvotav, vetsivánu al netilat 

yadáyim 

“Bendito és Tu, Eterno, nosso Elohá, Rei do Universo, 

que nos santificou com Seus mandamentos, e nos or-

denou sobre a ablução das mãos” 

 - Em seguida, sem interrupções, é recitada a bênção 

do pão: 

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

hamôtsi lêchem min haárets. 

 

“Bendito és Tu, Eterno, nosso Elohá, Rei do Universo, 

que faz sair pão da terra”



 

12 
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SHAHARIT SHABAT 

1- Inicia-se o Shacharit cantando Má 

tovú    - Números 24:5: 

 

Má tovú ohalêcha Iaacov, mishkenotêcha Is-

rael. Vaaní berôv chasdêcha avô veitêcha, 

eshtachavê El heichál codshechá beir`atêcha.  

Tradução:  

Quão amáveis são as tendas de Iaacov (Jacó), 

os teus aposentos Israel. E em tua grande com-

paixão entrarei em Tua Casa, me prostrarei, 

adorarei, aos Teus pés Separado Yahueh. 

Vesham’rú 

Vesham’rú venei Israel et haShabat, 
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La’asôt et haShabat ledorotâm Brit Olâ, ledor-

otâm Brit Olâ 

Ki shêshet iamím assá Adonai et hashamáim, 

et hashamáim ve’et haárets. 

Shabat shalom 

Shabat shalom (do Rei), Shabat shalom (do 

Rei), Shabat Shabat Shabat Shabat shalom.  

(2x) 

Shabat  Shabat, Shabat Shabat shalom. (2x) 

 

Shalom Alechem 

Hevêno shalom Alechem (3x) 

 Hevêno shalom, shalom, shalom Alechem. 

Shalom Adonai shalom (3x)  
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Oseh Shalom 

Oseh Shalom bim’romav  

U yase Shalom alêinu 

V’aL kol Israel v’imru, v’imru amen  

Yase Shalom  (bim’romav) 

Yase Shalom  (bim’romav) 

shalom alêinu V’ aL kol Israel 

Tu que traz a Paz sobre a terra  

Traz a Paz também a nós, Traz a Paz também a 

nós e sobre o Teu povo Israel 

Traz a Paz pra nós, traz a Paz pra nós, traz a Paz 

pra nós, pro teu povo Israel 

Tradução das canções  

E guardarão os filhos de Israel o Shabat, para 

fazer do shabat uma aliança perpétua. Pois em 



Brachot - Bênçãos 

 

16 
                                  Moshé ben Shalom 

seis Iomim fez o Eterno as Expansões e a terra, 

e no sétimo Iom descansou. Descanso de paz! 

Que a paz esteja convosco, a paz do Eterno. 

 

2- Hotsa’át Sêfer Torá (saída do rolo da 

Torá) 

Vaiehí binsôa haArôn vaiomer Moshé. Kúma 

Adonai veiafútsu oivêcha veinússu messan-

êcha mipanêcha. Ki miTsion tetsê Torá, Ki miT-

sion tetsê Torá, uDevar Adonai mirushaláim, 

Baruch shenatan Torá, Torá leamô Israel bidus-

hatô. 

 

Tradução: 

E em partindo a Arca, Moshé (Moisés) dizia: 

“levanta-Te, Eterno, e que os Teus inimigos se 
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dispersem, e que os Teus adversários fujam di-

ante da Tua presença” Pois que de Tsion (Sião) 

sairá a Torá (instrução), e a Palavra do Eterno 

de Yerushaláim (Jerusalém). Bendito Seja O 

que deu a Torá para o Seu povo em Sua Sepa-

ração. 

 

4- Keriát Shema (leitura do Ouve) Devarím 

(Dt) 6:4-9 

É ESSENCIAL FAZER ESTA CONFISSÃO DA 

UNISSIDADE DO ETERNO COM “KAVANÁ” 

(CONCENTRAÇÃO COM REVEREVÊNCIA SEM 

QUAISQUER DISTRAÇÕES). 

Todos cantam: 

Shema Israel Yáhuh Elohêino, Yáhuh Echád. 

Baruch Shem kevôd,  malchutô leolam vaêd. 
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Tradução:  

Ouve Israel o Yahueh é nosso Elohah, o Ya-

hueh é Um! 

 

Bendito Seja O Nome Daquele cujo Majestoso 

Reino é Eterno! 

 

KERIAT SHEMA (SEGUNDO A TORÁ) 

Shema Israel et-hachukim ve'et-hamishpatim 

asher anochi dover beazneichem hayom ulema-

detem otam ushemartem la'assotam. Anochi 

Yahueh Eloheicha asher hotseticha me'erets 
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mitsrayim mibeit avadim lo-yihie lecha Elohah  

acherim al-panai; 

 

Shema Israel Yahueh Eloheinu Yahueh echad; 

Veahavta et Yahueh Eloheicha bechol-levavcha 

uvechol-nafshecha uvechol-meodecha vehayu 

hadevarim haele asher anochi metsavcha ha-

yom al-levavecha veshinantam levaneicha vedi-

barta bam beshivtecha beveitecha uvelechtecha 

vaderech uveshochbecha uvekumecha ukeshar-

tam leot al-yadecha vehayu letotafot bein einei-

cha uchetavtam al-mezuzot beitecha uvisharei-

cha. 
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A TRADUÇÃO DA PROCLAMAÇÃO DO SHEMA 

"Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje 

vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e 

cuideis em os cumprirdes; 

1º a - Eu sou Yahueh teu Elohah que te tirei da 

"Terra das limitações" o Egito, da casa da servi-

dão. Não terás outros Elohim diante de mim; 

2º b  - Não farás para ti imagem de escultura, 

nem semelhança alguma do que há em cima na 

expansão, nem embaixo na terra, nem nas 

águas debaixo da terra; não as servirás, nem 
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lhes dará grandeza; porque eu, Yahueh teu Elo-

hah, sou Elohah zeloso, que visito a iniquidade 

dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daque-

les que me aborrecem, e faço misericórdia até 

1000 gerações daqueles que me amam e guar-

dam os meus mandamentos; 

3º g - Não farás uso do Nome de Yahueh teu 

Elohah para ti enganosamente, porque Yahueh 

não terá por inocente o que tomar o seu nome 

em vão; 

4º d - Guarda o Iom de Shabat, para o separar, 

como te ordenou Yahueh teu Elohah. Seis 
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Iomim trabalharás e farás toda a tua obra. Mas 

o sétimo Iom é o Shabat de Yahueh teu Elohah; 

não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu 

filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a 

tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, 

nem animal algum teu, nem o estrangeiro das 

tuas portas para dentro, para que o teu servo e 

a tua serva descansem como tu; porque te lem-

brarás que foste servo na terra das Limitações 

(Egito) e que Yahueh teu Elohah te tirou dali 

com mão poderosa e braço estendido; pelo que 

Yahueh teu Elohah te ordenou que guardasses 

o Iom de Shabat; 
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5º h - Honra a teu pai e a tua mãe, como Ya-

hueh teu Elohah te ordenou, para que se pro-

longuem os teus Iomim  e para que  te vá bem 

na terra que Yahueh teu Elohah  te dá; 

6º v   - Não assassinarás; 

7º z  -  Não adulterarás; 

8º x  -  Não furtarás; 

9º u  -  Não dirás falsidade contra o teu pró-

ximo. 
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10º  y   -  Não cobiçarás a mulher do teu pró-

ximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem 

o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, 

nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa 

alguma do teu próximo. 

Estas palavras falou Yahueh a toda a vossa Ke-

hilat (congregação) no monte, do meio do fogo, 

da nuvem e da escuridão, com grande voz, e 

nada acrescentou. Tendo-as escrito em duas tá-

buas de pedra, deu-mas a mim. Estes, pois, são 

os mandamentos, os estatutos e os juízos que 

mandou Yahueh teu Elohah se te ensinassem. 
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Ouve, Israel, Yahueh nosso Elohah, Yahueh é Um; 

Amarás, pois, Yahueh teu Elohah, de todo o 

teu coração, de toda a tua vida e de toda a tua 

força. Estas palavras que, hoje, te ordeno esta-

rão no teu coração; tu as inculcarás a teus filhos, 

e delas falarás assentado em tua casa, e an-

dando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levan-

tar-te. Também as atarás como sinal na tua 

mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as 

escreverás nos umbrais de tua casa e nos teus 

portões". 

5- Erguimento do rolo da Torá 

Todos proclamam:  
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Vezot haTorá asher Sam Moshé, lifnêi benêi Is-

rael al pi Adonai b’ iád Moshé. 

Tradução: 

 E esta é a Torá que Moshé pôs diante dos fi-

lhos de Israel, de acordo com o Eterno por in-

termédio de Moshé. 

 

6- Cortejo da Torá 

Todos cantam alegremente: 

Ki miTsion tetsê Torá, u’Devar Ha’Shem 

mirushaláim. 

Tradução: 

“Pois que de Tsion sairá a Torá, e a Palavra do 

Eterno de Yerushaláim (Jerusalém)” 
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7- Aliá Le Torá - Subida à Torá para leitura 

da parashá da semana 

Barechú et Adonai haMevorách 

Bendizei o Eterno que é bendito. 

A Kahal (congregação) responde unanime-

mente: 

 

Baruch atá Adonai haMevorách leolâm vaêd.  

 

Bendito seja o Eterno que é Bendito para todo 

o sempre. 

 

 O olé confirma:  

Baruch atá Adonai haMevorách leolâm vaêd 
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Bendito seja o Eterno que é Bendito para todo 

o sempre. 

