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Tradução da Carta  
 

Há’Rav Israel Dov Há’Levi Vizel 

Rav da Comunidade Chanichei Há’Yeshivót, Modiin Ilit, Juiz e 

Morê Horaá do Beit Din de Bnei-Brak (do Rav Nissim Karelits Zt”l) 

BS”D  
Dia 13 de Yar, 5781 

Carta de Brachá 
Venho atravéz desta abençoar o meu importante companheiro, dentre 

os que proporcionam mérito ao público, Há’Rav Shimshon Bisker 

pela publicação dos livros que escreveu com o interesse de ajudar as 

pessoas através de todos os tipos de halchót (Leis da Torá) 

necessárias, também com a visão da Torá e os caminhos de vida para 

os que estão longe, sedentas pela verdadeira sabedoria com lealdade; 

e o caminho para se aproximar ao Criador e fazer a Sua Vontade. 

Eis que eu conheço o Rav Shimshon Bisker já há longo tempo e ele é 

um Ben-Torá (adepto da Torá) verdadeiro e age le’Shem Shamaim 

(para fazer a Vontade de Hashem) propagando a Torá  e 

direcionando os seus alunos. 

Ele também se ocupa em aproximar pessoas a Hashem através de 

diversas maneiras, principalmente o público da língua portuguesa, 

que são poucos os que se ocupam com ela. Há’Kadosh Baruch Hú 

(D’us) o ajuda a influenciar várias pessoas e, dentre elas, conversos 

muito queridos. Tudo é feito com entendimento e sabedoria; se 

aconselha sobre todos os temas pois é de sua vontade fazer tudo de 

acordo com daat-Torá (a forma requerida pela Torá). Que seja de 

Sua Vontade que tenha o mérito de seguir fortemente com  as suas 

ações  desejáveis.  

Sobre isso assino embaixo 

Israel Dov Há’Levi Vizel 
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Brachá e Méritos 

 

Que através do estudo deste livro o Nome de Hashem seja 

engrandecido e traga ao casal 

 

Shlomo (Salomão) e  

Ester Rivka (Juliana Gheler) 

Hodara Gil  

e filhos 

Arieh e Mazal 

longos anos de vida com muita brachá (bênção), saúde, 

hatslachá (sucesso) espiritual e físico; uma vida repleta de Torá, 

alegria, kedushá, descendentes tsadikim e talmidei chachamim e 

o mérito de ver Mashiach tsidkeinu be’meherá be’yameinu. 
 

 

 

 

Agradecimento e Méritos 

 

Que o estudo deste livro traga a todos os que contribuíram para 

a sua publicação e a suas respectivas famílias  

longos anos de vida com muita brachá, saúde e hatslachá 

espiritual e físico; uma vida repleta de Torá, alegria, kedushá, 

descendentes tsadikim e talmidei chachamim e o mérito de ver 

Mashiach tsidkeinu be’meherá be’yameinu, amén ve’amén! 

 



Brachót dos Alimentos 

8 
 

 

Agradecimento e Méritos 

 

 

Com agradecimento ao Criador por ter-me dado o mérito de 

chegar a este momento e de realizações para engrandecer o Seu 

Nome.  

Aproveito também a oportunidade para agradecer a minha 

querida esposa por sempre ter me apoiado no estudo da Torá 

e em todos os outros temas, sobre ela pode-se dizer ‘Eshet Chail 

mi imtsá’ – ‘Quem encontrará uma esposa virtuosa’ (Mishlei 

31,10). Que Hashem nos conceda, e aos nossos filhos, longos 

anos de vida com muita Torá, brachá, saúde, alegria e satisfação 

de ver todos os nossos descendentes tsadikim e eruditos. 

Também aos meus pais 

 Sr. Yaakov Zeev (Jack) z”l e Sra. Ester Malka (Helena) 

Bisker 

 que sempre nos incentivaram e apoiaram 

e aos meus sogros 

R. Yaakov Nachman Natan e Sra. Feigue Tsipora 

Blum 

que sempre nos apoiam  

Que Hashem lhes concedam muita brachá, hatslachá, saúde, 

alegria e satisfação de ver todos os seus descendentes íntegros 

no caminho da Torá. 

 

 

 

 



Brachót dos Alimentos 

9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 לעילוי נשמת
 

 ז"לר' יעקב זאב בן צבי 

 ר' אברהם בן פנחס ז"ל

 יעקב ז"לר'  חנוך זינדל בן 

 מרת בילא בת שלמה ע"ה

 ז"ל אליעזריחיאל בן ר' דוד 

 ע"הבת נחמן  פערל איטהפנינה   מרת

 ר' צבי בן אברהם ז"ל

 מרת חוה לאה בת שמשון ע"ה

 ר' אברהם מנחם מנדל בן יצחק ז"ל

 מרת בלומה רוזה בת שמשון ע"ה

 

 .ת.נ.צ.ב.ה

 

 
 



Brachót dos Alimentos 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta obra explicaremos sobre as brachót 

relacionadas aos alimentos: Motivos, efeitos e 

suas leis de forma dinâmica, através de 

perguntas e respostas. Abordaremos também 

sobre o assunto do alimento casher (de forma 

curta e profunda) para uma melhor 

compreensão do tema 

 

 

 
 

 

 

Nota importante: Existe diferentes costumes dentro 

das diversas comunidades judaicas ortodoxas. 

Portanto, em certos temas, provavelmente encontrar-

se-ão costumes e condutas de comunidades que não 

seguem exatamente como consta nesta obra. Cada 

um deve seguir o costume de sua comunidade, e, em 

caso de dúvida, consultar-se com o rabino de sua 

comunidade para saber como agir corretamente aos 

‘olhos’ de Hashem. 
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Brachót (Bênçãos) dos alimentos 

 

CASHER 

Antes de desenvolver o assunto das 

brachót, trataremos um pouco sobre o tema da 

cashrut de forma geral. 

 

A Comida casher 

Certas pessoas pensam erroneamente 

que a comida casher é simplesmente uma 

questão de saúde. Seguindo esse 

pensamento, finalmente eles caem no erro de 

pensar que o ministério da saúde pode 

substituir uma supervisão de cashrut. 

 

“Porco ‘Casher’!??” 

“Certa vez entrei em um pequeno 

restaurante no centro de Jerusalém. Na 
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porta do restaurante estava colada uma 

carta que certificava a cashrut do local. 

Entrei e pedi o cardápio. 

Me assustei! 

“O prato do dia” incluía carne branca, isto 

é, carne de porco! 

 – “Carne branca?” – Perguntei ao 

proprietário do restaurante. “Vocês não 

são casher?” 

– “Somos sim!” – respondeu. 

– “Então como pode ser que vocês vendem 

carne de porco?” 

– “A nossa cashrut é de acordo com o 

ministério da saúde....” – explicou. 

– “Como assim?” – Perguntei. 

– “A cashrut que temos exige o certificado 

do ministério da saúde. Se temos o ‘ok’ do 

ministério da saúde eles dão o selo da 

cashrut”. 
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– “Entendi” – respondi, terminando o 

diálogo. Logo me retirei do restaurante do 

“porco casher”. 

Ao sair do restaurante me fixei no nome e 

no símbolo da cashrut, anotei, verifiquei e 

constatei que era a “cashrut” de uma 

associação reformista. 

Sem dúvidas que devemos nos preocupar 

com a saúde. Isso é um tema independente 

da cashrut, são dois temas diferentes. 

Nota: Com certeza o Criador que conhece 

a influência de cada detalhe de Sua 

Criação também levou em consideração a 

parte física quando nos ordenou com Seus 

Preceitos. Por exemplo, o próprio abate 

dos animais que causou durante a história 

muita polêmica e críticas contra os judeus, 

hoje pode ser comprovado como o método 

que causa menos dor aos animais, pois ao 

cortar a artéria com o abate – de acordo 

com as Leis da Torá – justo a artéria que 

leva sangue ao cérebro, imediatamente a 

pressão do sangue cai e o animal perde a 

consciência. 
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O bom senso nos compromete a cuidar da 

saúde. Isso porque devemos valorizar o 

maior presente que recebemos de Deus – 

A vida. 

A vida é a oportunidade de conquistar 

benefícios eternos. Uma pessoa que não 

demonstra um cuidado com a saúde está 

desprezando a vida. Para esse tema existe 

uma mitsvá a parte. 

“Cuidem muito de suas almas” 

Existe uma mitsvá de cuidar da saúde. 

Duas vezes a Torá nos adverte para 

cuidarmos de nossas ‘almas’ (Devarim 

cap.4, vers. 9 e 15). Na primeira ocasião 

nos adverte para não esquecermos os 

ensinamentos de Torá; na segunda, nos 

adverte para não praticarmos idolatria. 

Porém o Talmud (Shvuót 36a) acrescenta 

outro ensinamento contido nessas 

palavras — “cuidem muito de suas almas” 

— estamos ordenados a cuidar de nossas 

vidas; isto é, não podemos causar danos a 

nós mesmos e nos colocar em uma 
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situação de perigo de vida (ver Maharshá, 

Shvuót 36a).  

Por exemplo, fomos ordenados a retirar 

qualquer obstáculo de nossa casa que 

possa nos causar perigo. A Torá nos 

ordenou a construir uma proteção no 

terraço de nossas casas para evitar uma 

possível queda. Essa Lei inclui colocar 

grades de proteção nas janelas de um 

apartamento onde moram ou visitam 

crianças. (Confira Shulchan Aruch Ch”m 

427). 

Da mesma forma, devemos preocupar-nos 

com a alimentação e conduta para 

mantermos o corpo em bom 

funcionamento. 
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“O Alimento – Casher...                          

A Conduta Não!” 

Um grupo de amigos se encontravam em 

um churrasco. Um dos presentes percebeu 

que o seu amigo estava comendo muita 

gordura. De forma exagerada. 

– “Você não acha que está exagerando na 

gordura?” – Perguntou. 

– “Qual é o problema?” – Respondeu. 

