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Neste ano de 5778, o primeiro dia de Rosh Hashaná, Sucot e 

Simchat Torá se iniciam em uma quarta-feira à noite.  

portanto o “Eruv Tavshilin” deverá ser feito, antes do  

pôr do sol, na véspera de Rosh Hashaná, dia 20 de setembro;  

na  de Sucot, 4 de outubro; e  de Shemini Atseret, 11 de outubro.

Grandes Festas

Baruch Atá Ado-nai Elo-henu Melech Haolam, Asher 
Kideshanu Bemitsvotav, Vetsivanu al Mitsvat Eruv. 

Bendito és Tu, Eterno, nosso D’us, Rei do Universo, que nos 
santificaste com Teus mandamentos e nos ordenaste fazer o 
Eruv. 

Em seguida, recita-se o seguinte:

Beden Eruva Yehe Share Lana Leafuye Ulvashule 
Ulatmune Uladluke Sharga Ulmeevad Kol Tsorchana 
Miyom Tov LeShabat.

Por meio deste Eruv nos seja permitido fazer pão, cozinhar, 
preparar e esquentar comida, acender velas e fazer no  
Yom Tov tudo o que for necessário como preparativo para  
o Shabat.

Neste ano, o Eruv Tavshilin deverá ser feito três (3) vezes:  
na véspera de Rosh Hashaná, dia 20 de setembro; na véspera 
de Sucot, 4 de outubro; e na véspera de Shemini Atseret,  
11 de outubro. Procede-se da seguinte forma:

Pegam-se dois tipos de alimentos (exemplo: um ovo cozido 
e um pão, com no mínimo, 59g) e recita-se uma benção para 
que, ao longo da sexta-feira, se possa preparar os alimentos 
para o Shabat. A bênção é a seguinte:

Eruv TavshilinQualquer trabalho proibido em Shabat é 
igualmente proibido em Yom Tov, com 
exceção dos afazeres relacionados à 
preparação dos alimentos a serem consumidos 
naquele mesmo dia. 

Em Yom Tov é proibido apagar um fogo 
existente assim como criar um novo;  
só é permitido acender uma nova chama  
a partir de outra que foi acesa antes do início  
de Yom Tov.  É também proibido preparar 
qualquer tipo de alimento para o Shabat  
em Yom Tov, a menos que se faça um  
Eruv Tavshilin. Por isso, quando o Yom Tov  
cai , como neste ano,  numa quinta e  
sexta-feira, só se pode cozinhar para o  
Shabat na sexta-feira caso tenha sido feito  
o Eruv Tavshilin na quarta-feira. 

O Eruv deverá ser ingerido durante o Shabat (e não antes dele), 
preferivelmente na Seudat Shelishit (Terceira Refeição).



Baruch Atá Ado-nai Elo-hênu Mélech Haolam Borê 
Peri Haguefen.

Bendito és Tu, Eterno, nosso D'us, Rei do Universo, que 
crias o fruto da videira.

Uvyom Simchatchem Uvimoadchem Uvrashê 
Chodshechem, Utkaetem Bachatsotserot al 
Olotechem Veal Zivchê Shalmechem Vehayú 
Lachem Lezikaron Lifné Elo-hechem Ani  
Ado-nai Elo-hechem.

No dia de seu regozijo,  nas suas festas e em seus inícios 
de meses, devereis tocar com trombetas sobre seus 
sacrifícios e sobre suas oferendas de paz; e servirão, 
para vós, como recordação perante vosso D’us,  
Eu sou o Eterno, vosso D’us.

Sabri maranan! 

Com vossa permissão!

(Os outros respondem): 

Lechaim!

Baruch Atá Ado-nai Elo-hênu Mélech Haolam Asher 
Bachar Banu Mikol Am. Veromemanu Mikol Lashon. 
Vekideshanu Bemitsvotáv Vatiten Lanu Ado-nai 
Elohênu Beahavá et Yom Hazicaron Hazê Veet Yom 
Tov Mikrá Kodesh Hazê, Yom Teruá Beahavá Mikrá 
Kodesh Zecher Litsiat Mitsraim. Udevarchá Malkênu 
Emet Vekayám Laad. Baruch Atá Ado-nai Mélech al 
Kol Haarets Mekadesh Israel ve Yom Hazicaron.