 

8- Benção anterior à leitura 

O olé continua:  

Baruch atá Adonai ElohêInu Mélech hao-

lám, asher báchar bánu micol haamím,  

venatan lánu et Toratô. 

 

Bendito sejas Tu Eterno, nosso Elohah, Rei do 

universo, que nos escolheste dentre todos os 

povos e nos deste a Tua Torá. 

 

A kahal juntamente com o leitor:  

“Baruch atá Adonai notên haTorá” A-ME-N 

Bendito sejas Tu Eterno que nos deste a Torá. 
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9- Momento da leitura da parashá (Porção 

semanal) 

 

10- Benção posterior à leitura: 

Baruch atá Adonai ElohêInu Mélech haolám, 

asher natân lânu Torat emêt vechaiêi olâm 

natá betochênu 

Bendito sejas Tu Eterno, nosso Elohá, Rei do 

universo, que nos deste a Torá da verdade e a 

Vida Eterna plantaste entre nós. 

 

A kahal juntamente como leitor: 

“Baruch atá Adonai notên haTorá” A-ME-N 

 

Bendito sejas Tu Eterno que nos deste a Torá. 
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11- Teflát IeLadim  

O olê canta o Shemá enquanto os homens da 

Kerrilá que estão usando o Talit (manto de ora-

ção), fazem um círculo ao redor das crianças 

“cercando-as” com o Talit; símbolo das bên-

çãos do Criador.  

Chama-se as crianças a frente e faz-se uma 

oração pelas mesmas. 

 

12- Misheberách LeCholím  

O rabino ou o rosh ora pelos enfermos e ne-

cessitados: 

 

A oração do Cadísh: 

Itgadál veitkadásh shemê rabá. (Kahal: Amén) 
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Bealmá di verá chir’utê veiamlích malchutê 

veiatmách purcanê vicarêv meshichê. (Kahal: 

Amén) 

Bechaiechôn uviomêchon uvchaiêi dechôl Bêit 

Israel, ba’agalá, ba’agalá uvizmân ka´rív veimrú 

AMEN. 

IEHÊ SHEMÊ RABÁ MEVARÁCH LEALÂM ULE-

ALMÊ ALMAIÁ. ITBARÁCH 

Itbarách veishtabách, veit’paár veit’romam, 

veit’nassê, veit’hadár veit’alê veit’halál, shemê 

decud’shá Berich Hu (Kahal: Amén) 

Leêla min kol birchatá veshiratá, tush’bechatá 

venechematá, da’amirân bealmá, veimrú 

Amén. 

Iehê shelamá rabá min shemaiá vechaím tovím 

alênu veal kôL Israel, veimrú Amen. 
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OSSÊ SHALOM BIM’ROMÁV, HÚ IAASSÊ SHALOM 

ALÊNU VEAL KÔL ISRAEL, VEIMRÚ AMEN. 

 

Tradução: 

Exaltado e separado seja o Seu grande Nome 

(Kahal diz: Amen), no mundo que Ele criou Por 

Sua vontade. Queira Ele estabelecer o Seu 

Reino e determinar o ressurgimento da Sua 

Redenção e apressar a volta do seu Mashiach 

(ungido) Amen, 

No decurso da vossa vida, nos vossos Iomim e 

no decurso da vida de toda casa de Israel, 

prontamente e em tempo próximo; e dizei 

Amen.  Seja o Seu grande Nome bendito eter-

namente e para todo o sempre; Seja bendito, 

louvado, consagrado, exaltado, engrandecido, 
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honrado, elevado e excelentemente adorado o 

Nome do Separado, bendito Seja Ele (Amen), 

acima de todas as bênçãos, hinos, louvores e 

consolações que possam ser proferidos no 

mundo e dizei Amen. 

Que haja uma paz abundante emanada da Ex-

pansão, e vida boa para nós e para todo o povo 

de Israel; e dizei Amen. 

 Aquele que firma a paz nas alturas, com seu 

Favor, conceda a paz sobre nós e sobre todo o 

povo de Israel; e dizei Amen.  

 

13- Guarda da Torá na arca: 

Êts chaim hi Lamachazikim bá, vetomchêa 

meushár. Derachêha darchêi Noam, vechol 
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netivotêiha shalom. Hashivênu Adonai 

elêcha venachuva, chadêsh iamênu keke-

dem. 

E quando a Arca repousava, Moshé dizia: 

“Volta, ó Eterno, as miríades de milhares de Is-

rael”. Levanta-Te Eterno, no Teu repouso, Tu e 

a Arca do Teu poder. Vistam-se os Teus Cohe-

nim de justiça e cantem os Teus pios. Por amor 

de David, Teu servo, não faças virar o rosto do 

Teu Ungido. Pois que Eu vos dou bom ensina-

mento, não abandoneis a Minha Torá. É Ár-

vore da Vida para os que nela se apegam, e os 

que nela se apoiam SÃO BEM-AVENTURADOS. 

Os seus caminhos são caminhos agradáveis e 

todas as suas veredas são de paz. Faze-nos vol-

tar a Ti, Eterno, e voltaremos; renova os nossos 

Iomim como no tempo da antiguidade.  
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 14- Agora canta-se um hino para a oferta e 

logo após abençoa os ofertantes e o minis-

trante da parashá. 

 

15 - Após a ministração da palavra cabe ao 

dirigente passar a oportunidade ou fazer a 

tefilah final. 

 

16 - Birkát Cohaním (Encerramento com a 

bênção Aarônica) ministrada pelo Rosh da 

Kahal: 

Ievarechechá IAHUH veish’merêcha. 

Iaêr IAHUH panáv Elêcha vichunêka. 

Issá IAHUH panáv elêcha veiasêm lecha sha-

lom. 
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Que IAHUEH te abençoe e te guarde. 

Que IAHUEH faça resplandecer o seu rosto so-

bre ti, e tenha misericórdia de ti. Que IAHUEH 

sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. 

“Assim porão o Meu NOME sobre os filhos de 

Israel e EU os abençoarei”  Amen 
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COLETÂNEA DE LOUVORES - YESHUA CHAI 

 

Nº 1   

SOM DE SHOFAH 

(Rosh Moshé Ben Shalom) 

 

Louve com som de Shofar 

Louve ao teu Adonai. Tudo o que tem  

fôlego louve com som de Shofar  (2 x) 

 

Louve a Yahuh em suas festas  

Louve a Yah com Shofar  (2x) 

 

Vamos todos bradar, todos em uma só voz  

levante a cabeça e verá  Yericó caído ao chão 
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Louve a Yahuh em suas festas, Louve a Yah 

com Shofar  (2x) 

 

Fareis ressoar as trombetas nas festas do 

Hashem. Convocareis os anjos com o toque do 

sopro de Amor 

 

Louve a Yahuh em suas festas. Louve a Yah 

com Shofar  (2x)  
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Nº2    

BERESHT BARÁ ELOHIM 

(Rosh Moshé Ben Shalom) 

- Bereshit (Gn) 1:1 – Hebraico – 

 

Beresht bará Elohim ET haShamaim  

(No princípio criou Elohim os Céus) 

 

V’et haErêtz Adonai, Elohêinu, Elohá  

(E a terra o Senhor, Nosso Elohim o Elohá) 

 

Shalom, Shalom, Shalom 

         (Paz, Paz, Paz) 

 

      Leolam Erêtz Israel 

(No Universo e na terra de Israel) 
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Nº 3   

YOSHIA 

(Rosh Moshé Ben Shalom) 

- Matityahu (Mt) 1:21 – Hebraico - 

 

Vê hi yoledet, bem vecaratá eT Shemô Yeshua 

Vê hi yoledet, bem vecaratá ET shemô Yeshua 

 

Ki hu Yoshia ET amo,  Ki hu Yoshia ET amo 

 

-Português- 

Ela conceberá e terá um filho e o Chamará de 

salvação!  2x 

 

O salvador, deste teu povo! 4x 
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Nº 4   

YESHUA HA ADON 

(Rosh Moshé Ben Shalom) 

 

Posso ouvir Tua voz, ó Pai eu quero estar con-

tigo, meditar em Sua Lei ser Teu amigo 

Pai segura em minha mão, me dê o Teu abrigo 

Obrigado por me dá seu único Filho 

Senhor quero estar pra sempre ao Teu lado 

Sei que nunca ficarei desamparado 

O Mashiach de Israel me conduzirá, se eu cair 

Ele me levantará 

 

Yeshua ha Adon,  Yeshua haMashiach 

2x 
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Nº 5      

A CIDADE DE YERUSHALAIM 

(Rosh Moshé Ben Shalom) 

- Inspirado no Salmo 48 - 

 

A cidade de Yerushalaim, Santuário das Mora-

das. O Eterno está no meio dela e jamais será 

abalada      

Grande é o Senhor, digno de louvor 

Na cidade de Yerushalaim, Grande, grande El 

Shaday        (2 x) 

 

Elohim, Adonai Gadol El’Shaday 

(Elohah, Yhwh - Grande Elohah poderoso 
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Nº 6   

ELE VIVE! 

(Rosh Moshé Ben Shalom) 

 

A paz que você já alcançou, a paz que o mundo 

alcançará, a paz que está dentro de nós. 

Então vamos cantar em uma voz, anunciando 

nas nações que o nosso Mestre já ressuscitou. 

A paz que você já alcançou, a paz de Yeshua o 

Salvador não é a mesma paz que o mundo dá 

Então vamos cantar em uma voz, anunciando 

nas nações que Ele vive e já ressuscitou... 