– “Muitos!” – Disse. Então começou a 

explicar:  

– “Exagerar na gordura faz muito mal.... 

Pode entupir as artérias do corpo, e vários 

outros problemas no metabolismo.” 

– “É casher!!” – Retrucou o sujeito. 

– “Santa ignorância!” – Seguiu – “A carne 

é casher, mas a tua conduta não! Temos 

que cuidar de nosso corpo, de nossa 

saúde, para podermos seguir cumprindo a 

vontade de H’ com força por muitos e 

muitos anos.” 
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Além dessas pessoas que pensam 

erroneamente que comer casher é por motivos 

de saúde, outras pensam que não há um 

motivo para as Leis de cashrut que foram 

ordenadas na Torá. Para elas, a cashrut é 

simplesmente ‘Lei sem motivos’ que D’us 

simplesmente deseja nos colocar em prova 

através dela. É verdade que existe prova. Todo 

o objetivo de Deus ter nos colocado em vida 

neste mundo é para passar por provas e, com 

isso, adquirir méritos. Contudo, tudo o que 

Deus criou e ordenou tem os seus motivos, 

sem dúvida alguma.  

Óbvio que devemos seguir todos os 

Preceitos da Torá simplesmente por serem 

ordens do Divino. Contudo, dizer que não há 

motivos para comer casher, assim como para 

qualquer outro Preceito Divino é um absurdo. 

Realmente existe Preceitos que podemos 

identificar um motivo lógico, social, como a 

proibição de roubar, assassinar; ou uma lógica 

ética, como agradecer e pedir por nossas 

necessidades a D’us (já que tudo provém 

Dele); e existem Preceitos que não temos 

como identificar um motivo mundano. 

Contudo, qualquer pessoa que possui um 
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pouco de conhecimento da parte oculta da 

Torá entende que não existe nada que Deus 

ordene que não cause consequências diretas 

e indiretas na alma e corpo da pessoa e em 

toda a criação. 

Devemos ter em mente que o mundo 

possui várias outras dimensões físico-

espirituais, que de nível em nível chegam até 

os mundos mais elevados que se conectam à 

Vontade de D’us. Quando a pessoa cumpre um 

Preceito Divino ela se conecta à Vontade de 

D’us. 

Consta nos livros que tratam da parte 

oculta da Torá que o fato dos alimentos serem 

ou não casher depende de sua origem 

espiritual. 

Existe alimentos que sua origem é mais 

pura e não é necessário fazer nenhum tipo de 

‘Tikun’ (conserto) para permitir ingeri-lo, por 

exemplo, frutas, legumes, peixes. Para esses 

alimentos basta a brachá e a intenção ao 

ingeri-lo para trazer o efeito do conserto e a 

influência na criação. 

Nota: Para esses alimentos também 

existe situações ou partes deles que não são 
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permitidas, pois não se tem como trazer 

conserto a elas. Por exemplo: ‘Orlá’ (os três 

primeiros anos dos frutos das árvores), trumót 

e maasrót (partes da produção agrícola que 

somente podem ser ingeridos quando o 

Grande Templo está construído em 

Jerusalém), peixes que não possuem 

escamas, etc... 

Existe outro tipo de alimento que, devido 

a sua fonte espiritual, é necessário fazer 

shechitá (abate de acordo com a halachá – Lei 

da Torá), salgar a carne para retirar a parte do 

sangue que não temos como fazer o ‘conserto’ 

(espiritual) e depois ingerir. Nessa categoria 

se encontram as aves e os animais que são 

casher. 

Por fim, existe alimentos cuja origem 

espiritual se encontra em situação que não 

temos como consertar inclusive através do 

abate. Portanto eles são proibidos. Ao ingerir 

esse tipo de alimento a pessoa impurifica a 

sua alma e traz influência negativa para toda a 

criação. 

Nota: Toda a criação, assim como o 

sistema de ação do Criador em relação a ela, 
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faz um paralelo ao corpo do ser humano. O 

Mundo como um todo pode ser comparado a 

um ‘grande corpo’, e o ser humano a um 

‘pequeno mundo’ (microcosmo); e não há nada 

que esteja em um, para o qual não exista um 

paralelo no outro. Todas as partes do corpo do 

ser humano estão correlacionadas com a sua 

respectiva parte da criação. Quando a pessoa 

impurifica alguma parte de seu corpo através 

de uma transgressão que está relacionada a 

ela, a pessoa impurifica juntamente a parte da 

criação correlacionada a essa parte de seu 

corpo que foi afetada. 

 

Curiosidade: O Ben Noach 

Um Ben Noach, ou seja, uma pessoa que 

não é integrante do Povo de Israel, não está 

submetido as Leis da cashrut. Para um Ben 

Noach comer casher é uma opção e não uma 

obrigação. Quem define os critérios das 

obrigações e proibições é unicamente o 

Criador. Não podemos inventar obrigações e 

dizer a um Ben Noach que ele está obrigado a 

comer casher. Na função de um Ben Noach 

não inclui esse tipo de conserto. Contudo, um 
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Ben Noach que deseja comer casher, cada vez 

que o fizer, será recompensado e beneficiado 

por isso. Assim escreve o Rambam: Caso o 

Ben-Noach deseje cumprir um outro Preceito 

da Torá (além das Sete Leis) para receber 

recompensa, é permitido. 

“Posso participar do churrasco?” 

Chegou a mim a seguinte pergunta de 

um ben Noach: 

Caro Rabino, eu sou ben Noach e 

tento cumprir à risca com a minha 

obrigação. 

Uma pessoa me disse que como ben 

Noach eu sou proibido de comer carne 

não-casher. Somente posso comer 

casher. 

Eu vivo em um local onde não vende 

carne casher e para poder comprar 

carne casher tenho que viajar várias 

horas. Porém, estou em uma situação 

muito difícil, pois meu irmão também 

começou a ser Ben Noach mas não 

conseguiu ficar sem comer carne por 

muito tempo e fica falando para mim 
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que não é necessário comer carne 

casher já que ele não é judeu. 

Ele fica inconformado comigo pelo fato 

de eu não comer mais carne com a 

família. Agora ele está fazendo um 

churrasco e quer muito que eu 

participe. Estou confuso. Por favor, 

me diga, eu posso comer com ele ou 

não? 

Resposta: 

Não é proibido para um Ben Noach 

comer carne não casher. Portanto, 

você pode participar do churrasco com 

o teu irmão. Caso você queira comer 

casher, é uma opção tua e você será 

recompensado por isso. Porém, vale a 

pena analisar cada situação em 

particular, isto é, mesmo que você 

queira comer carne casher de forma 

geral, analise cada situação e veja se 

é propício, já que não é uma 

obrigação. 
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Em resumo 

Podemos dizer que aquela pessoa que 

come comida casher, além de estar cumprindo 

vários Preceitos da Torá, também está 

recebendo vários benefícios extras. Isso pelo 

fato de nosso corpo ser formado pela comida 

que ingerimos. A comida influencia 

diretamente em toda a construção do corpo – 

tanto no aspecto físico, como no espiritual. 

Nossos Sábios explicam que a comida não-

casher afeta a pureza do pensamento. 

Em relação à alimentação proibida – está 

escrito na Torá: “... não se impurifique com 

eles”. A influência da comida proibida pela 

Torá entra em todos os órgãos da pessoa e os 

impurifica, logo, distorce os seus pensamentos 

(como foi explicado no Talmud – Tratado Iomá 

39a; Rabi Chaim Eliahu Shterenberg).  

Nota: Não se trata exatamente da 

capacidade mental da pessoa, e sim, do 

pensamento e o sentimento espiritual e Divino. 

A sensibilidade espiritual voltada para o lado 
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da pureza será afastada da pessoa, assim 

como os sentimentos de elevação espiritual 

vindo das forças puras. Isso também causará 

limitação no entendimento mais profundo dos 

conceitos da Torá (Rabi Iossef Pinkassi, Imrê 

Pi).    
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BRACHÓT 

PARTE I 

Entendendo um pouco sobre o efeito 
da brachá 

Muitas pessoas enganam-se pensando 

que D’us necessita de nossa brachá. Talvez 

esse seja o motivo pelo qual muitas pessoas 

traduzem para si o início das brachót 

(bênçãos) da seguinte maneira: “Bendito sejas 

Tú...”, como se estivessem bendizendo a D’us. 

De fato, é o contrário, nós necessitamos das 

brachót de D’us e não Ele das nossas!  

A tradução de fato deveria ser “Bendito és 

Tu”. Essa é a visão real. Portanto, a intenção 

de “Baruch Atá....” é que D’us é ‘Baruch’ 

(Bendito) ou seja, a fonte de todas as brachót. 

Reconhecendo essa ideia, nos conectamos 

com a Fonte das brachót e recebemos brachá 

de D’us. 

Ao se alimentar, através de uma brachá, 

a pessoa tem a oportunidade de reconhecer o 

Criador e pedir permissão para usufruir de algo 
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que Ele criou, agradece-Lo e, além de tudo, 

conectar-se a Ele.  

Em outras palavras, além da obrigação de 

reconhecer o bem que D’us nos faz atendendo 

as nossas necessidades, a brachá é uma 

oportunidade. Em seguida trataremos de 

explicar sobre o assunto.  

Força Vital do Alimento 

Todos sabemos que para viver é 

necessário comer. Isso porque, em todo 

alimento se encontra uma força vital. Não é à 

toa que, através de um alimento físico 

podemos proporcionar mais tempo de vida à 

alma neste mundo. Muitas pessoas nem 

pensam nisso, simplesmente ingerem o 

alimento. 

De alguma forma, essa energia vital 

expressa a Presença do Divino em nosso 

mundo, pois, somente Ele é a fonte de vida. 

Portanto, somente Ele proporciona a força 

vital. 

Essa ‘energia’ é uma força em potencial 

que pode ser usada tanto para dar vida ao ser 

humano como para forças espirituais. Assim, 
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as forças de impureza desejam muito 

conectar-se à essa energia, pois também as 

forças de impureza desejam viver e, sem a 

conexão à fonte de vida, elas ficam 'famintas'.  