Bendito és Tu, Eterno, nosso D'us, Rei do Universo,  
que nos escolheste dentre todos os povos, nos elevaste 
acima de todas as nações e nos santificaste com  
Teus mandamentos. E Tu nos deste, Eterno, nosso D’us, 
com amor este Dia da Recordação, um dia festivo de 
santa convocação, dia do toque do Shofar, com amor, 
uma santa convocação, em memória do Êxodo do Egito.  
E Tua palavra, nosso Rei, é verdadeira e estabelecida para 
sempre. Bendito és Tu, Eterno, Rei de toda a Terra, que 
santificas Israel e o Dia da Recordação.

Baruch Atá Ado-nai Elo-hênu Mélech Haolam 
Shehecheyianu Vekiyemanu Vehiguianu Lazeman 
Hazê.

Bendito és Tu, Eterno, nosso D'us, Rei do Universo, que 
nos deste vida, nos sustentaste e nos fizeste chegar a 
esta época.

Em seguida se faz a bênção de “Shehecheyianu”

Segurando o copo de vinho em sua mão direita, 
enquanto todos estão de pé, o chefe da casa recita:

quarta e quinta-FEIRA, à noite, 20 e 21 de setembro de 2017

Rosh Hashaná
Kidush para as duas noites

É importante lembrar que o dia judaico se inicia e termina ao pôr do sol. 
Portanto, neste ano, Rosh Hashaná se inicia quarta-feira ao pôr do sol 
e termina sexta-feira à noite, quando se inicia o Shabat.



Pega-se um pedaço de maçã 
vermelha e imerge-o em açúcar ou 
mel. Antes de comê-lo, recita-se:

Baruch Atá Ado-nai Elo-hênu Mélech Haolam Borê 
Peri Haetz.

Bendito és Tu, Eterno, nosso D’us, Rei do Universo, que 
criaste o fruto da árvore.

Pega-se mais um pedaço de maçã e 
imerge-o em mel. Antes de comê-lo, 
recita-se:

Yehi Ratzon Milefanêcha Ado-nai Elo-hênu  
Ve-Elo-hê Avotenu Shetechadesh Alenu Shaná Tová 
Umetucá (Cadevash).

Que seja Tua vontade, Eterno, nosso D’us, e D’us de 
nossos pais, conceder-nos um ano bom e doce (como o 
mel).

Baruch Atá Ado-nai Elo-hênu Mélech Haolam Asher 
Kideshánu Bemitzvotav Vetzivanu Al Netilat Yadaim.

Bendito és Tu, Eterno, nosso D’us, Rei do Universo, 
que nos santificaste com Teus mandamentos e nos 
ordenaste lavar as mãos. 

Enxuga-se as mãos com uma toalha.

TomaM-se dois pães (chalot)
e recita-se a bênção:

Baruch Atá Ado-nai Elo-hênu Mélech Haolam Hamotzi 
Lechem Min Haaretz.

Bendito és Tu, Eterno, nosso D’us, Rei do Universo, que 
fazes surgir o pão da terra.

Após beber o vinho, todos os presentes  
lavam suas mãos com a ajuda de um 
recipiente. Enche-se o recipiente com água, 
segurando-o com a mão direita. Uma vez 
cheio, este é transferido para a mão esquerda 
e se derrama três vezes a água na mão direita. 
Depois, segurando-se o recipiente com a mão 
direita, derrama-se a água três vezes sobre a 
mão esquerda. Recita-se a seguinte bênção: 

Rosh Hashaná

O chefe da família parte um pedaço de pão,  
imerge-o no mel ou açúcar e o come, oferecendo,  
em seguida, um pedaço, também imergido no mel ou 
açúcar, a cada um dos presentes. É costume preceder 
a refeição da família com alimentos simbolicamente 
selecionados, devido à conotação sugerida pelo seu 
nome. Antes de comer esses alimentos são recitadas 
as seguintes bênçãos:

Bênçãos para 
as duas noites



Sobre a abóbora, diz-se:

Yehi Ratzon Milefanêcha Ado-nai Elo-hênu  
Ve-Elo-hê Avotenu Shetikrá Rôa Guezar Dinenu 
Veyikar’u Lefanêcha Zachiotenu.