 

ELE VIVE!  

ELE VIVE E ELE REINA ENTRE NÓS. ELE VIVE! 

ELE VIVE E VOLTARÁ PARA NÓS         (2X) 

...ENTÃO O MUNDO SERÁ TRANSFOMADO 

PELA SUA PAZ! 
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Nº 7      

MENSAGEIRO DO AMOR 

(Rosh Moshé Ben Shalom) 

 

QUERO QUE VOCÊ ENTENDA E COMPREENDA A MI-

NHA DECISÃO. QUERO VOLTAR AOS COSTUMES, 

RESTAURAR AS RAÍZES DA MINHA NAÇÃO. 

EU DEIXO OS MEUS SOFRIMENTOS, QUERO OS 

MANDAMENTOS DE ISRAEL. 

QUERO ESTAR COM O MEU POVO, SER FELIZ DE 

NOVO SOU FILHO DE AVRAHAM 

SOU SEPARADO DO PAI. QUERO SEMPRE VIVER 

EM PAZ. ESPERO VIVER A VERDADE, NA REALI-

DADE VOLTAR PRA ISRAEL. 

SOU MENSAGEIRO DO AMOR, YESHUA É O MEU 

SALVADOR 

TUDO O QUE ENCONTREI NO CAMINHO FOI PE-

DRA E ESPINHO MAS SOU VENCEDOR! 
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QUERO QUE VOCÊ ENTENDA E COMPREENDA A MI-

NHA DECISÃO. QUERO IR MORAR NA CIDADE TODA 

DE OURO COM MEUS IRMÃOS. 

 

ESTE MUNDO NÃO TEM JEITO EU ESPERO O REINO 

QUE O MASHIACH TRAZ. 

 

ELE VOLTARÁ DE NOVO.... REUNIRÁ SEU POVO EM 

YERUSHALAIM 

 

SOU SEPARADO DO PAI. QUERO SEMPRE VIVER 

EM PAZ. 

 

ESPERO VIVER A VERDADE, NA REALIDADE VOL-

TAR PRA ISRAEL. 

SOU MENSAGEIRO DO AMOR, YE’SHUA É O MEU 

SALVADOR. 

 

TUDO O QUE ENCONTREI NO CAMINHO FOI PE-

DRA E ESPINHO MAS SOU VENCEDOR! 
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Nº 8 

VOLTA Ó ISRAEL 

(Composição em grupo pela Kahal) 

Volta ó Israel aos preceitos meus 

Faça Teshuvá, retorne as minhas Leis 

 

Filhos de Yehudá (Judá), filhos de Efraim 

dentre as nações  lembrarás de Mim       (2X) 

 

De T’sion sairá a Lei e a Palavra de Yerusha-

laím. Assim diz o Hashem: Ao voltar terão a 

Paz 

 

O Eterno enviou Yeshua de Israel, 

para todas as nações o Maná que vem do 

Céu 
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Nº 9   

QUEM ESTÁ FELIZ 

(Rosh Moshé Ben Shalom) 

 

Quem está feliz louve ao Hashem 

Abra a boca irmão e louve Yáhuh! 

 

Quem está feliz louve ao senhor 

Abra a boca irmão e louve Yáhuh! 

 

Louve Adonai 

Exaltado seja o teu Nome 

Louve Adonai  

Exaltado seja o teu Nome 

Baruch atá Adonai 

Eloheinu mélech Ha olan 
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Nº10 

GUERRA 

(Rosh Moshé ben Shalom) 

 

Quero uma explicação    

para o que está acontecendo na terra  

só ouço notícias de destruição   (2x) 

 

A liberdade vive, presa em uma sela 

como um pássaro preso sem poder voar (2x) 

 

Para aqueles que querem paz 

dê um pouco de amor.  

Para aqueles que querem guerra... a Paz    

(2X) 
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Nº 11   

LOUVE ADONAI 

 

Não há outro sobre o trono Cordeiro e leão 

As montanhas prostram-se aos seus pés  

em adoração!   (2x) 

 

Louve Adonai 

Desde o amanhecer até o sol se por 

Louve Adonai e que todas as nações   

Adorem ao Senhor, louvai 

  



Hinos – Tehilat Hashem 

  

50 
                                  Moshé ben Shalom 

Nº 12   

YESHUA 

 

YESHUA, YESHUA,  

YESHUA, YESHUA,   (2x) 

 

VEM SALTANDO SOBRE OS MONTES  

DE YERUSHALAYIM 

 

SOU SUA NOIVA  APAIXONADA  

TE ESPERANDO PARA  DANÇAR 
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Nº 13 

KADOSH 

KADOSH, KADOSH, KADOSH,  

ADONAI, ELOHIM  TSEVAOT, 

ADONAI, ELOHIM TSEVAOT, 

SANTO, SANTO, SANTO,  

É O HASHEM  DOS EXÉRCITOS, 

É O HASHEM DOS EXÉRCITOS, 

QUE ERA, QUE É, E QUE HÁ DE VIR, 

QUE ERA, QUE É, E QUE HÁ DE VIR, 

ASHER,  HAYAH V’HOVEH, V’YAVO 

ASHER,  HAYAH  V’HOVEH, V’YAVO. 
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Nº 14      

ADON OLAM 

Adon olam,  asher malach, Beterem kol y'tzir 

nivra. 

L'et na'asah  vecheftzo kol, Azai melech, Azai 

melech  shimo nikra. 

 

Veacharey kichlot hakol, Levado yimloch nora. 

Vehu haya, vehu hoveh, Vehu yihyeh betifara. 

Vehu echad, v'eyn sheni Lehamshil lo, le-

hachbira. 

Beli reishit, beli tachlit, Velo ha'oz vehamisrah. 

Vehu eli, vechai goeali, Vetzur chevli b'et 

tzarah. 

Vehu nisi umanos li, M'nat kosi b'yom ekra. 

B'yado afkid ruchi B'et ishan vea'irah. 

Veim ruchi g'viyati, Adonai li velo ira  
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Nº 15   

CHORA ISRAEL 

 

QUANDO EM CATIVEIRO TE LEVARAM DE SIÃO. 

OS TEUS SACERDOTES PRANTEARAM DE AFLIÇÃO 

FOI COMO MORRER DE VERGONHA E DOR 

CAMINHAVA TRISTE O POVO FORTE DO SENHOR 

OH YERUSHALAYIM POR QUE DEIXASTES DE ADO-

RAR? 

AO ELOHAH QUE EM TANTAS BATALHAS TE AJUDOU 

CHORA ISRAEL NUM LAMENTO SÓ TALVEZ EL SE 

LEMBRE  DOS BICHINHOS DE YA'AKOV 

 

CHORA ISRAEL, BABILÔNIA NÃO É SEU LUGAR 

CLAMA ELOHIM, QUE ELE TE OUVIRÁ DO INIMIGO 

TE LIBERTARÁ 
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Nº 16   

CHORA ISRAEL EM HEBRAICO 

KRA'YSRAEL 

 

Ka'asher mitsion le shevy lakchu otcha 

Kol hakohanim bakhu beyagon gadol 

Zeh hayah kilmah shekistah panym 

Ha'am shel Elohim hayah atsuv, atsuv me  od 

yerushalayim madua lo he eratsta et  Elohah 

She azar lecha tamyd bekravym rabym 

 

Kra'Ysrael el be etsev yachyd 

Ulay hu Elohim yzkor et b'ney Ya'akov 
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Kra'Ysrael, bavel hu'lo, hu'lo mekomcha 

Kra'le Elohim hu yshmoa'otcha 

Elohim chaym yoshyecha 
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Nº 17 

RACHEM 

(Socorro)  

 

Rachem, rachem no hashem  Eloheinu, 

rachem, 

(Tem misericórdia Hashem nosso Elohah)  

Al Yisrael amecho, rachem, 

(Misericórdia de Israel o teu povo) 

V’al Yerushalayim irecho, 

(E Yerushalaim (Jerusalém) sua cidade) 

Rachem, rachem, rachem. 

(Misericórdia, Misericórdia, Misericórdia) 

V’al Tzion mishkan kevodecho, 

(E em Sião, o lugar de descanso de sua "Gran-

deza") 
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V’al malchut beit David meshichecho, 

(E sobre o reino da casa de David, seu ungido) 

V’al habeit haGadol v’hakadosh, 

(E na grande e Separada Casa) 

Rachem, rachem, rachem. 

(Misericórdia, Misericórdia, Misericórdia) 
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Nº18 

SHIR LAMA'ALOT 

Shir lama`alot.  Esa einai el heharim me'ayin 

yavo ezriy? 

(Elevo os meus olhos para os montes de onde 

me vem o socorro) 

Ezriy me'im Ha'shem, ose shamaim v'aretz. 

(O meu socorro vem do YHWH  que fez as  ex-

pansões  e a terra.) 

Al yiten lammot raglecha 

(Não deixará vacilar o teu pé)  

al yanum shomecha. 

(aquele que te guarda não dormitará) 

Hineh, lo yanum velo yishan shomer yisrael. 

(Eis que não dormitará nem dormirá O guarda 

de Israel) 

Ha'shem shomecha ha'shem tsilecha  
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(O YHWH é quem te guarda; o YHWH é a tua 

sombra)  

al yad yeminecha. 

( à tua mão direita) 

yomam hashemesh lo yakeka veyareach 

balailah 

(De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite) 

ha'shem yishmacha mikol ra'ah  

(OYHWH te guardará de todo o mal)  

yishmor et nafshecha. 