Nota: Isso explica a essência dos 

sacrifícios para idolatria, espíritos, duendes, 

etc... Eles sugam a força vital para eles, assim, 

a pessoa que sacrifica para essas entidades 

possibilita o acesso delas a essa energia 

aumentando a intensidade da impureza no 

mundo. Isso traz muitos males para o mundo e 

é um dos motivos da gravidade do tema. A 

pessoa que age assim é responsável por todas 

as consequências de suas ações. Confira mais 

informações sobre esse tema no final desta 

obra, na parte X, ‘A Força Do Alimento Para 

Impurezas’. 

A partir desse conhecimento podemos 

entender outros grandes benefícios adquiridos 

através da brachá que se faz ao ingerir um 

alimento. Além dos motivos simples de 

agradecer e pedir permissão para usufruir algo 

de Quem o criou, o que já é louvável, a brachá 

também é necessária para trazer a força 

do Nome de D’us ao alimento; isso acrescenta 

e potencializa a ‘energia’ absorvida por nossa 
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alma ao ingerirmos o alimento. Além disso, 

gera uma proteção contra as entidades de 

impureza sobre essa influência de ‘energia 

vital’ colocada pelo Criador no alimento. 

Através da brachá elas não têm acesso ao 

alimento que estamos ingerindo. 

Dessa forma, ao comer, estamos 

alimentando o nosso corpo e a nossa alma. 

Além de outros motivos de influência que 

exercemos em toda a criação (como citaremos 

em seguida). 

Nota: Consta na Ética dos Pais (3, 3) que 

devemos recitar algum ensinamento de Torá 

durante as refeições – isso traz boas 

influências. Como citamos acima, o corpo da 

pessoa é formado pela comida que ela come. 

Ao pronunciar palavras de Torá durante a 

refeição a pessoa interfere na ‘energia’ do 

alimento - proporcionando ao seu corpo e para 

sua alma uma influência mais elevada. 

Influência Divina Para Toda Criação 

Outro efeito derivado de uma brachá 

recitada sobre o alimento é trazer dessa 

brachá a influência Divina para a criação, isto 
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é, gera força e energia para a parte da criação 

relacionada ao alimento que a brachá foi 

realizada sobre ele. Por exemplo, uma pessoa 

que segura uma maçã e recita a brachá 

referente aos frutos das árvores (“Baruch Atá 

A-donai Elohê-inu Melech Há’ôlam borê pri 

há’êts”) traz para todos os tipos de frutos de 

árvore da criação uma brachá como 

consequência da influência da brachá que 

pronunciou (referente aos ‘frutos da árvore’) 

melhorando dessa forma os frutos das árvores 

de toda criação tanto em quantidade como em 

qualidade trazendo um benefício para toda a 

humanidade e receberá méritos por tudo isso 

(como consta no Talmud, Tratado de Brachót 

35b com os comentários do Rashi e 

Ma’harshá). 

Efeito da Brachá no Conserto de Almas 

Nossos sábios revelaram um outro motivo 

baseado na parte oculta da Torá: Trazer um 

conserto para uma possível alma que se 

relaciona com o alimento. 

Isto é, pode ocorrer que uma pessoa deixa 

este mundo e fica faltando certo ‘conserto’ em 

sua alma. Em determinadas situações, o 
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conserto pode ser feito através de uma brachá 

recitada por outra pessoa que, todavia, se 

encontra no cenário deste mundo. 

Dependendo do tipo do conserto, a alma pode 

‘pairar’ sobre o alimento que está para ser 

ingerido por certa pessoa. Ao recitar a brachá 

sobre o alimento, o efeito da brachá também 

serve para consertar a essa alma. Isso é uma 

grande caridade que a pessoa proporciona a 

uma alma sem mesmo ter consciência do 

alcance da grandeza de sua ação de fazer uma 

brachá para o Criador. 

Antes de seguir com o próximo motivo de 

recitar brachá sobre os alimentos, e talvez o 

maior de todos eles, traremos uma 

demonstração da grande precisão dos 

ensinamentos de nossos sábios da Torá. O 

episódio está relacionado com o tema das 

brachót e também com o tema citado acima – 

o efeito da brachá no conserto de alguma alma 

que possa estar presente. 
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O Dibuk em Bagdá 

O Rabino Yehuda P’taia, um grande 

sábio e cabalista que viveu em Bagdá 

há algumas décadas, relatou uma 

experiência que vivenciou sobre um 

caso de ‘dibuk’, isto é, uma ‘alma 

penada’ que encarnou no corpo de 

uma pessoa em vida. 

Tratava-se de uma mulher. Ela falava 

com a voz de outra pessoa, ou seja, 

com a voz de um homem, inclusive 

falava em uma outra língua. Era o 

espírito desse falecido que se 

expressava através do corpo dessa 

mulher. 

Rapidamente, pessoas que 

presenciavam o ocorrido foram ao 

encontro do sábio Rabi Yehuda P’taia. 

O Rabino chegou e o espirito 

comunicou-se com ele. Entre os temas 

levantados, o espírito disse que 

durante o trabalho dessa mulher em 

uma fábrica, aconteceu, certa vez, que 

ela foi comer uma tâmara e naquele 
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momento ele estava presente junto 

àquela tâmara. 

Ele estava lá para conseguir o seu 

‘tikun’ (conserto). A brachá dessa 

mulher sobre a tâmara traria o 

conserto a sua alma. 

– “Essa justa mulher recitou a brachá, 

contudo ela se confundiu e, ao invés 

de proferir “borê pri há’êt” (brachá que 

se faz aos frutos da árvore) ela disse 

“borê pri há’adamá” (brachá que se faz 

aos frutos da terra).” – Relatou o 

‘dibuk’. 

Ele seguiu: – “Mesmo assim, recebi 

tikun! Pois os sábios da Torá 

determinaram que uma pessoa que se 

equivoca e recita para um fruto da 

árvore a brachá relacionada aos frutos 

da terra, a brachá é válida e ela 

cumpre com a obrigação. Porém, o 

conserto não foi completo.... foi 

parcial. Pois a ‘priori’, a brachá 

adequada para os frutos da árvore é 

“borê pri há’êts”, então mesmo sendo 
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a brachá “borê pri há’adamá” válida, o 

efeito não é completo.” 

Impressionante ver o quanto os 

ensinamentos de nossos sábios são 

precisos. Mesmo quando fazemos 

algo válido, de toda forma, de acordo 

com o nível de integridade da 

realização serão as consequências 

geradas pela ação. 

 

Conexão Eterna 

Contudo, acima de qualquer motivo e 

benefício que se possa adquirir, não há nada 

maior do que a oportunidade de conectar-nos 

a Ele eternamente. Ao pronunciarmos uma 

brachá fazemos isso. Conectamo-nos com o 

Criador e formamos um elo eterno. Vejam só, 

através de uma brachá para ingerir um simples 

fruto conquistamos um elo de conexão eterna 

com Deus! 
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Podemos resumir os motivos citados da 

seguinte forma:  

1. Pedir permissão para usufruir da 

criação. 

2. Agradecer. 

3. Potencializar a força vital existente no 

alimento para a nossa alma (além do corpo). 

4. Proteger o alimento de forças impuras. 

5. Trazer brachá para todos os alimentos 

da criação. 

6. Trazer conserto para uma possível 

alma que se relaciona com o alimento.  

7. Criar um elo de conexão eterna com 

D’us.  

As consequências do efeito de um 

preceito nunca terminam em nosso campo de 

visão. O mesmo princípio é verdadeiro para 

todos os preceitos.  

A Torá explica uma visão panorâmica de 

toda a existência, já que ela foi entregue por 

Aquele que a criou. Cada mitsvá engloba um 

entendimento e influência em todas as 

dimensões físicas e espirituais, nos 
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conectando Eternamente a Ele e nos 

afastando e protegendo de todas essas forças 

de impureza. Realmente, algo grandioso para 

quem refletir sobre o tema. 

O objetivo da Torá é nos ensinar como 

viver de forma correta. As mitsvót da Torá não 

têm o objetivo de limitar a pessoa, e sim 

direcionar suas ações para alcançar o objetivo 

Supremo. 
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PARTE II 

Observações importantes 

1. Um ben-Noach, ou seja, um não judeu 

que segue as Leis da Torá relacionadas a toda 

humanidade (Sete Leis e ramificações), não é 

obrigado a pronunciar as brachót de acordo 

como foram estabelecidas, é opcional; ou seja, 

o Ben-Noach pode agradecer a Deus com suas 

próprias palavras antes e após ingerir um 

alimento. O mesmo se aplica a qualquer outra 

mitsvá que não se inclui nas sete Leis de 

Noach (e suas ramificações), qualquer mitsvá 

que o Ben-Noach cumpre será recompensado 

apesar de não ser obrigado a cumpri-la. 

Somente que o Ben-Noach deve ter 

consciência de algumas exceções: não 

cumprir o shabat de forma integral, não colocar 

tefilin e não estudar partes da Torá que não 

cabe a ele.  

2. Pronúncia do Nome de Deus 

Importante frisar que existe diferentes 

costumes de como pronunciar o Nome de 

Deus. 
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Nesta obra utilizamos a pronuncia mais 

popular que é de acordo com o costume dos 

sefaradim: “A-donai”. Contudo, aqueles que 

seguem o costume ashkenazi pronunciam: “A-

dôinôi”. 
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PARTE III 

Definições e fontes 

Bircat Há’mazôn 

Está escrito na Torá (Deuteronômio 8:10): 

"...tu comerás, te satisfarás e abençoarás ao 

Eterno, teu D’us...".  

Desta passagem aprende-se o preceito da 

Torá (de’oráita) de recitar o Bircat Há’mazôn 

(‘bênção sobre o alimento’) após ingerir pão 

(que é considerado o principal alimento do ser-

humano). 