Que seja Tua vontade, Eterno, nosso D’us, e D’us de 
nossos pais anular os decretos negativos e que nossos 
méritos sejam lidos perante Ti.

Sobre o feijão de corda (fradinho):

Yehi Ratzon Milefanêcha Ado-nai Elo-hênu  
Ve-Elo-hê Avotenu Sheyirbu Zachiotenu Utlabevenu.

Que seja Tua vontade, Eterno, nosso D’us, e D’us de 
nossos pais, que nossos méritos sejam aumentados e 
que o Senhor nos encoraje.

Sobre a romã:

Yehi Ratzon Milefanêcha Ado-nai Elo-hênu  
Ve-Elo-hê Avotenu Shenihiê Meleim Mitzvot Carimon.

Que seja Tua vontade, Eterno, nosso D’us, e D’us de 
nossos pais, que sejamos preenchidos por mitzvot como 
os grãos da romã.

Pega-se um pedaço da carne da cabeça 
de carneiro, língua ou miolo e diz-se:

Yehi Ratzon Milefanêcha Ado-nai Elo-hênu  
Ve-Elo-hê Avotenu Shenihiê Lerosh Velo Lezanav, 
Vetizcor Lanu (Akedato Ve) Elo Shel Yitz’chak Avinu 
Alav Hashalom, ben Avraham Alav Hashalom.

Que seja Tua vontade, Eterno, nosso D’us, e D’us de 
nossos pais, que sejamos colocados na cabeça (bem-
sucedidos) e não na cauda, e que Te lembres, para o nosso 
bem, do (sacrifício e do) carneiro sacrificado no lugar do 
nosso patriarca Yitzhak, filho de Avraham, de abençoada 
memória.

Em seguida faz-se a refeição de Rosh Hashaná, com 
muita alegria e fartura.

Sobre a acelga, diz-se:

Yehi Ratzon Milefanêcha Ado-nai Elo-hênu  
Vê-Elo-hê Avotenu Sheyistaleku Oyvenu Vesonenu 
Vechol Mevakshê Raatenu.

Que seja Tua vontade, Eterno, nosso D’us, e D’us de 
nossos pais, que todos os nossos inimigos, todos os que 
nos odeiam e todos aqueles que queiram fazer-nos mal, 
sejam removidos.

Sobre a tâmara, diz-se:

Yehi Ratzon Milefanêcha Ado-nai Elo-hênu  
Ve-Elo-hê Avotenu Sheyitamu Oyvenu Vesonenu 
Vechol Mevakshê Raatenu.

Que seja Tua vontade, Eterno, nosso D’us, e D’us de 
nossos pais,  que todos os nossos inimigos, todos os que 
nos odeiam e todos aqueles que queiram fazer-nos mal, 
sejam eliminados.

Com o alho-poró ou cebola 
nas mãos, diz-se:

Yehi Ratzon Milefanêcha Ado-nai Elo-hênu  
Ve-Elo-hê Avotenu Sheyicartu Oyvenu Vesonenu 
Vechol Mevakshê Raatenu.

Que seja Tua vontade,  Eterno, nosso D’us, e D’us de 
nossos pais, que todos os nossos inimigos, todos os que 
nos odeiam e todos aqueles que queiram fazer-nos mal, 
sejam extirpados



Baruch Atá Ado-nai Elo-hênu Mélech Haolam Borê 
Peri Haguefen.

Bendito és Tu, Eterno, Rei do Universo, que criaste o fruto 
da videira.

Êle Moadê Ado-nai Mikraê Kodesh Asher Tikreú 
Otam Bemoadam: Vayidaber Moshe et Moadê  
Ado-nai el Bnei Israel.

Estas são as festas do Eterno, as santas reuniões, que 
deveis anunciar em suas épocas: e Moshé transmitiu as 
Festas do Eterno aos Filhos de Israel.

Savri Maranan!

Com vossa permissão!