(ele guardará a tua vida) 

Hashem yishmar tsetcha uboecha meata 

vead olam  

(O YHWH guardará a tua saída e a tua en-

trada, desde agora e para sempre) 
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 Nº 19 

T'FILO LEONI 

(Tehilim - Salmo 102:1-3) 

 

Tfilo leoni chi iaatof 

(Oração de um aflito enquanto fraco) 

Velifnai HaShem Yishpoch sicho 

(derramo a ti Hashem o meu clamor)  (2x) 

Hashem sh’mo tefiloti 

(Hashem escute o meu clamor) 

shav’ati elecho tavo 

(deixe o meu lamento ir a ti) 

Al taster panecho Mimeni 

(não apartas Teu rosto de mim) 

b’yom tsar li  (no  dia mal) 
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Nº20 

SACRIFICIO DO MASHIACH 

DO SACRIFICIO DO MASHIACH 

ELE  UNIU TODAS AS NAÇÕES 

E ASSIM NÓS NOS TORNAMOS 

DO MESMO POVO QUE TÚ ÉS 

EM HEBROM OS ANCIÃOS  

UNGIRAM A DAVID REI SOBRE ISRAEL  (2X) 

SOMOS OSSOS DOS SEUS OSSOS  

UM SÓ CORPO  

UM SÓ POVO  

UMA SÓ FÉ  

UM SÓ É,  

UM SÓ SENHOR 

UMA ESPERANÇA  

E UM SÓ MEDIADOR 
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Nº 21 

HASHEM MELECH 

(YAHUEH REINA) 

 

Hashem melech 

(O Eterno Reina) 

Hashem malach 

(O Eterno Reinou) 

Hashem yshpoch 

(O Eterno reinará)   

leolam vaed 

(para todo Sempre) 

V’haya hashem melech 

(E reinará para Sempre) 

Al Col Ha'érets 
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(em toda a Terra) 

B'yom Hahu Yihie 

(e nesse dia então)  

Hashem Echad  Ushemo Echad.  

(O Eterno será UM e O Seu Nome UM) 
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Nº 22 

BARUCH SHEM KEVOD 

Estou aqui Hashem pra agradecer 

Te adorando pelas suas maravilhas 

Tu me amas mesmo sem eu merecer 

E este amor modificou a minha vida 

É imenso o meu prazer, quando faço teu que-

rer.  Teu Espírito engrandece o meu viver. 

 

É imenso o meu prazer quando faço teu querer 

Teu Espírito engrandece o meu viver 

 

Baruch shem kevod Malchuto leolam vaed 

Bendito seja o seu Majestoso Nome 

E o seu Reino para todo sempre! 
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Nº 23 

MIZMOR LEDAVID 

(Tehilim de David - Salmos 23)   

Mizmor leDavid  hashem  ro'i lo ech'sar 

Bin'ot deshe yar'bitzeni al mei menuchot yeha-

leni 

 

Nafshi yeshovev yan'cheni bema'aglei Tsedec 

lema'an sh'mo 

Gam ki elech begei tzalmavet lo ira ki  ra Atah 

imadi 

 

Shiv'techa umish'antecha hemah yenachamuni 

 

Ta'aroch lefanai shulchan neged tzorerai 

dishanta vashemen roshi kosi revayah. 

 

Ach tov vachesed yir'defuni kol yemei chayay 
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veshavti beveit  Hashem le'orech yamim   

 

Salmo de David. O Eterno é o meu pastor: 

Ele não me faltará, Ele me faz descansar em 

pastos verdes e me leva a águas tranquilas. 

O Eterno renova minhas forças e me guia 

por caminhos certos, como Ele mesmo pro-

meteu. Ainda que eu ande por um vale es-

curo como a morte, não terei medo de nada. 

Pois tu, oh Eterno, estás comigo; Tu me pro-

teges e me diriges. Preparas um banquete 

para mim, onde meus inimigos me podem 

ver. Tu me recebes como convidado de 

honra e enches meu copo até derramar. Cer-

tamente a tua bondade e o teu amor ficarão 

comigo enquanto eu viver. E na tua casa, oh 

Eterno, morarei tosos os dias da minha vida. 
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Nº 24 

SHEMA  YISRAEL  - Ouve Israel 

 

Kshehalev boche rak elohah shomea     Akeev 

ole mitoh aneshama      Adam nofel lifnei shehu 

shokea Bitfila ktana chotech et admama 

 

refrão 

Shema Israel elohay ata akol yahol 

Natata li et chayay natata li akol 

Beenay dima alev bohe besheket 

Ukshe alev shotek aneshama zoeget 

Shma Israel elohay ahshav ani levad 

Hazek oti elohay asse shelo efcha 

Akeev gadol veen lean livroach 

Asse sheigamer ki lo notar bi koah 

Kshealev bohe azman omed milechet 
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Adam rohe et kol hayav pitom 

El alo noda hu lo rotse lalechet    

Le elohav kore al saf neor 

 

 -OUVE, ISRAEL – 

Quando o coração chora o tempo se de-

tém.  O homem vê toda sua vida pronta-

mente.  

Rumo ao desconhecido  não quer par-

tir  clama por seu Elohah à beira do precipí-

cio.  

 -    Ouve Israel, meu Elohah Todo poderoso! 

Me deste a vida, me deste tudo. Em meus 

olhos há lágrimas o coração chora em silên-

cio.  E quando o coração se cala a alma 

grita!  
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OUVE, ISRAEL! Meu Elohah agora estou só; 

Sustente-me, Elohah faça com que não 

tema! A dor é grande e não há para onde 

fugir. Faça com que termine pois não tenho 

mais forças! 
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Nº 25 

SHIRU LAMELECH 

(Cantem ao Rei) 

 

V’ato bonim shiru shiru 

(E vós filhos cantem, cantem) 

V’ato bonim shiru lamelech 

(E vós filhos cantem, cantem ao Rei) 

B’tsiferets mefoor 

(Formoso e Majestoso) 

V’ashrei avodov oy avodov dov 

(E feliz o servo, o servo) 

Ha’mashmi’yim bekol Bekol l’sh’vcho 

(Que anuncia a todos Teu retorno) 
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Nº 26 

NO DIA EM QUE O SOL NÃO MAIS BRILHAR 

 

NO DIA EM QUE O SOL NÃO MAIS BRILHAR 

E O BRILHO QUE HÁ EM CIMA SE APAGAR 

E NÃO MAIS EXISTIR AS ONDAS DO MAR, 

ISRAEL PERANTE TI NADA SERÁ 

SEI QUE O SEU POVO NUNCA REJEITOU  

UM RENOVO ENTRE ELES ENVIOU 

E POR MIM SACRIFICOU. MINHA VIDA TRANSFOR-

MOU  E NA OLIVEIRA SANTA ME ENXERTOU  

 

SOU COERDEIRO DAS PROMESSAS DE ISRAEL. UM 

POVO SÓ SEPARADO POR EL 

SOU COERDEIRO DAS PROMESSAS DE ISRAEL 

UMA SÓ FÉ EM UM SÓ EL. 
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Nº 27 

TUA VERDADE BRILHOU EM MIM 

(Rosh Moshé Ben Shalom) 

 

 

Tua Verdade brilhou pra mim 

Tua justiça jamais terá fim       (2x) 

 

Estava caído enganado sim 

Hoje eu sei sou Efraym      (2x) 

 

Retornando estou de volta pra casa 

Estou de mãos dadas com a Torá     (2x) 

 

Tudo o que tenho, Tenho pra Ti 

Dado o Amor , que Tens para mim   (2x) 
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 Nº 28 

ENTRONIZADO  
(Moshé ben Shalom e Josué Lima) 

Estás entronizado no Shamayim 

Teu Reino é eterno, firmado está 

E os Querubim te adoram dizendo Ka-

dosh, Kadosh, Ha Kadosh Baruch Hu         

Minh’alma te adora Adonai. Todo o meu 

ser si prostra ante a ti... 

 

Elohim, El Shadai, Adonai,  El’Elyon 

Nos te adoramos, nós te adoramos,              

dizendo Kadosh, Ha Kadosh Baruch Hu 
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Nº 29 

HINEY MA TOV 

 

HINEY MA TOV UMANAIM 

SHEVET ACHIM GAM YACHAD   (2X) 

 

HINEY MA TOV, LAI, LAI, LAI…… 

 

QUÃO BOM E AGRADÁVEL É  

QUE OS IRMÃOS VIVAM EM UNIÃO 

 

EM UNIDADE, EM UNIDADE 

LAI, LAI, LAI.... 
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Nº 30 

PAI ESSINA-ME A CALAR 

PAI ESSINA-ME A CALAR 

QUANDO COMIGO TÚ FALAS 

PERMITA-ME EM TEUS BRAÇOS DESCANSAR 

E DESFRUTAR DO SEU IMENSO AMOR 

NÃO ME FAÇAS POBRE OU RICO  

DÁ-ME SOMENTE O QUE PRECISO FOR 

PARA QUE NECESSITADO EU NÃO PEQUE 

OU SACIADO NEGUE A TI HASHEM 

 

PAI NOSSO QUE ESTA NO CÉU 

ENGRANDECIDO SEJA O TEU NOME 

PERDOA OS PECADOS MEUS 

COMO EU PERDÔO AOS MEUS DEVEDORES 

QUE NENHUM MAL ME ACONTEÇA 

GUARDA-ME COM TUA PAZ 

QUE A TUA VONTADE PREVALEÇA 

EM MINHA VIDA Ó ADONAI, MEU REI E PAI. 
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Nº 31 