De acordo com a exigência da Torá 

somente é necessário recitar o bircat hamazôn 

quando a pessoa come pão ao ponto de ficar 

satisfeita, farta (como está escrito: tu comerás, 

te satisfarás e abençoarás). Contudo, os 

sábios instituíram que a pessoa recite o bircat 

há’mazôn mesmo após ingerir uma pequena 

quantidade de um kazait de pão 

(aproximadamente 27 gramas, ou o tamanho 

semelhante ao de uma caixa de fósforos). 
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Os sábios também instituíram brachót 

sobre os demais alimentos, tanto antes como 

depois de ingeri-los. A brachá anterior não 

depende da quantidade ingerida, pois, por 

menor que seja, a pessoa sente prazer em 

ingeri-lo. Porém, para recitar a brachá 

posterior deverá comer pelo menos a 

quantidade de um kazait; e, em relação a 

bebida, tomar pelo menos a quantidade de um 

revi’it (ou aproximadamente 86 ml.).  

Consta no Talmud (Tratado Brachót 35a) 

que as brachót foram instituídas pelos sábios, 

isso porque o pensamento lógico compromete. 

Ou seja, o bom senso nos obriga a pedir 

permissão para poder usufruir algo de Quem o 

criou, caso contrário seria como se 

estivéssemos roubando do Criador. Esse 

pensamento nos compromete com a brachá 

anterior. Portanto, ensina o Talmud que a 

pessoa não tem permissão de ter proveito de 

um alimento antes de recitar a brachá. 

Em relação a brachá posterior 

aprendemos por outro pensamento lógico ‘kal 

va’chômer’ (‘do brando para o grave’, isto é, 

‘com muito mais razão’), ou seja, se é 

obrigação recitar brachá antes de comer, 
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quando ainda não estamos saciados, com 

muito mais razão devemos recitar uma brachá 

após termos nos alimentado,  quando estamos 

saciados e sentimos proveito da comida. 

(Talmud, Tratado Brachót 55a). 
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PARTE IV 

Curiosidades 

Procedimento da refeição na época do 

Talmud (há mais de 1500 anos) 

Pode-se analisar a partir do Talmud que 

na época da mishná havia um procedimento 

completo no entorno da refeição. Como era 

esse procedimento? 

Antes de uma refeição importante 

costumava-se servir vinho e certos aperitivos, 

isso era para abrir o apetite.  

Após essa primeira etapa, as mesas 

(pessoais) eram colocadas na frente de cada 

um e a própria refeição, isto é, quando se 

comia o pão, era servida.  

Quando comiam em conjunto, cada um 

dos participantes reclinava num tipo de divã 

(tendo, cada um, uma mesinha posta à sua 

frente). Quando não se reclinavam e comiam 

sentados, era um sinal de que estavam apenas 

casualmente no mesmo local e, na verdade, 

cada um estava comendo sozinho. 
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Após o término da refeição as mesas eram 

retiradas, serviam vinho (além do que se 

tomava na refeição) e outros petiscos, como 

sobremesa. Então, recitavam o Bircat 

Hamazôn (a bênção final sobre a refeição). 

Era costume trazer à mesa, após as 

refeições, um incensário com ervas 

aromáticas. O incensário era trazido apenas 

com o término total de refeição, após o Bircat 

Hamazon, já não era parte da refeição. 

O bom olor fortificava o ‘ruach’ (espirito) 

da pessoa e completava o efeito da comida. 

Em nossos dias é diferente. Por conta 

disso, atualmente, quando várias pessoas 

sentam-se ao redor de uma mesma mesa já é 

considerado que estão em uma refeição 

conjunta, e uma única pessoa pode recitar a 

bênção por todos. 

De toda forma é preferível que uma 

pessoa faça o zimun (convocação para fazer o 

Bircat Há’mazon) e todo aquele que sabe 

recitar o Bircat há’mazôn recite por si só, pois 

é difícil concentrar-se em cada palavra com 

intenção de ser incluído na brachá de outra 

pessoa. 
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PARTE V 

Perguntas e Respostas sobre as 
Brachót dos Alimentos 

Quantidade 

1. Qual é a quantidade mínima de alimento 
que uma pessoa necessita comer para 
fazer a brachá antes e depois de ingeri-lo? 

R: A brachá anterior é recitada 

independentemente da quantidade a ser 

ingerida, isto é, inclusive se for comer ‘uma 

migalha’ da comida é necessário fazer brachá. 

Contudo, em relação a brachá posterior, 

somente é recitada após ingerir pelo menos a 

quantidade de um ‘cazait’ (aproximadamente 

27 gramas, ou o tamanho aproximado de uma 

caixa de fósforos).   

Frutas 

2. Qual a brachá que se faz para comer uva 
e qual a brachá posterior? 
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R: A brachá para comer uva é ‘borê pri há’êts’; 

e a brachá posterior é conhecida como: Me’ein 

shalosh, ‘al há’ets ve’al pri há’ets’. Nota: 

Confira mais detalhes sobre essa berachá no 

resumo que se encontra no final das perguntas 

e respostas. 

3. Qual é a diferença entre a brachá de uma 
uva e a de uma maçã? 

R: Na brachá anterior não há diferença, para 

ambos se faz a brachá referente aos frutos da 

árvore: “borê pri há’ets”. A diferença é na 

brachá posterior.  Para a uva se faz me ’ein 

shalosh (confira na resposta anterior) pois é 

uma das sete espécies da terra de Israel; e 

para a maça se faz ‘borê nefashot rabót ’ igual 

aos demais frutos e alimentos. (confira mais 

detalhes no resumo sobre as brachót de 

alimento no final das perguntas e respostas) 

4. Qual é a brachá que se faz antes de 
comer banana? 

R: ‘Borê pri há’adamá’ (a brachá que se faz 

para os frutos da terra). 
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Nota: A bananeira não se enquadra na 

definição de árvore pela a halachá, confira o 

motivo em seguida (na pergunta 6). 

5. Qual é a brachá que se faz antes de 
comer mamão ou melão? 

R: ‘Borê pri há’adamá’ (a brachá que se faz 

para os frutos da terra). Nota: Confira o motivo 

em seguida. 

6. Como distinguir pela halachá se é um 
fruto da árvore ou um fruto da terra? 

R: Pela halachá, para ser considerado uma 

árvore, os mesmos ramos devem produzir 

frutas mais de uma vez, isto é, os mesmos 

ramos que produziram frutos em uma estação 

devem produzir frutos na próxima. 

Quando os ramos secam após a estação e 

nascem novos ramos que produzirão frutos na 

próxima, não é considerado árvore pela 

halachá. Portanto, uma vez que a bananeira 

renova os ramos a cada estação, recita-se 

para a banana “borê pri há’adamá”; 
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o mesmo acontece com o mamão e com o 

melão. Por outro lado, para comer uma uva 

recita-se “borê pri há’êts” a pesar da parreira 

não possuir um tronco (o contrário, possui 

ramos finos e frágeis).  Isto porque a parreira 

é considerada uma árvore já que produz novas 

uvas a partir dos mesmos ramos que já 

produziram no passado.   

Mezonót e Há’motsi 

7. Uma pessoa queria almoçar e decidiu 
comer bolo de almoço. Em uma situação 
assim, que brachá ela deve fazer antes e 
após comer o bolo? 

R: Nesse caso ela deve tratar o bolo como pão. 

Em geral, a brachá do bolo é ‘mezonót’ e no 

final me’ein shalosh’ (“al há’michiá ve’al 

hakalkalá”), contudo quando a pessoa come 

muito bolo e faz disso a sua refeição então o 

bolo (ou todo mezonót que é forneado) recebe 

o status de pão. Portanto, em uma caso assim, 

antes de come-lo se deve lavar as mãos com 

a brachá de netilat yadaim, recitar a brachá 

“há’môtsi” e no final Bircat há’mazôn. 
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8. Uma pessoa que deseja comer uma 
quantidade grande de macarrão como 
almoço, que brachá deve pronunciar? 

R: Mezonót. Mesmo quando fizer do macarrão 

a sua refeição ele não recebe o status de pão, 

pois não foi forneado e sim cozido. 
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Refeição 

9. O que é “maim acharonim”? 

R: “Maim acharonim” tradução literal: águas 

finais. Isto é, a lavagem dos dedos das mãos 

antes de recitar o Bircat há’mazôn. 

Antigamente era costume comer sal no final da 

refeição. Porém, junto a esse sal poderia estar 

misturado o ‘sal de Sodoma’, tipo de sal que 

causa cegueira quando entra em contato com 

os olhos. Por esse motivo foi instituído pelos 

sábios que no final da refeição, antes do Bircat 

há’mazôn, é necessário lavar os dedos. Existe 

outro motivo – em honra ao Bircat há’mazôn, 

ou seja, que as mãos estejam limpas no 

momento de recitá-lo. Também existe motivos 

ocultos para essa lavagem, como, por 

exemplo, proteger das forças negativas que 

tentam se aproveitar da influência da refeição 

(Ari’zal). 

10. O que é “zimun” e quando se faz? 

R: Zimun é a convocação para fazer o Bircat 

Há’mazon. 
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Por decreto rabínico, quando três pessoas ou 

mais comeram pão em conjunto devem fazer 

antes do Bircat Hamazon o zimun 

(convocação), isto é, reunirem-se para 

enaltecer a D'us. Como é realizado o zimun? 

Uma das pessoas convoca os demais para 

recitar o Bircat há’mazôn: “Rabotai nevarech” 

(“Abençoemos!”), os demais respondem “Yehi 

Shem A-donai mevorách le’ôlam va’êd”; o que 

conduz o zimun repete o que eles disseram e 

segue: “Bereshut maranan ve’rabanan 

ve’rabotai Nevarech sheachalnu misheló” 

(“Abençoemos por termos comido d ’Ele”); os 

demais respondem: “Baruch sheachalnu 

misheló uvtuvó chayinu” (“Bendito por termos 

comido d’Ele e por temos vivido por Seu 

bem!”). O que conduz o zimun repete esta 

frase e em seguida todos recitam o Bircat 

Há’mazon. O que conduz o zimun deve recitar 

a primeira brachá do bircat há’mazôn em voz 

alta para que todos escutem, esperar para que 

terminem a primeira brachá, e, então, finalizar 

a primeira brachá em voz alta para que todos 

digam ‘amén’. Nota: Se houver dez pessoas 

que comeram juntas, deve-se mencionar o 

Nome “Elohêi-nu” no zimun, confira mais 

adiante no texto do Bircat há’mazôn 

transliterado. 
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11. Uma pessoa que deseja comer uma 
quantidade muito pequena de pão, seria 
necessário lavar as mãos antes de comer? 