(Os outros respondem): 

Lechaim

Sucot
Kidush para as duas noites
quarta e quinta-FEIRA, à noite, 4 de 5 de outubro de 2017

Segurando o copo de vinho em sua mão 
direita, enquanto todos estão de pé, o chefe 
da casa recita:

Baruch Atá Ado-nai Elo-hênu Mélech Haolam Asher 
Bachar Banu Mikol Am, Veromemanu Mikol Lashon, 
Vekideshanu Bemitsvotáv, Vatiten Lanu Ado-nai  
Elo-hênu Beahavá Moadim Lesimchá Chaguim 
Uzmanim Lessasson, et Yom Chag HaSucot 
Hazê, Veet Yom Tov Mikra Kodesh Hazê, Zeman 
Simchatênu Beahavá Mikra Kodesh, Zecher Litsiát 
Mitsrayim. Ki Vanu Vacharta Veotanu Kidashta 
Micol Haamim. Umoadê Kodshechá Bessimchá 
Uvessasson Hinchaltanu. Baruch Atá Ado-nai 
Mekadesh Israel VeHazmanim.

Bendito és Tu, Eterno, nosso D’us, Rei do Universo, que 
nos escolheste dentre todos os povos, nos elevaste 
acima de todas as nações e nos santificaste com Teus 
mandamentos. E Tu nos deste com amor, ó Eterno nosso 
D’us, datas alegres, festas e épocas de júbilo; este dia 
santificado de Sucot, dia festivo da sagrada reunião, 
época de nosso júbilo, é uma santa convocação com 
amor, em recordação ao Êxodo do Egito. Pois Tu nos 
escolheste e nos santificaste sobre todos os povos;  
Tuas santas festas, com alegria e júbilo, nos deste como 
herança. Bendito és Tu, ó Eterno, que santificas (o Povo)
de Israel e as Épocas Festivas.

É importante lembrar que o dia judaico se inicia e 
termina ao pôr do sol. Neste ano, Sucot se inicia  
quarta-feira à noite.



Baruch Atá Ado-nai Elo-hênu Mélech Haolam Asher 
Kideshánu Bemitsvotáv Vetsivanu Leshêv Bassucá:*

* (Esta Berachá somente poderá ser recitada dentro da Sucá)

Bendito és Tu, Eterno, nosso D’us, Rei do Universo, 
que nos santificaste com Teus mandamentos e nos 
ordenaste habitar na Sucá.

1a noite de Sucot

Baruch Atá Ado-nai Elo-hênu Mélech Haolam Asher 
Kideshánu Bemitsvotáv Vetsivanu Leshêv Bassucá.*
* (Esta Berachá somente poderá ser recitada dentro da Sucá)

Bendito és Tu, Eterno, nosso D’us, Rei do Universo, 
que nos santificaste com Teus mandamentos e nos 
ordenaste habitar na Sucá.

Baruch Atá Ado-nai Elo-hênu Mélech Haolam 
Shehecheyianu Vekiyemanu Vehiguianu Lazeman 
Hazê.

Bendito és Tu, Eterno, nosso D’us, Rei do Universo, que 
nos deste vida, nos sustentaste e nos fizeste chegar a 
esta época.

2a noite de Sucot

Na 2ª noite de Sucot, diferentemente da 1ª,  
a benção de Shehecheyianu é recitada antes da 
benção de Leshêv Bassucá.

Baruch Atá Ado-nai Elo-hênu Mélech Haolam 
Shehecheyianu Vekyiemanu Vehiguianu Lazeman 
Hazê.

Bendito és Tu, Eterno, nosso D’us, Rei do Universo, que 
nos deste vida, nos sustentaste e nos fizeste chegar a 
esta época.

Baruch Atá Ad-onai Elo-hênu Mélech Haolam 
Asher Kideshánu Bemitzvotav Vetzivanu al 
Netilat Lulav.

Bendito és Tu, Eterno, nosso D’us, Rei do Universo, 
que nos santificaste com Teus mandamentos e nos 
ordenaste segurar o Lulav.

Berachá do Lulav
(Quatro espécies)
Este ano, desde o 10 dia de Sucot, 
5 de outubro, até o dia 11 de outubro, 
devemos cumprir a mitzvá das Quatro Espécies, 
que é precedida pela recitação da Benção do 
Lulav. A bênção não deverá ser feita no dia  
7 de outubro, pois o mandamento das  
Quatro Espécies não é cumprido no Shabat.

O mandamento das Quatro Espécies pode ser 
cumprido apenas durante o dia. 
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