DIANTE DO TEU ALTAR 

DIANTE DO TEU ALTAR HASHEM QUERO ENTREGAR 

MINHA OFERTA MEU LOUVOR A TI 

POIS TU TENS ME SUSTENTADO, MEU ESFORÇO É 

COMPENSADO, MINHA OBEDIÊNCIA GERA PAZ EM 

MIM 

DIANTE DO TEU ALTAR HASHEM QUERO AGRADE-

CER O PÃO DE MEU SUOR DADO A MIM 

POIS TÚ TENS ME PROSPERADO, ME FAZENDO SE-

PARADO, PARA TODO TEMPO APRENDER DE TI 

É MEU PRAZER TE ADORAR. MINHA PRIMÍCIA EN-

TREGAR. VEM Ó HASHEM ME ABENÇOAR... COM 

A TUA BRACHAH (Bênção) 

 

SEM TI NÃO POSSO VIVER. DEPENDO DO TEU 

QUERER. VEM Ó HASHEM ME ABENÇOAR, 

DIANTE DO TEU ALTAR 
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Nº 32 

ANA B'KOACH 

 

Ana  ana B'koach   gdulat y'mincha   tatir tze-

rura 

 

Kabel rinat   amcha, sagveinu,  tahareinu nora,  

tahareinu nora 

 

Na gibor,   dorshei yichudcha,  k'vavat sham-

rem 

 

Barchem taharem  rachamem,tzidkatcha  

tamid gamlem  

 

Chasin kadosh  b'rov tucha, nahel adatecha 

Yachid geeh  l'amcha p'neh,  zochrei k'dusha-

techa 
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Shavateinu kabel,   ush'ma tzaakateinu,  yo-

deah taalumot. 

 

(Baruch shem k'vod malchuto l'olam vaed.) 

 

 Nós te rogamos 

Com o poder de Tua Grandiosa Direita, des-

mancha a atadura. 

Aceites o Canto da Tua Nação, exalta-nos e pu-

rifica-nos, 

ó Temido Por favor, ó Poderoso, proteges 

como a pupila do Olho, aqueles que exalam  a 

Tua Unificação. 

Abençoa-os, purifica-os, concede-lhes sempre 

Tua Justiça misericordiosa. 

Ó Separado , ó Protetor, com a abundancia da 

Tua Bondade, governa Tua congregação.  
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Ó Único, ó Exaltado, verte-Te ao Teu povo, e 

aqueles que se lembram de Tua Separação. 

Aceita os nossos clamores, e ouve os nossos 

gritos, ó Tu, que sabes todos os segredos. 

Bendito seja o Nome (YHWH)  daquele cujo 

glorioso Reino é eterno. 
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Nº 33 

 

BARUCH  HABÁ  B’SHEM ADONAI 

 

Baruch  habá   B’shem Adonai, HaleluYah!  

 

Baruch  habá   B’shem Adonai    HaleluYah  

 

Refrão 

Baruch  habá  B’shem Adonai, HaleluYah Hale-

luYah  

 

Bendito é o que vem em Nome do Hashem 

HaleluYah (Louve a Yah) 

HaleluYah (Louve a Yah) 
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Nº 34 

MANÁ  

TENHO SEDE Ó PAI, DAÍ-ME DE BEBER. EM TEUS 

MANDAMENTOS QUERO ME SACIAR 

ÉS O ADONAI - LEOLAM VAED - HASHEM PARA 

TODO SEMPRE, PODEROSO ONISCIENTE, COMO A TI, 

OUTRO NÃO HÁ 

TENHO FOME Ó PAI DAÍ-ME DE COMER 

DO MANÁ DO CÉU DADO A QUEM É FIEL 

SÓ ASSIM ENTÃO, EU TEREI EMFIM, SOBRE MIM, O 

NOME DE ISRAEL 

QUERO ANDAR NOS PASSOS DO MASHIACH 

TE ADORAR COM TODA ALEGRIA E COM A MINHA 

VOZ TEU NOME EXALTAR 

QUERO ANDAR NOS PASSOS DO MASHIACH 

TE ADORAR COM TODA ALEGRIA E TE DIZER BA-

RUCH  ATÁ.  E TE DIZER BENDITO ÉS TU 
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Nº 35 

CELEBRAREI AO MEU REI 

(Rosh Moshé ben Shalom) 

 
CELEBRAREI AO MEU REI 

COM CÂNTICOS DE JÚ-BI-LU 

 

COM HONRAS EM LOUVOR  

CELEBRO AO SENHOR 

EM ESPÍRITO,  EM VERDADE 

ENTREGO O MEU LOUVOR 

 

BARUCH ATÁ ADONAI 

BARUCH HABÁ ADONAI 

HA-LE-LU'-YA-HU-EH 

 

KEVOD HASHEM 

SHIRU LA'MELECH 

V' HA RUACH  B' EMET  

SHIRU LA' MELECH 
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Nº 36 

OUVI-ME 

- Tehilim (Sl 4) - 

 

Ouvi-me quando eu clamo, 

Ó Eterno da minha justiça!  (2x) 

 

Na angústia me deste largueza, tenha miseri-

córdia de mim e ouve-me no meu clamor 

Ouvi-me quando eu clamo, 

Ó Eterno da minha justiça! 

 Filhos dos homens, até quando convertereis a 

minha Grandeza em infâmia?  

Ouvi-me quando eu clamo, 

Ó Eterno da minha justiça! 

 Sabeis, pois, que o Hashem separou para si  

aquele que lhe é querido; o Eterno o ouvirá 

Ouvi-me quando eu clamo, 
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Ó Eterno da minha justiça! 

Perturbai-vos e não pequeis;  

Falais com o vosso coração em vossas camas 

e calai-vos 

Ouvi-me quando eu clamo, 

Ó Eterno da minha justiça! 

Em paz me deitarei e dormirei, 

porque só Tu ó Pai, faz-me  habitar seguro 
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Nº 37 

BEREANOS 

(Rosh Moshé ben Shalom e rosh Marcos) 

 

Somos soldados vamos a batalha 

a nossa arma é a Palavra 

Somos soldados vamos a batalha 

a nossa arma é a Palavra 

Guerreiros avante sempre confiantes 

em Yeshua nosso Comandante 

Guerreiros avante sempre confiantes 

em Yeshua nosso Comandante 

 

REFRÃO 

BEREANOS, SOMOS BEREANOS  

POIS A PALVRA NÓS CONSULTAMOS 
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Nº 38 

SE DE REPENTE VOCÊ SENTIR UM VAZIO 

(Rosh Moshé ben Shalom) 

 

Se de repente você sentir um vazio. Sentir uma 

vontade de chorar. 

Sentir que a tristeza insiste em dormir e acor-

dar com você. Sentir que a felicidade  

está em todos menos em teu ser 

Sentir que a tristeza insiste em dormir e acor-

dar com você. Sentir que a felicidade está em 

todos menos em teu ser 

 

Mas basta você acreditar que no Nome do 

Senhor Há poder e perdão 

 

Mas basta você acreditar 

Que o Espírito do Pai faz a transformação 

Que vai fazer você mudar, você sentir,  você 

louvar, louvar... 
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Nº 39 

CLAME O NOME DO REI 

(Rosh Moshé ben Shalom) 

 

 

Feliz aniversário ach (irmão) 

já faz quase um ano que você encontrou 

Yeshua e te abençoando Ele me abençoou... 

uouô uouô! 

 

Feliz aniversário achi (irmão) 

já faz quase um ano que você encontrou 

Yeshua e te abençoando Ele me abençoou... 

uouô uouô! 

 

Não há lugar para solidão agora, mande a 

tristeza dá o fora, clame o Nome do Rei... 

 

...o Nome é Yeshua, Yeshua, Yeshua   (2vz) 
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Nº 40 

VERDADEIRO AMOR  

(Rosh Moshé ben Shalom) 

 

 

Foi difícil eu sei, mas valeu Senhor! 

Um alto preço eu sei no Madeiro pagou (2 

x) 

 

 

Verdadeiro amor!   uou uou uou...... 

Fiel amor!  uou uou uou...... 

e não há nada, nada, nada.................. 

Que possa apagar; esse Amor! 

 

 

Pra te dizer meu Herói, perto de Ti hoje es-

tou. Eu te confesso Senhor, nada supera 

este Amor  (2x) 
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Nº 41 

ELE  VEM  

(Rosh Moshé ben Shalom) 

 

 

Ele vem com toda autoridade 

Pra julgar a humanidade 

Com Poder, Justiça e Verdade 

Será o fim de toda maldade 

              2x 

 

Não era sonho não, eu estava acordado 

quando Yeshua me mostrou...a sua Vinda na 

Terra! 

 

Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos 

Rei maior é claro que não há 

 

Não há, não há, não há, não há... 
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BÊNÇÃOS AUXILIARES  

 

KIDUSH LEVANÁ – CEIA DA LUA NOVA 

 

 A berachá deve ser recitada no momento em 

que o rosh chodesh (celebração do molad – lua 

nova) é oficializado. A bênção da Lua só pode 

ser feita à noite, após o surgimento das estre-

las: mesmo que um minian - o grupo de ho-

mens judeus - já tenham rezado Arvit, a oração 

da noite, deve-se aguardar o anoitecer. É im-

portante, mas não necessário, recitá-lo na pre-

sença de um minian ou de, pelo menos, três 

outros homens israelitas. Se uma pessoa esti-

ver enferma, pode até dizer a berachá sozinha, 

em seu lar. 
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Há, basicamente, dois motivos para o manda-

mento de Kidush Levaná. O primeiro diz res-

peito 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, expli-

cou que quando saudamos a Lua, estamos 

saudando seu Criador, Mestre do Universo. 