R: Sim. É necessário lavar as mãos, contudo, 

se não pretende ingerir uma quantidade 

mínima de um ka’beitsá (aproximadamenteo 

58g) deve lavar as mãos sem recitar a brachá 

de netilat yadaim.  

Acréscimos 

12. Uma pessoa que comeu bolo ou outro 
mezonót em Purim, quando for recitar a 
brachá posterior (me’ein shalosh) o que 
deve acrescentar? 

R: Não deve acrescentar nada. Em Purim e 

Chanuka não se acrescenta nada na brachá 

me’ein shalosh, somente no Bircat há’mazôn é 

acrescentado o trecho referente ao dia. 

Contudo nas outras datas festivas (que são 

de’oráita, ou seja, mitsvá da Torá) como 

Shabat, Yom Tov (Pessach, Shavuót, Rosh 

há’shaná, Sucót e Simchát Torá) e Rosh 

Chodesh acrescenta-se na brachá me’ein 

shalosh uma frase referente ao dia. 
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Nota: Confira mais adiante nos textos 

transliterado a frase acrescentada em cada 

uma das datas.  

Quando a pessoa esquece de acrescentar a 

frase referente a data na brachá meein 

shalosh, não é necessário retornar, 

independentemente do dia que seja. Nota: Em 

relação ao acréscimo no bircat há’mazôn é 

diferente, se esqueceu o trecho de Shabat ou 

de Yom Tov, é necessário retornar (exceto na 

seudát shlishi de Shabat que não necessita 

regressar). 

 

Ordem de Prioridade 

13. Uma pessoa deseja comer uma maçã e 
uma banana. Ambos se encontram diante 
dela. Sobre qual dos dois ela deve recitar a 
brachá antes? 
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R: Deve fazer primeiro a brachá para aquele 

que deseja mais comer. Pois, entre a brachá 

dos frutos da terra e a brachá dos frutos da 

árvore a prioridade é para aquele fruto que a 

pessoa gosta mais de comer. Contudo, se um 

deles for um dos frutos especiais da terra de 

Israel, deve antecipá-lo. Caso a pessoa deseja 

comer uma fruta e um pedaço de chocolate e 

ambos se encontram em sua frente, deve 

primeiro fazer a brachá do fruto, pois é mais 

qualificada. Confira mais adiante (após o 

resumo das brachót) um resumo sobre a 

ordem de prioridade das brachót.   

14. Uma pessoa deseja comer alguns frutos 
e entre eles havia frutos especiais da terra 
de Israel e outros que não eram. Seria 
necessário recitar a brachá “borê pri há’êts” 
sobre um dos frutos de Israel ou poderia 
recitar sobre qualquer um dos frutos? Caso 
sim, o que fazer quando houver dois ou 
mais frutos que são especiais da terra de 
Israel? Para qual dar a preferência? 
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R: Quando a pessoa deseja comer frutos e 

entre eles houver um fruto especial de Israel 

ela deve recitar a brachá sobre o fruto especial 

de Israel e incluir os demais nessa brachá. Se 

houver dois ou mais frutos de Israel, a ordem 

de preferência é a seguinte: 1. Azeitona; 2: 

Tâmara; 3. Uva; 4. Figo; 5. Romã. 

Erros 

15. Uma pessoa equivocou-se e fez a 
brachá “borê pri há’adamá” para comer uma 
uva. Seria necessário recitar a brachá 
novamente? 

R: Não. Pois, a brachá dos frutos da terra 

(“borê pri há’adamá”) engloba a brachá dos 

frutos da árvore (“borê pri há’êts”), pois 

também a árvore cresce da terra. Sendo 

assim, caso a pessoa já recitou sobre o fruto 

da árvore a brachá dos frutos da terra (e não 

consertou imediatamente) pode seguir 

comendo com a brachá que fez. 
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Contudo, se for o contrário, isto é, se a pessoa 

recitou a brachá dos frutos da árvore (borê pri 

há’êts) para comer um fruto da terra (e não 

consertou imediatamente), deverá recitar a 

brachá correta para poder comer, pois a 

brachá dos frutos da árvore não engloba a 

brachá dos frutos da terra. 

16. Uma pessoa que recitou por engano a 
brachá “she’hakól” para comer pão, seria 
necessário recitar a brachá novamente? 

R: Não, pois a brachá “she’hakól” engloba 

todos os tipos de alimento (como o próprio 

nome significa: “she’hakól” – tudo; portanto, 

uma pessoa que se equivoca e recita a brachá 

she’hakól para qualquer alimento cumpre com 

a obrigação e não necessita recitar outra vez 

a brachá.  
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17. Uma pessoa desejava comer um 
chocolate. Após terminar a brachá 
“she’hakól nihiê bi’dvaró”, antes de 
experimentar o chocolate, respondeu amén 
para a brachá de um colega que também 
estava para comer. Ela teria que fazer a 
brachá novamente por ter interrompido 
entre a brachá e a comida ou não seria 
necessário? 

R: Sim, ela deve recitar a brachá novamente. 

Aquele que recita uma brachá para comer 

certo alimento, e, todavia, não experimentou 

dele, não é permitido interromper com 

palavras até que coma um pouco desse 

alimento. Nesse momento, inclusive dizer 

‘amen’ para a brachá de outra pessoa é 

considerado interrupção (confira nota). 

Contudo, após lavar as mãos para comer pão, 

antes de recitar a brachá do pão, pode 

responder ‘amen’ caso escute alguma brachá 

nesse interim. Nota: Quando interrompe com 

amen após recitar a brachá (antes de comer), 

caso respondeu amen para alguém que fez 

brachá para o mesmo alimento, então, a 

posteriori não precisa retornar a fazer brachá. 
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Outros alimentos 

18. Qual é a brachá anterior e posterior que 
se recita sobre o arroz? 

R: Antes de comer arroz recita-se “mezonót”, 

apesar de não ser feito de farinha o arroz é 

uma exceção, pelo fato dele alimentar e 

satisfazer foi instituído sobre ele a brachá 

“mezonót”; e no final se faz “Borê Nefashót”.  

Nota: Em geral, para todo alimento que se faz 

mezonót antes de comer, se faz meein shalosh 

no final, exceto o arroz, pois não é feito de 

farinha.  

19. Seria necessário recitar brachá antes 
de consumir um remédio? 

R: Depende. Caso a pessoa sinta prazer com 

o gosto do remédio, deve recitar brachá 

(“she’hakól”) antes de ingeri-lo; e caso tomar 

desse remédio a quantidade de revi’it 

(aproximadamente 86 ml) deve recitar também 

a brachá final (“borê nefashot”). Mas, se o 

gosto é amargo ou não tem gosto, não se 

recita brachá. 
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20. Uma pessoa que toma água porque se 
engasgou ou porque necessita engolir uma 
cápsula de remédio, seria necessário 
recitar brachá para beber dessa água? 

R: Não. Pois não está tomando a água para ter 

proveito e sim por força maior. Porém, se ao 

invés de tomar água, decide tomar um suco 

para esse mesmo fim, nesse caso deve recitar 

a brachá, pois de toda forma sentirá prazer. 

21. Que brachá se faz para comer pire de 
batata? 

R: A mesma brachá da batata, “borê pri 

há’adamá”. Pois, a pesar da aparência da 

batata ter sido modificada (e quando a 

aparência do alimento é modificada a brachá 

passa a ser “she’há’kól”) de toda forma ainda 

possui pequenos pedaços de batata no pire. 

22. Que brachá se faz para tomar um suco 
de maçã natural? 

R: “She’há’kól”. Para todos os sucos se faz 

“she’há’kól” pelo fato da forma natural da fruta 

ter se modificada. 
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Nota: O suco de uva é uma exceção, quando 

o suco é 100% natural se faz “borê pri 

há’gafen”. 

23. Quando se faz a brachá 
“she’he’cheianu” antes de comer uma 
fruta? 

R: Na primeira vez que a pessoa come a fruta 

na nova estação, antes de ingeri-la, deve 

recitar a brachá “she’he’cheianu”. O texto da 

brachá é o seguinte: “Baruch Atá A-donai 

Êlohe-inu Melech Há’ôlam she’he’cheianu 

ve’ki’iemanu ve’higuianu la’zman há’zé”.  
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Principal e Secundário 

24. Certa pessoa, antes de comer uma 
porção de salada de frutas, percebeu que 
havia uma mistura de pedaços de frutos da 
árvore (por exemplo: maçã, manga) e frutos 
da terra (por exemplo: melancia, melão). 
Que brachá ela deve fazer para comer essa 
salada? 

R: A maioria define! Isto é, o que tiver em 

maior quantidade é o principal e o outro tipo é 

secundário. Deve-se fazer brachá para o 

principal e o secundário é incluído nessa 

brachá. Caso a maioria da salada for composta 

por frutos da árvore, deve fazer “borê pri 

há’êts” e inclui nessa brachá também os frutos 

da terra; se a maioria da salada for composta 

por frutos da terra, “borê pri há’adamá” e serve 

também para os frutos da árvore. Nota: Se ela 

desejar ser mais pedante, então, poderá 

separar da salada de frutas o pedaço de um 

fruto da árvore e fazer “borê pri há’êts” sobre 

ele, e depois pegar o pedaço de um fruto da 

terra e fazer “borê pri há’adamá” sobre ele.  
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25. Uma pessoa que gosta de comer 
biscoito com geleia. Que brachá se faz para 
a geleia que é colocada no biscoito? 

R: Não se faz brachá para a geleia, pois ela é 

secundária ao biscoito. Portanto, ao fazer a 

brachá “mezonót” para o biscoito, inclui 

automaticamente a geleia nessa mesma 

brachá. 

26. Durante uma refeição serviram uma 
fruta para a pessoa, seria necessário fazer 
brachá para comer a fruta ou a brachá do 
pão (há’môtsi) que ela já fez incluiu também 
a essa fruta? 

R: Deve recitar a brachá para a fruta. Apesar 

da brachá do pão incluir todos os alimentos 

relacionados com a refeição, não inclui os 

alimentos que em geral são usados somente 

de sobremesa, como os frutos. Contudo, caso 

a fruta seja servida como um dos pratos da 

refeição, nessas condições ela se enquadra 

como parte da refeição principal e não é 

necessário recitar brachá para comer dela. 
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27. Uma pessoa que deseja tomar um vinho 
durante a refeição. Seria necessário fazer a 
brachá antes de tomar o vinho ou a brachá 
do pão (há’môtsi) que já fez inclui a brachá 
do vinho? 

R: O vinho, pela sua importância, não é 

incluído na brachá do pão como as demais 

bebidas. Na refeição de Shabat onde a pessoa 

recitou a brachá do vinho no kidush, pode 

seguir tomando vinho durante a refeição, pois 

a brachá que fez no kidush recai também sobre 

o vinho consumido durante a refeição. 

Fragrâncias 

28. Existe diferença entre a brachá que se 
faz antes de cheirar folhas de hadás e 
folhas de rosas? 

R: Não, para ambos se faz “borê atsei 

be’samim”, pois ambos são folhas de árvore. 

Nota: Também a rosa é considerada árvore, 

pois dos mesmos ramos são produzidas novas 

rosas em outras estações. Confira mais 

detalhes no resumo para diferentes brachót 

relacionadas ao aroma mais adiante. 
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29. Qual é a brachá para cheirar um fruto 
com aroma agradável? 

R: Para sentir o aroma de uma fruta recita-se: 

“Baruch atá A-donai, Êlohe-inu Melech 

Há’ôlam Há’notên reiach tov ba’peirót” (“....que 

coloca um bom aroma nas frutas”). 

30. Que brachá se faz para cheirar os 
be’ssamim (especiarias) na havdalá? 

R: “Baruch atá A-donai, Êlohe-inu Melech 

Há’ôlam Borê minei be’ssamim” (‘minei’ quer 

dizer ‘tipos’, ou seja, para todos os outros tipos 

de aroma) mesmo que se utilize espécies que 

provém da árvore o costume é recitar na 

havdalá a brachá geral (minei be’ssamim). 

Esse é o costume ashkenazi. Já os sefaradim 

recitam a brachá propícia para a espécie 

utilizada na havdalá. 
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Parte VI 

Resumo das Brachót pronunciadas 
antes e depois da comida 

Pão  

Antes 

Baruch atá A-donai, Êlohe-inu Melech 

Há’ôlam hamôtsí lechem min há’arets 

Depois 

Bircat Há’mazôn 

Confira o texto transliterado do Bircat 

há’mazôn mais adiante. 

 

Bolo, macarrão, lasanha, etc.  (Mezonót) 

Antes 

Baruch atá A-donai, Êlohe-inu Melech 

Há’ôlam borê minei mezonót 

Depois 

Brachá me’ein shalosh referente ao 

mezonót 
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Confira mais adiante o texto transliterado 

da brachá me’ein shalosh do mezonót 

Observação importante: Quando fixamos 

uma refeição ou comemos uma quantidade 

grande de bolo, pizza (ou outros mezonót) 

forneados, devemos trata-lo como pão, isto é, 

recitar “há’motsi” antes de comer,  e, no final, 

“Bircat há’mazon” (também lavar as mãos com 

brachá de netilat yadaim, como se faz para 

comer pão). 

Carne, peixe, leite, bebidas (She’hakól)  

Antes 

Baruch atá A-donai, Êlohe-inu Melech 

Há’ôlam she’hakól nihiê bidvaró 

Depois 

Baruch atá A-donai, Êlohe-inu Melech 

Há’ôlam borê nefashót rabót ve’chesronan al 

kól má she’bará, lehachaiót bahem Nefesh kól 

chai, Baruch chei há’ôlamim 

Nota: O vinho é diferente das outras 

bebidas. Veja mais adiante. 
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Legumes e verduras 

Antes 

Baruch atá A-donai, Êlohe-inu Melech 

Há’ôlam borê pri há’adamá 

Depois 

Baruch atá A-donai, Êlohe-inu Melech 

Há’ôlam borê nefashót rabót ve’chesronan al 

kól má she’bará, lehachaiót bahem Nefesh kól 

chai, Baruch chei há’ôlamim 

 

Frutas 

Antes 

Baruch atá A-donai, Êlohê-inu Melech 

Há’ôlam borê pri há’êts 

Depois 

Baruch atá A-donai, Êlohe-inu Melech 

Há’ôlam borê nefashót rabót ve’chesronan al 

kól má she’bará, lehachaiót bahem Nefesh kól 

chai, Baruch chei há’ôlamim 

Observação importante: quando se trata 

de frutos de Israel, que são: azeitona, figo, 

romã, uva, tâmara, a berachá depois de comer 

é diferente. Nesse caso, se recita a brachá 

me’ein shalosh referente aos frutos de Israel.  
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Confira mais adiante o texto transliterado 

da brachá me’ein shalosh referente aos frutos 

de Israel. 

 

Vinho 

Antes 

Baruch atá A-donai, Êlohe-inu Melech 

Há’ôlam borê bri há’gafen 

Depois 

Brachá me’ein shalosh referente ao vinho 

Confira mais adiante o texto transliterado 

da brachá me’ein shalosh referente ao vinho. 
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PARTE VII 

Resumo da Ordem de prioridade das 
brachót 

Quando se encontra diante da pessoa 

diferentes alimentos de diferentes brachót, se 

deve obedecer uma ordem de prioridade de 

acordo com o nível de importância de cada 

brachá. Traremos em seguida a lista dos tipos 

de brachót sobre os alimentos segundo a 

ordem de prioridade: 

1. Mezonót 

2. Guéfen (para vinho ou suco de uva 

100% natural) 

3. Êts 

4. Adamá (caso a pessoa goste do fruto 

da terra mais que o fruto da árvore que se 

encontra em sua frente, nesse caso deve 

antecipar o fruto da terra ao fruto da árvore) 

5. She’hakól 
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Se diante da pessoa se encontra dois 

alimentos de mesma brachá, ela faz brachá 

para um e inclui o outro nessa mesma brachá.  

Em qual dos dois ela deve recitar a 

brachá? Isso dependerá da situação: 

Se um deles está inteiro e o outro partido, 

deve recitar a brachá sobre o inteiro e incluir 

nela também o partido. 

Se um dos alimentos é maior que o outro, 

deve recitar a brachá sobre o grande e incluir 

nela também o menor. 

Se um dos frutos é especial da terra de 

Israel e o outro não, deve recitar a brachá 

sobre o de Israel e incluir nela também o outro. 

Se a pessoa gosta mais de um dos 

alimentos, deve recitar sobre ele a brachá e 

incluir nela o outro. 

Se houver alguns alimentos de mesma 

brachá, porém cada um deles com diferentes 

prioridades, por exemplo, um deles a pessoa 

gosta mais, outro, é maior que os demais, 

outro está completo (e os demais partidos), a 

ordem de prioridade é a seguinte: 
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1. Completo 

2. O que gosta mais 

3. Grande 

Se entre os frutos a serem consumidos 

tiverem dois ou mais frutos de Israel, a ordem 

de prioridade é a seguinte:  

1. Azeitona  

2: Tâmara  

3. Uva 

4. Figo  

5. Romãs 
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PARTE VIII 

Resumo para diferentes brachót 
relacionadas ao aroma 

Para cheirar folhas e flores de boa 

fragrância é necessário recitar uma brachá. 

Para folhas de plantas (que não são 

árvores) se recita: “Baruch atá A-donai, Êlohe-

inu Melech Há’ôlam Borê isvei be’samim” 

(‘isvei’ vem da palavra ‘essev’ que quer dizer 

planta). 

Para folhas de árvore (êts) recita-se: 

“Baruch atá A-donai, Êlohe-inu Melech 

Há’ôlam Borê atsêi be’samim”. 

Para aromas agradáveis que não provém 

de árvore ou assavim recita-se: “Baruch atá A-

donai, Êlohe-inu Melech Há’ôlam Borê minei 

be’ssamim” (‘minei’ quer dizer ‘tipos’, ou seja, 

para todos os outros tipos de aroma). 

Caso a pessoa recite a brachá “borê minei 

be’ssamim” para aromas provenientes da 

árvore ou mato, a posteriori, cumpriu com a 

obrigação e não necessita recitar novamente a 
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brachá exata (pois a brachá ‘minei be’ssamim’ 

inclui as demais assim como a brachá 

‘she’hakól’ para comida inclui as demais).  