Pois, como o rei David decanta em seus Sal-

mos, 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. 
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Este ciclo lunar simboliza a história de nosso 

povo. Houve épocas de escuridão - persegui-

ções, opressão e assimilação. Mas os filhos de 

Israel sempre voltam a crescer física e espiritu-

almente. Quando a luz do nosso povo parece 

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 na-

ções" - 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 recita-

mos, "pela manhã, cantarei Seus louvores, 

(mas) fé eu terei à noite" (Salmos 92:3). Simbo-

licamente, é durante a noite, que representa a 

severidade e as dificuldades, quando mais pre-
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cisamos de fé. A Lua ilumina a noite, lem-

brando-nos ser a vida um ciclo, como uma 

Fonte de Luz e Esperança constantes que rege 

o Universo. Não é de surpreender que o pri-

meiro mandamento dado por Elohim ao povo 

judeu, mesmo antes do Êxodo do Egito, refere-

se ao Rosh Chodesh - o novo mês - determi-

nado pela Lua Nova. 

É muito importante ressaltar que esta bênção 

não é um culto à Lua. Os idólatras da antigui-

dade 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. Por-

tanto, para que o Kidush Levaná não seja mal 

interpretado, ele é seguido da reza "Alenu", 

que se inicia com as palavras: 
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 "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 Shamaiym (Céu), nem 

na Terra - digno de ser adorado, além do 

Todo-Poderoso. 

 

Dizem nossos sábios:  

“Todo aquele que recita na época apropri-

ada a Bênção da Lua é como se tivesse rece-

bido a revelação da Presença Divina”. 

 

Por este motivo deve ser proferida de pé, ves-

tindo roupas especiais (um momento apropri-

ado é na saída do Shabat, quando escurece e 
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ainda estamos vestindo roupas festivas) e na 

presença do maior número de pessoas possí-

vel, já que está escrito que é majestade para o 

Rei quando Ele é louvado diante de uma mul-

tidão. 

 

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 
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David Melech Israel chai vecaiam três vezes, 

já 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 Sha-

lom 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 ter-

minar a prece e as pessoas dançarem após 

proferirem Kidush Levaná – Santificação da 

Lua. Após o cumprimento desta mitsvá as pes-

soas devem retornar felizes para casa como se 
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tivessem presenciado a revelação da Presença 

Divina.  

BÊNÇÃO DA LUA – KIDUSH LEVANÁ 

 

Halelu’Yá, halelu et Adonai min hashamáyim, 

halelú’ Hu ba’ Meromim.  

 

Halelú’ Hu col mal’achav, halelú’ Hu col tse-

vaav. 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. 

 

Tradução para o português: 

 

Louvai o Eterno, louvai Adonai, dos céus; locai-

o nas alturas celestiais. Louvai-o todos os seus 
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anjos, louvai-o todos seus exércitos. Louvai-o, 

Sol e a Lua, louvai-o todas as estrelas resplan-

decentes, louvai-o céu dos céus. Que todos 

louvem de Adonai, pois ele ordenou e eles fo-

ram 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 so-

pro 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 me-

ses, e nos traz as estações do ano, e a cada mês 

o Esplendor da Lua. 



Hinos – Tehilat Hashem 

  

99 
                                  Moshé ben Shalom 

 

Bendito sejas Tu, o ETERNO o CRIADOR da 

vida! 

 

Bendito sejas Tu, o ETERNO o CRIADOR da Na-

tureza! 

 

Bendito sejas Tu, o ETERNO o CRIADOR da Lua 

que ilumina a escuridão e traz a harmonia e o 

amor aos nossos corações" 
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AMIDÁ 

 

A Amidá (Grande Oração ou Shemone-esrê) é 

lida de pé, em posição de sentido e em silêncio 

absoluta, tal qual orou a mãe do profeta Sa-

muel e foi atendida (“...Chaná, assim falava no 

seu coração, tão somente semoviam os seus 

lábios, porém não ouvia-se sua voz...”). 

 

 
Adonai, sefatái tiftách ufi iaguíd tehila-

têcha. 

 

Adonai! Abre os meus lábios e a minha boca 

proferirá o Teu louvor. 
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1. Bênção Avot (dos Patriarcas) 

Baruch ata Adonai, Elohênu velohê avotênu, 

Elohê Avraham, Elohê Yitschac, velohê Iaa-

cov, hael hagadol haguibor vehanora, El 

elion, gomel chassadím tovím, veconê ha-

cól, vezochêr chasdê avot, umeví goel livnê 

venehêm lemaan shemó beahavá. 

 

Bênção Avot (dos Patriarcas) 

O Eterno abre os meus lábios, e a minha boca 

proferirá o teu louvor. 

Bendito és tu, ó Eterno, nosso e de nossos pais, 

Elohim de Abraão, Elohim de Isaac e Elohim de 

Jacó, o grande e poderoso e temido, o Altís-

simo Elohim, que concede a boas mercês, e 

Que possui tido e que recorda a piedade dos 

patriarcas, e que com grande amor fará vir um 
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redentor aos descendentes desses patriarcas, 

por amor do Seu nome. 

 

Entre Rosh Hashaná e Iom Kipur acrescenta-se: 

 

Zochrênu lechayim, melech chafets bacha-

yim, vechotvênu bessefer hachayim, lema-

anchá Elohim chayim. 

 

Melech ozêr umoshía umaguên. Baruch ata 

Adonai, maguen Avraham. 

 

Zochrênu 

Lembra-Te de nós para a vida, ó Rei que amas 

tudo o que tem vida, e inscreve-nos no livro da 

vida pelo amor de Ti mesmo, que és o Elohim 

da vida. 
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Melech Ozer umoshía umaguên. Baruch ata 

Adonai, maguen Avraham. 

 

Melech 

Ó Rei, Auxiliador, Salvador e Escudo! Bendito 

sejas Tu, Adonai, Escudo de Abraão. 

 

2. Bênção Guevurót (do Todo-Poderoso) 

Ata guibór leolam Adonai, mechaiê metim 

atá, rav lehoshía. 

 

No verão: Morid hatal. 

 

No inverno: Mashív harúach umoríd ha-

guéshem. 
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Mechalkêl chayim bechéssed, mechaiê me-

tím berachamim rabím, somech noflím, ve-

rofê cholim, umatir assurim, umecaiêm 

emunató lishnê afár, mi chamôcha baal 

guevurót umi dome lach, melech memit 

umechaiê umatsmiach ieshuá. 

 

Entre Rosh Hashaná e Iom Kipur acrescenta-se: 

Mi chamôcha av harachaman, zocher ietsu-

rav lechayim berachamim. 

 

Veneeman ata lehachaiót metim. Baruch ata 

Adonai, mechaiê hametim. 

 

Tu, Adonai, és Poderoso para sempre; és Tu 

que ressuscitas os mortos e és Potente em sal-

var. 
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No verão: Tu fazes cair o orvalho. 

No inverno: Tu fazes soprar o vento e cair a 

chuva. 

 

Mechalkêl – Tu sustentas a vida com misericór-

dia, ressuscitas os mortos com grande pie-

dade, amparas os caídos e saras os doentes; 

afrouxas as ataduras dos que estão em gri-

lhões e confirmas a Tua fidelidade aos que dor-

mem no pó. Quem é como Tu és, Adonai, de 

poderosos atos? Ou quem pode ser compa-

rado a Ti? Rei, que tiras e restituis a vida, e que 

fazes florescer a salvação? 
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Mi chamôcha  

Quem pode ser comparado a Ti, ó Pai miseri-

cordioso? Tu te lembras das Tuas criaturas e as 

fazes viver pela Tua misericórdia. 

Veneeman  

E tu és fiel para ressuscitar os mortos. Bendito 

sejas Tu, Adonai, que ressuscitas os mortos. 

 

3. Bênção Kedushát haShem (da Santifica-

ção de Elohim) 

Ata codesh veshimchá cadosh, ukedoshim 

bechol iom iehalelucha sêla, ki El melech ga-

dol vecadosh atá. Baruch atá Adonai, hael 

hacadosh. (Entre Rosh Hashaná e Iom Kipur: 

Hamélech HaCadosh). 
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Nacdishách venaaritsách kenôam síach sód 

sarfê codesh, hameshaleshim lechá kedushá 

cacatuv al iad neviêcha, vecará Zé el Zé ve-

amar: Cadosh, cadosh, cadosh Adonai Tse-

vaôt, melo chol haárets kevodo. Leumatam 

meshabechim veomrim. Baruch kevod Ado-

nai mimecomó. Uvedivrê codshechá catuv 

lemor: Yimlóch Adonai leolam, Eloháyich 

Tsion ledor vador, haleluiá. 