Para sentir o aroma de uma fruta recita-

se: “Baruch atá A-donai, Êlohe-inu Melech 

Há’ôlam Há’noten reiach tov ba’peirót”  
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PARTE IX 

Textos das brachót transliterados 

 

She’hakól 

“Baruch atá A-donai, Êlohe-inu Melech 

Há’ôlam she’hakól nihiê bidvaró” 

 

Borê pri há’adamá 

“Baruch atá A-donai, Êlohe-inu Melech 

Há’ôlam borê pri há’adamá” 

 

Borê pri há’êts 

“Baruch atá A-donai, Êlohê-inu Melech 

Há’ôlam borê pri há’êts” 
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Borê nefashót 

“Baruch atá A-donai, Êlohe-inu Melech 

Há’ôlam borê nefashót rabót ve’chesronan al 

kól má she’bará, lehachaiót bahem Nefesh kól 

chai, Baruch chei há’ôlamim” 

 

me’ein shalosh (referente a mezonót, 
frutos de Israel e vinho) 

Brachá me’ein shalosh referente a 
mezonót 

Baruch Atá A-donai, Elohê-inu Melech 

Há’ôlam, al hamichiá ve’al hakalkalá ve’al 

erets chemdá tová u’rechavá, she’ratsita 

ve’hinchalta la’avotênu le’echól mi’piriá, 

ve’lisbôa mi’tuvá; rachem ná A-donai Elohê-inu 

al Israel amecha, ve’al Yerushalaim irêcha, 

ve’al Tsion mishkan kevodêcha, ve’al 

mizbechechá, ve’al eichalecha, ve’alenu 

letochá, ve’samchenu be’vinianá, ve’nochal 

mi’piriá, ve’nisbá mi’tuvá, u’nevarechechá 

aleiá bi’kdushá u’veta’ará, 
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(Obs.: Em datas especiais aqui é 

acrescentado uma frase relacionada a data, 

confira o texto abaixo) 

ki atá tóv u’metiv la’kol, ve’nodê lechá al 

a’harets ve’al há’michiá. 

Baruch Atá A-donai al há’arets ve’al 

amichiá. 

 

Brachá me’ein shalosh referente aos 
frutos de Israel 

Baruch Atá A-donai, Elohê-inu Melech 

Há’ôlam, al há’êts ve’al pri há’êts, ve’al erets 

chemdá tová u’rechavá, she’ratsita 

ve’hinchalta la’avotênu le’echól mi’piriá, 

ve’lisbôa mi’tuvá; rachem ná A-donai Elohê-inu 

al Israel amecha, ve’al Yerushalaim irêcha, 

ve’al Tsion mishkan kevodêcha, ve’al 

mizbechechá, ve’al eichalecha, ve’alenu 

letochá, ve’samchenu be’vinianá, ve’nochal 

mi’piriá, ve’nisbá mi’tuvá, u’nevarechechá 

aleiá bi’kdushá u’veta’ará, 
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(Obs.: Em datas especiais aqui é acrescentado 

uma frase relacionada a data, confira o texto 

abaixo) 

ki atá tóv u’metiv la’kol, ve’nodê lechá al 

a’arets ve’al há’perót. Baruch Atá A-donai al 

há’arets ve’al há’perót. 

 

Brachá me’ein shalosh referente ao 
vinho 

Baruch Atá A-donai, Elohê-inu Melech 

Há’ôlam, al haguefen ve’al pri há’guefen ve’al 

erets chemdá tová u’rechavá, she’ratsita 

ve’hinchalta la’avotênu le’echól mi’piriá, 

ve’lisbôa mi’tuvá; rachem ná A-donai Elohê-inu 

al Israel amecha, ve’al Yerushalaim irêcha, 

ve’al Tsion mishkan kevodêcha, ve’al 

mizbechechá, ve’al eichalecha, ve’alenu 

letochá, ve’samchenu be’vinianá, ve’nochal 

mi’piriá, ve’nisbá mi’tuvá, u’nevarechechá 

aleiá bi’kdushá u’veta’ará,  

(Obs.: Em datas especiais aqui é 

acrescentado uma frase relacionada a data, 

confira o texto abaixo) 
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ki atá tóv u’metiv la’kol, ve’nodê lechá al 

a’arets ve’al pri há’gafen. Baruch Atá A-donai 

al há’arets ve’al pri há’guafen.  

Texto acrescentado na brachá me’ein 

shalosh nas datas especiais: 

Em Shabat acrescenta-se: U’retsê 

ve’hachalitsêinu be’yom há’shabat há’zé;  

Em Rosh chodesh acrescenta-se: 

Ve’zachrêinu le’tová be’yom rosh há’chodesh 

há’zé; 

Em Rosh Hashaná acrescenta-se: 

Ve’zachrêinu le’tová be’yom há’zikaron há’zé;  

Em Pessach acrescenta-se: 

Ve’samchêinu be’yom chag há’matsót há’zé;  

Em Shavuót acrescenta-se: 

Ve’samchêinu be’yom chag há’shavuót há’zé;  

Em Sucót acrescenta-se: Ve’samchêinu 

be’yom chag há’sucót há’zé; 

Em Shemini Hatserét e Simchát Torá 

acrescenta-se: Ve’samchêinu be’yom chag 

há’shmini chag há’hatséret há’zé; 
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Bircat há’mazôn e Zimun 

Zimun 

Quando três homens (acima de 13 anos) 

estão presentes para pronunciar o bircat 

ha’mazôn, aquele que conduzir pronuncia o 

zimun: 

O que conduz diz: 

“Rabotai nevarech” 

Os demais presentes respondem: 

“Yehi shem A-donai mevorach me’atá 

ve’ád ôlam.” 

O que conduz repete e continua: 

“Yehi Shem A-donai Mevorach me’atá 

ve’ad ôlam. Birshut maranan verabanan 

verabotai, nevarech (Elohêi-nu*) she’achálnu 

mi’she’Ló.” 

(* Caso estejam 10 homens presentes 

acrescenta-se ‘Elohêi-nu’)  

Os demais respondem: 
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“Baruch (Elohêi-nu**) sheachálnu 

mi’she’Ló u’vetuvó chaínu.” 

(** Caso estejam 10 homens presentes 

acrescenta-se ‘Elohêi-nu’)  

O que conduz repete: 

“Baruch (Elohêi-nu**) sheachálnu 

mi’she’Ló u’vetuvó chaínu.” 

Então todos recitam o Bircat há’mazôn. 

Bircat Há’mazôn (formado por quatro 
brachót, três da Torá e uma rabínica) 

1ª brachá  

Baruch Atá    A-donai, Elohê-inu, Mélech 

hao-lam, hazan et ha’ôlam culô betuvô, 

be’chen, be’chéssed u’ve’rachamim. Hú noten 

léchem lechol bassar, ki leôlam chasdô. 

U’vetuvó hagadol imá-nu tamid, lo chasser 

lánu, veal yechsar lánu mazôn leôlam va’ed, 

ba’avur Shemó há’gadol. Ki Hú E-L zan 

u’mfanês la’kól, u’metiv la’kól, u’mechin mazôn 

le’chól beriotav asher bará (ka’amur "potêach 

et iadêcha u’masbía lechol chai ratson) baruch 

Atá    A-donai, hazan et ha’kól. 
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2ª brachá 

Nôde lechá A-donai Elohê-inu, al 

she’hinchalta la’avotenu érets chemdá, tová 

u’rechavá, ve’al she’hotsetánu, A-donai Elohê-

inu, me’érets mitsráim, u’fditánu m ibeit 

avadim, ve’al beritecha she’chatámta 

bi’vsarenu, ve’al Toratecha she’limadetánu, 

ve’al chukecha she’hodatánu, ve’al chaim chen 

va’chéssed she’chonantánu, ve’al achilát 

mazôn she’Atá zan u’mfarnês otánu tamid, 

bechól yom, u’vechól êt, u’vechól shaá. 

 

Em chanucá e purim acrescenta-se: 

Ve’al há’nissim, ve’al há’purcán, ve’al 

haguevurót, ve’al há’teshuót, ve’al há’niflaót, 

she’assíta la’avotênu, ba’iamim há’hém, 

bazman há’zé. 

 

Em chanucá: 

Bimei Matitiáhu ben Yochanan Kohen 

Gadól, Chashmonaí u’banav, ke’she’amdá 

Malchut Yavan há’rshaá al amêchá Israel, 

le’hashkicham Toratêcha, u’leha’aviram 

me’Chukei retsônecha, ve’Atá be’rachamêcha 
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há’rabim, amádeta lahém be’et tsaratam. 

Rávta ét rivam, dánta ét dinam, nacámta ét 

nicmatam, massárta guiborim be’yad 

chalashim, ve’rabim be’iad meatim, u’tmeim 

be’iad tehorim, u’reshaim be’iad tsadikim, 

ve’zedim be’iad ossekei Toratêcha. U’Lechá 

assíta Shem Gadol ve’Kadosh be’olamêcha, 

u’leamêcha Israel Assíta teshuá guedolá 

u’furkán ke’há’yom há’zé. Ve’acharcach báu 

vanêcha li’dvir beitêcha, u’finú ét heichalêcha, 

ve’tiharú ét mikdashêcha, ve’hidlíku nerót 

be’chatsrót codshêcha, vecav’ú shemonát 

yemei chanucá êlu, lehódót u’lehalel 

le’Shimchá Há’Gadól. 

 

Em purim: 

Bimei Mordechai ve’Ester, be’Shushan 

habirá, ke’sheamad aleihém Haman há’rashá, 

bikesh le’hashmid, laharóg, u’leabed ét kól 

há’yehudim, mi’na’ar ve’ad zakên, taf 

ve’nashim, be’iom echad, bi’shloshá assár 

le’chódêsh sheneim assár, hú chódesh Adar, 

u’shlalam la’voz. Ve’Atá, be’rachamêcha 

há’rabim, hefárta ét atsató, ve’kilcálta ét 

machshavtó, va’hashevôta ló guemuló 

be’roshó; ve’talú otó ve’ét banav al há’êts.  
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Ve’ál há’kól, A-donai, Elohê-inu, anáchnu 

modim Lach, u’mevarchim Ôtach, ye’itbarech 

Shimchá be’fi kól chai tamid, le’ôlam va’êd, 

ka’katuv "ve’achaltá, ve’saváta, u’verachtá ét    

A-donai Elohê-icha, al há’árets há’tová asher 

nátan lách." Baruch Atá, A-donai, al há’árêts 

ve’ál há’mazôn. 

 

3ª brachá 

Rachem ná A-donai Elohê-inu, al Israel 

amêcha, ve’al Yerushaláim irêcha, ve’al tsion 

mishkan kevodêcha, ve’al malchut beit David 

meshichêcha, ve’al há’bait há’gadol 

ve’hakadosh, she’nicrá Shimchá alav. Elohê-

inu, avínu, re’ênu, zuneinu, parnesseinu, 

ve’chalkelêinu, ve’harvichêinu ve’harvach lánu 

A-donai Elohê-inu meherá mikól tsarotêinu. 