 

Tu és Santo, o Teu Nome é santo e os santos 

Te glorificam todos os dias. Pois Tu és Elohim, 

Rei Grande e Santo. Bendito sejas Tu, Eterno, 

Elohim Santo. (Entre Rosh Hashaná e Iom Ki-

pur: Rei Santo). 
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Nacdishách 

Nós Te santificamos e reverenciaremos com 

tom harmonioso, como aquele usado na as-

sembleia dos santos Serafim, que três vezes 

proclamam a Tua santidade, porque assim está 

escrito pela mão do Teu profeta: “E chama um 

ao outro e diz”: “Santo, Santo, Santo é o Eterno 

dos exércitos. Toda a terra está cheia da Sua 

Majestade”. E frente a eles louvam e dizem: 

“Bendita é a Majestade do Adonai na Sua man-

são”. E nas Tuas palavras santas, está escrito, 

dizendo: “Adonai reinará para sempre; Teu 

Elohim, ó Tsion, para todas as gerações. Hale-

luiá!” 
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4. Bênção Dáat (da Sabedoria) 

 

Ata chônen leadam dáat umelamed leenosh 

biná. Chonênu meitechá chochmá biná va-

dáat. Baruch ata Adonnai, chonên hadáat. 

 

 

Tu dotas o homem com sabedoria e instruis 

aos mortais a compreensão; concede-nos o 

teu dom da inteligência, da compreensão e da 

sabedoria. Bendito sejas tu, Adonai, Dotador 

da sabedoria. 

5. Bênção Teshuvá (do Arrependimento) 

Hashivênu avinu letoratêcha, vecarvênu 

malkênu laavodatêcha, vehachazirênnu bi-

teshuvá shelema lefanêcha. Baruch ata Ado-

nai, harotse biteshuvá. 
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Reconduzi-nos à Tua lei, ó nosso Pai, retoma-

nos ao Teu serviço, ó nosso Rei, e faça com que 

regressemos com sincero arrependimento 

para ti. Bendito sejas Tu, Adonai, que te com-

prazes com o arrependimento. 

 

6. Bênção Selach (do Perdão) 

Selach Ianú avinu ki chatánu, mechal Ianú 

malkênu ki fashánu, ki El tov vessalach áta. 

Baruch ata Adonai, chanun hamarbê lis-

lôach. 

 

Perdoa-nos, ó nosso Pai, pois pecamos; per-

doa-nos, ó nosso Pai, pois transgredimos; por-

que tu és um Elohim bom e clemente. Bendito 

sejas Tu, Adonai, ó misericordioso, que per-

doas abundantemente. 
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7. Bênção Gueulá (da redenção) 

Reê na veoniyênu, verivá rivênu, uguealênu 

gueulá shelema mehera lemaan shemêcha, 

ki El goêl chazac áta. Baruch ata Adonai, 

goêl Yisrael. 

Vê, rogamos, a nossa aflição e toma a nossa 

defesa; redime-nos depressa com uma perfeita 

redenção, por amor ao Teu Nome, porque Tu 

és um Elohim libertador e poderoso. Bendito 

sejas Tu, Adonai, Redentor de Israel. 

 

8. Bênção Refuá (da Cura) 

Refaênu Adonai venerafê, hoshienu veni-

vashêa, ki tehilatênu áta, vehaale aruchá 

urefuá shelema lecholmacotênu, ki El me-

lech rofê neeman verachaman áta. Baruch 

ata Adonai, rofê cholê amo Yisrael. 
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Cura-nos, Adonai, e seremos curados; socorre-

nos e seremos socorridos, pois que Tu és ob-

jeto de nossos louvores. Restaura a nossa sa-

úde e concede-nos uma perfeita cura a todas 

as nossas feridas, pois Tu és Elohim, Rei, Mé-

dico fiel e misericordioso. Bendito sejas Tu, 

Adonai, que curas os doentes do Teu povo Is-

rael. 

 

9. Bênção hashanim (do sustento) 

Barêch alenu Adonai Elohênu et hashana 

hazot veet cool mine tevuata letova, veten 

 

No verão: berachá  

 

No inverno: tal umatar livrachá al pene haa-

damá vesabeênu mituvá, uvarech shenatênu 

cashanim hatovot livrachá, ki El tov umetiv atá 
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umeravech hashanim. Baruch ata Adonai, me-

cabêts nidchê amo Yisrael. 

 

Abençoa, Adonai, nosso Elohim, este ano, e to-

dos os produtos da colheita faz cair. 

 No verão: benção  

 

No inverno: orvalho e chuva de benção sobre 

a terra e traz fartura pela tua bondade. Aben-

çoa o nosso ano como todos os outros anos 

abençoados, pois Tu és Elohim da bondade e 

benfazejo, que abençoas os anos. Bendito se-

jas Tu, Adonai, que abençoas os anos. 

 

10. Bênção Kibuts-galuiót (da Reunião da 

Diáspora) 

Tecá beshofar gadol Iecherutênu, vessá nes 

lecabets galuiotênu, vecabetsênu iáchad 
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mehera mearba canfot haárets leartsênu. 

Baruch ata Adonai, mecabêts nidchê amo 

Yisrael. 

Faze soar o grande shofar para nossa liberdade 

e ergue o estandarte para juntar os nossos dis-

persados, e reúne-nos logo, a todos, dos qua-

tro cantos do mundo, para a nossa terra. Ben-

dito sejas Tu, Adonai, que reúnes os dispersos 

do Teu povo Israel. 

 

11. Bênção Hashavat Mishpat (do Retorno à 

Justiça) 

Hashiva shoftênu kevarishona, veioatsênu 

kevatechila, vehasser mimênu iagon vaana-

chá, umeloch alenu mehera atá Adonai le-

vadechá bechéssed uverachamim, betsédee 

uvemishpat. Baruch ata Adonai, melech 

ohev tsedacá umishpat. 
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Entre Rosh HaShaná e Iom Kipur substitui-se a 

finalização por: 

 

HAMÉLECH HAMISHPAT. 

Restitui os nossos juízes como outrora, e os 

nossos conselheiros como nos primeiros tem-

pos. Tira de nós a aflição e a tristeza, e reina 

sobre nós, depressa, somente Tu, ó Adonai, 

com graça e com misericórdia, com caridade e 

com justiça. Bendito sejas Tu, Adonai, ó Rei que 

amas a caridade e a justiça. 

 

Entre Rosh HaShaná e Iom Kipur: ó Rei da Jus-

tiça. 
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12. Bênção Haminim (A Benção dos Here-

ges) 

Velamalshinim al tehi ticvá, vecholhaminim 

keréga iovedu, vechol oievê amechá 

meherá yicarêtu, vehazedim mehera teaker 

uteshaber utegmalem utechalem vetashipi-

lem vetachniem bimehera veiamenu. Ba-

ruch ata Adonai, shover oivim umachnía ze-

dim. 

 

12. Bênção contra os hereges 

Que para os caluniadores não haja esperança 

que os hereges sejam prontamente aniquila-

dos, e que os inimigos do teu povo sejam de-

pressa extirpados. E os malvados - depressa 

destroça-os, quebra-os, oprime-os, abate-os, 

humilha-os e domina-os. Bendito sejas Tu, 

Eterno, que quebras os inimigos e domina os 

malvados. 
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13. Bênção Al hatsadikim (dos Justos) 

Al hatsadikim veal hachassidim, veal ziknê 

sheerit amechá bet Ysrael, veal peletat bet 

sofrehem, veal guerê hatsédec vealênu, 

iehemu na rachamêcha Adonai elohênu, ve-

ten sachar tov lechol habotchim beshimchá 

beemet, vessim chelkênu imahem uleolam 

lo nevosh ki vecha vatáchnu veal chasdechá 

hagadol beemet nish’ánu. Baruch ata Ado-

nai, mish’na umivtach latsadikim. 

Sobre os justos e sobre os piedosos; sobre os 

anciãos dos remanescentes do Teu povo Israel 

e sobre o restante de seus sábios; sobre os 

prosélitos verdadeiros e sobre nós, desperta a 

Tua misericórdia, ó Adonai, nosso Elohim! Con-

cede boa recompensa a todos que verdadeira-

mente confiam em Teu nome; faze-nos com-

partilhar com eles, e que não sejamos nunca 
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humilhados, pois em Ti confiamos e na Tua 

magna misericórdia apoiamo-nos verdadeira-

mente. Bendito sejas Tu, Adonai, que és o am-

paro e a segurança dos justos. 

 

14. Bênção Binian Ierushaláyim (da Recons-

trução de Jerusalém) 

Velirushaláyim irchá berachamim tashuv, 

vetishcon betocha caasher dibarta, uvene 

ota becarov beiamênu binian olam, vechissê 

David avdechá mehera letocha tachin. Ba-

ruch ata adonai, boné Ierushaláyim. 

 

E a Jerusalém, Tua cidade, retorna com miseri-

córdia, e pousa nela a Tua Majestade, como 

disseste. Reconstrói-a, prontamente em nos-

sos dias, em construção eterna, e o trono de 

David, Teu servo, restabelece depressa nela. 
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Bendito sejas Tu, Adonai, que reconstróis Jeru-

salém. 

 

15. Bênção Machiach bem David (do Mes-

sias, filho de David) 

Et tsêmach David avdechá mehera tatsmí-

ach, vecarno tarum bishuatêcha, ki lishua-

techá kivínu col haiom. Baruch ata Adonai, 

matsmíach kéren ieshuá. 

 

Faze brotar (retornar) depressa o rebento de 

David, Teu servo, e exalça o seu poder pela Tua 

salvação; porque é pela Tua salvação que ansi-

amos todos os dias. Bendito sejas Tu, Adonai, 

que fazes brotar o poder da salvação. 

 

16. Bênção Shomêa Tefilá (“Ouves as Ora-

ções”) 
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Av harachaman, shema colênu Adonai 

Elohênu, chus verachem alenu, vecabel be-

rachamim uveratson et tefilatênu, ki El sho-

mêa tefilot vetachanunim atá, umilefanêcha 

malkênu recám al teshivênu, chonênu vaa-

nênu ushema tefilatênu, ki ata shomêa tefi-

lat col pê. Baruch ata Adonai, shomêa tefila. 

 

Pai misericordioso, ouve a nossa voz, ó Adonai, 

nosso Elohim! Poupa-nos, tem piedade de nós 

e recebe nossas orações com misericórdia e 

boa vontade; porque Tu és Elohim, que ouves 

todas as orações e súplicas, e de Tua Presença, 

ó nosso rei, não nos deixa voltar desprovidos. 

Concede-nos a tua graça, atende-nos e ouve 

nossas orações, pois Tu ouves as orações de 

todas as bocas. Bendito sejas Tu, Adonai, que 

ouves as orações. 
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17. Bênção Avodá (do Serviço) 

Retsê Adonai Elohênu beamechá Yisrael ve-

litefilatam sheê, vehashev et haavoda lide-

vir betêcha, veishê Yisrael 

 

Utefilatam mehera beahavá tecabel berat-

són, utehí leratsón tamid avodat Yisrael 

amêcha. 

Ó Adonai, nosso Elohim, que Teu povo Israel 

seja aceitável perante Ti e recebe as Suas pre-

ces. Restaura o serviço no palácio de Tua casa, 

a fim de que as oferendas queimadas de Israel 

e suas preces possam ser rapidamente aceitas 

por Ti, com amor e favor; e o serviço religioso 

de Teu povo Israel seja sempre aceitável pe-

rante Ti. 
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18. Bênção Hodaá (de Louvor) 

Modim anáchu lach shaatá hu Adonai 

elohênu velohê chaiênu, maguên yish’ênu 

ata hu ledor vador. Node lechá unessaper 

tehilatêcha al chaiênu hamessurím beia-

dêcha. Veal nishmotênu hapecudót lach, 

veal nissêcha shebechol iom imánu, veal ni-

fleotêcha vetovotêcha shebechol iom 

imánu, veal nifleotêcha vetovotêcha shebe-

chol et, erev vavóker vetsahorayim. Hatov 

ki lo chálu rachamêcha vehamerachem ki lo 

támu chassadêcha, ki meolám kivínu lach. 

Veal culam yibarach veyitromám veyitnassê 

shimchá malkenú tamid leolam vaed. 

 

Entre Rosh HaShaná e Iom Kipur acres-

centa-se: Uchtov lechayim tovim col benê 

beritêcha. Vechol hachayim iodúcha sêla, vi-

halelú vivarechú et shimchá hagadol bee-
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mét leolam ki tov, hael ieshuatênu veezra-

tênu sela, hael hatov. Baruch ata Adonai, 

hatov shimchá ulechá naê lehodot. 

 

Nós reconhecemos humildemente que Tu és 

Adonai, nosso Elohim, e o Elohim de nossos 

pais, agora e sempre. Tu és o Rochedo da 

nossa vida, o Escudo da nossa salvação de ge-

ração em geração. Nós Te agradecemos e en-

toamos os teus louvores, pela nossa vida que 

está em Tuas mãos e nossa alma que Tu pre-

servas, pelos milagres que fazes diariamente 

em nosso favor, as maravilhas de que nos cer-

cas e as bondades que nos testemunhas a toda 

hora, de manhã, ao meio dia e à noite. Elohim 

de bondade, a Tua misericórdia é infinita, as 

Tuas graças não se esgotam nunca, a nossa es-

perança será eternamente em Ti. E por todas 

estas coisas seja o teu Nome abençoado cons-

tantemente e exalçado e enaltecido, ó Rei 

nosso, para todo o sempre. 
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Entre Rosh HaShaná e Iom Kipur acres-

centa-se: Inscreve para uma vida de felicidade 

todos os filhos da Tua aliança. Que todos os 

seres vivos Te rendam ações de graças, e seja 

o teu grande Nome verdadeiramente louvado 

e abençoado para sempre porque é bom o 

Elohim de nossa salvação e de nossa ajuda, ó 

Elohim de bondade. Bendito sejas Tu, Adonai, 

porque Bondade é o Teu Nome, e a Ti são de-

vidas as ações de graças.  

 

19. Bênção Shalom (da Paz) 

Sim shalom tová uverachá chayim chén va-

chéssed verachamim, alenu veal cól Yisrael 

amêcha. Barechênu avinu culánu keechad 

beór panêcha, ki véor panêcha natáta lánu 

Adonai elohênu torat chayim veahavat 

chéssed, utsedacá uverachá verachamim ce-
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chayim veshalom. Vetov yihiê beenêcha le-

varchênu ulevarech et col amechá Yisrael 

bechol et uvechol shaá bishlomêcha. 

 

 

Entre Rosh HaShaná e Iom Kipur acrescenta-se: 

Bessêfer chayim, berachá veshalom, ufar-

nassá tová, uguezerót tovót, ieshuót vene-

chamot, nizacher venicatev lefanêcha, aná-

chu vechól amechá bet Yisrael, lechayim to-

vím uleshalom. Baruch ata Adonai, hameva-

rech et amo Yisrael bashalom. Yihiu leratsón 

imrê fi veheguión libí lefanêcha. Adonai 

tsurí vegoalí. 

 

Faze recair uma grande paz, bem-estar e bên-

ção, vida, graça e misericórdia sobre nós e so-

bre todo o teu povo Israel, e abençoa-nos a to-

dos conjuntamente com a Luz da Tua Presença; 

porque com o fulgor dessa mesma Presença 

deste-nos, Adonai, Elohim nosso, leis para a 
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vida e amor benevolente, justiça e misericór-

dia, bênção e paz; e seja agradável a Teus olhos 

abençoar-nos e abençoar o Teu povo Israel em 

todo o tempo e em todos os lugares, as bên-

çãos da Tua paz. 

 

 

Entre Rosh HaShaná e Iom Kipur acres-

centa-se: 

 

Possamos nós e toda a casa de Israel ser men-

cionados e inscritos no livro da vida, da bên-

ção, da paz, da prosperidade, da salvação, do 

consolo e das boas sentenças, e sejamos lem-

brados e inscritos perante Ti, nós e todo Teu 

povo Israel, para gozar uma vida feliz e tran-

quila. Bendito sejas Tu, Adonai, que abençoas 

Teu povo Israel com paz. Que as palavras da 

minha boca e as meditações do meu coração 
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Te sejam agradáveis, o Adonai, meu Protetor e 

meu Redentor. 

Oração de Mar, filho de Ravina 

Elohai, netsór leshoni mera ussefatai mida-

ber mirmá, velimcalelái nafshí tidôm, ve-

nafshi keafar lacól tihiê. Petach libí betora-

têcha, veacharê mitsvotêcha tirdóf nafshí. 

Vechol hacamim vehachoshvim alai raá, 

meherá hafer atsatám vecalkel machas-

havtam. Asse lemaan shemêcha, asse le-

maan ieminêcha, asse iemaan toratêcha, 

asse lemaan kedushatêcha. Lemaan iechal-

tsûn iedidêcha hoshía ieminchá vaanêni. Yi-

hiú leratsón imrê fi veheguíon libí lefa-

nêcha, Adonai tsurí vegoalí. 

 

Meu Elohim, preserva minha língua de calúnias 

e os meus lábios de duplicidade. Faze que a 

minha alma fique calma em presença dos ma-

lévolos e em todas as ocasiões seja ela humilde 
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como o pó. Que o meu coração ame a tua Lei 

e minha alma seja sedenta de Teus manda-

mentos. Aniquila os projetos daqueles que me 

querem mau e destrói os seus desígnios. 

Atende-me por amor ao Teu nome, por amor 

à Tua Destra, por amor a Tua Lei, por amor à 

Tua Santidade e para que se regozijem os Teus 

amados. Que as palavras da minha boca e as 

meditações do meu coração Te sejam agradá-

veis, ó Adonai, meu Protetor e meu Redentor. 

 

Antes de recitar a frase "osse shalom" deve-

se dar três passos para trás, um pouco incli-

nado, como um servo que se afasta do seu 

amo, e fazer uma reverência para a es-

querda, para a direita e para o meio, en-

quanto se pronuncia toda a frase; espera-se 

um pouco e volta-se os três passos para a 

frente. 
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Ossê Shaoml 

OSSÊ SHALOM SHALOM/ Entre Rosh HaS-

haná e Iom Kipur: Hashalom/ BIM’ROMAV, 

HÚ IAASSÊ SHALOM ALÊNU VEAL CÓL YIS-

RAEL, VEIMRÚ AMÉN. 

 

Iehí ratsón milefanêcha Adonai Elohênu ve-

lohê avotênu, sheyibanê bêt hamicdásh bi-

meherá veimênu, veten chelkênu betora-

têcha. Vearvá ladonai michat Iehudá virus-

halayim kimê olam ucheshaním cadmoniót. 

 

AQUELE QUE FIRMA A PAZ NAS ALTURAS, 

COM SUA MISERICÓRDIA, CONCEDA A PAZ 

SOBRE NÓS E SOBRE TODO O SEU POVO IS-

RAEL; E DIZEI AMEN. 

 

Seja do Teu agrado, Eterno, nosso Elohim e 
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Elohim de nossos pais, que edifiques o Santu-

ário, brevemente, em nossos dias, e nos faça 

participar da Tua Lei. E lá servir-Te-emos com 

temor, como nos antigos dias e como nos anos 

passados. Que as oferendas de Judá e de Jeru-

salém sejam agradáveis ao Eterno, como nos 

antigos dias e como nos anos passados. 
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