Ve’ná ál tatsrichêinu, A-donai Elohê-inu, ló 

lidei matnát bassar va’dam ve’ló lidei 

halváatam, ki im le’iadechá hamleá, haptuchá, 

hakedôshá, ve’harechavá, she’ló nevósh ve’lô 

nicalem leôlam vaêd. 

Em shabat acrescenta-se (“Retsê”): 

Retsê ve’hachalitsêinu, A-donai, Elohê-

inu, be’mitsvotêcha, u’vemitsvat yom 
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há’shevií, há’shabat há’gadol ve’hakadosh 

há’zê; ki yom zé gadol ve’kadosh hú 

le’fanêcha, lishbót bó ve’lanuach bó be’ahavá, 

ke’mitsvat retsonêcha. U’virtsonechá, ha’níach 

lánu, A-donai, Elohê-inu, sh’eló tehê tsará, 

ve’iagon, va’anachá be’yom menuchatêinu. 

Ve’harêinu, A-donai, Elohê-inu, be’nechamát 

tsion irêcha, u’vebinyan yerushalaim, ir 

kodshêcha, ki Atá Hú Báal há’yeshuot u’ba’al 

há’nechamót. 

Em rosh chôdesh/chaguim acrescenta-se:  

Elohê-inu, v’Elohei avotêinu, ya’alê, 

ve’yavô, ve’yaguía, ve’yeraê, ve’yeratsê, 

ve’yshamá, ve’ipaked, ve’izacher zichronêinu 

u’fikdonêinu, ve’zichron avotêinu, ve’zichron 

Mashiach ben David avdêcha, ve’zichron 

yerushalaim, ir kodshêcha, ve’zichron kól 

amechá beit Israel lefanêcha, li’fleitá, le’tová, 

lechén, u’le’chéssed, u’lerachamim, u’lechaim 

tovim, u’leShalom, beyom: 

Em Rosh chôdesh: rosh há’chódesh há’é;  

Em Pessach: hag há’matsót há’zé; 

Em Shavuót: hag há’shavuot há’zé;  

Em Sucót: chag há’sucót há’zé; 
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Em Shmini Atséret e Simchát Torá: 

shemini atsêret há’chag hazé; 

Em Rosh Há’shaná: ha’zicaron há’zé; 

Em yom Tov: be’yom tov, micrá kódesh 

há’zé; 

Zochrêinu, A-donai Elohê-inu, bó le’tová; 

u’fokdêinu vo li’vrachá, ve’hoshiêinu vo 

le’chaim tovim. U’vidvar yeshuá ve’rachamim, 

chus ve’chonêinu, ve’rachem alêinu 

ve’hoshiêinu, ki Eileicha einêinu, ki El Mélech 

Chanun ve’Rachum Ata. 

U’venê Yerushaláim, ir ha’kódesh, 

bi’m’herá ve’iamêinu. Baruch Atá  A-donai, 

bonê be’rachamav Yerushaláim, amen. 

4ª brachá: 

Baruch Atá A-donai, Elohê-inu, Mélech 

Haolam, Ha’El, Avínu, Malkêinu, Adirêinu, 

Boreêinu, Gôaliênu, Yotserêinu, kedoshêinu, 

Kedôsh Yaacov, Ro’oêinu, Roê Israel, 

Ha’Mélech Há’Tov, ve’Há’meitiv la’Kól, be’chól 

yom va’yom. Hú heitiv lá-nu, Hú metiv lánu, Hú 

ietiv lánu, Hú guemalánu, Hú gomelêinu, Hú 

igmelêinu la’ad, le’chen, u’le’chéssed, 

u’le’rachamim, u’le’révach, hatsalá 



Brachót dos Alimentos 

88 
 

ve’hatslachá, brachá vi’shuá, nechamá, 

parnassá ve’chalkalá, ve’rachamim, ve’chaim, 

ve’Shalom, ve’chól tov, U’mikól tuv le’ôlam ál 

iechasrêinu. 

Pedidos finais: 

Ha’Rachaman Hú imlóch alêinu le’ôlam 

va’êd. 

Ha’Rachaman Hú Itbarech ba’shamáim 

u’va’árets. 

Ha’Rachaman Hú Ishtabach le’dór dorim, 

ve’itpaer bánu lá’ad u’lenétsach netsachim, 

ve’it’hadar bánu lá’ad u’leolmêi ôlamim. 

Ha’Rachaman Hú iefarnessêinu 

be’chavód. 

Ha’Rachaman Hú ishbór uleinu me’ál 

tsavarêinu, ve’Hú iolichêinu comemiut 

le’artsêinu. 

Ha’Rachaman Hú ishlach brachá merubá 

be’váit zé, ve’al shulchan zé she’achálnu aláv.  

Ha’Rachaman Hú ishlach lánu ét Eliáhu 

Há’navi, zachur la’tov, vi’vasser lánu bessorót 

tovót, yeshuót ve’nechamót. 
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Ha’Rachaman Hú yevarech ét avi mori, 

báal habáit hazê, ve’et imi morati, ba’alát 

há’báit hazé, ôtam, ve’et beitam, ve’ét zar’ám, 

ve’ét kól asher la’hém. Ôtánu, ve’et kól asher 

lánu, kemô she’berach ét avotêinu, Avraham, 

Itschac ve’Yaakov, ba’kól mi’kól kól kén 

yevarech otánu, kulánu iáchad, bi’vrachá 

shlemá ve’nômar amen. 

Ba’marom ielamedu aleihem ve’alêinu 

zechut she’tehe le’mishméret Shalom, ve’nissá 

verachá me’ét A-donai, u’tsedaká me’Elohêi 

ishêinu, ve’nimtsá chen ve’sséchel tov, be’enêi 

Elo-him ve’adam. 

Em datas festivas acrescenta: 

Em Shabat: Ha’Rachaman Hú yanchilêinu 

le’yom she’kuló Shabat, u’mnuchá lechayêi 

ha’ôlamim. 

Em Rosh Chodesh: Ha’Rachaman Hú 

iechadêsh alêinu ét há’chodesh há’zé le’tová 

ve’livrachá. 

Em Yom Tov: Há’Rachaman Hú 

yanchilênu le’yom she’kuló tov. 

Em Sucót: Ha’Rachaman Hú iakím lánu ét 

sucát David há’nofélet. 
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Em Rosh Há’hashaná: Há’Rachaman Hú 

iechadêsh alêinu ét há’shaná há’zót le’tová 

ve’livrachá. 

Ha’Rachaman Hú iezakêinu li’mót 

há’mashíach u’le’chaiêi ôlam há’bá. Magdíl 

(em shabat, motsaei Shabat, Rosh Chodesh, 

Yom Tov e Chol Há’moêd ao invés de Magdíl 

se diz Migdól) ieshuót malkó, ve’ossê chessed 

li’mshichó le’David u’lezaró ád olám. Ossê 

Shalom bimromáv Hú iaassé Shalom alêinu, 

ve’ál kól Israel ve'imrú amen. 

Ierú ét A-donai kedosháv ki êin machssór 

li’reáv. Kefirím rashú ve’raêvu ve’doreshêi A-

donai ló iachsserú chól tov. Hodú l'A-donai ki 

tov, ki le’olám chasdó, potêach ét iadecha, 

u’masbía le’chól chái ratson. Baruch há’guéver 

asher ivtách b'A-donai, ve’haiá A-donai 

mivtachó. Na’ar aíti ve’gam zakánti ve’ló raíti 

tsadik ne’ezav ve’zar’ó mevakesh láchem, A-

donai oz le’amó iten, A-donai ievarech ét amó 

ba’Shalom. 
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PARTE X 

A FORÇA DO ALIMENTO PARA 
IMPUREZAS  

Para demonstra o efeito da comida e 

como ela pode ser usada para o bem como 

para o mal, traremos como exemplo o relato de 

uma pessoa que participava de eventos 

impuros que envolviam a força de bruxaria e 

afins.  

Os envolvidos no tema, a pesar de 

vivenciarem certas experiências, não sabiam 

como explicar os acontecimentos. Através dos 

conceitos estudados acima e de outros dados 

estudados na Torá, explicaremos em certo 

nível o que parece ser um mistério.  

Vamos demonstrar como o que parece ser 

‘espiritual-oculto’ é na verdade decadência, 

impureza, idolatria e morte.  

Nota: Os nomes e alguns dados dos 

episódios foram modificados para evitar uma 

possível identificação. 
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Oferenda “às moscas” 

Carlos, ainda quando jovem, iniciou-

se em um centro de ‘espiritualidade’ 

que envolvia a prática de bruxaria. 

Seus ‘instrutores espirituais’ lhe 

ensinavam toda a prática de como se 

envolver com as entidades impuras 

que se encontravam naquele terreiro. 

Eles invocavam entidades, 

incorporavam, serviam a elas e 

pediam realizações de desejos 

pessoais ou pelo mal de algum inimigo 

momentâneo, também aceitavam 

pedidos por encomenda.  

Carlos relatou que, por um lado, 

sentia-se protegido, por outro, 

escravizado. Seria como uma pessoa 

que paga uma taxa e recebe a 

‘proteção’ de uma máfia; por um lado 

sente-se protegida, porém, por outro, 

se não paga o que lhe é exigido a 

proteção transforma-se em 

perseguição. 

Dependendo da entidade que 

‘baixava’ no terreiro eles deviam servi-
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la. De acordo com o gosto do 

‘freguês’. Por exemplo: Para entidade 

de certo nível, era servida oferenda de 

frutas e vinho (nota: isso é idolatria, 

totalmente proibido e repugnante por 

D’us); para outro nível de entidade era 

servido cachaça e charutos. 

“Carlos... Sobre a mesa encontram-se 

dois cestos de frutos. Uma delas é 

para os frutos que não foram ‘usados’ 

e a outra são para os usados” – 

explicou o ‘instrutor espiritual’. “O que 

já foi usado não pode ser usado 

novamente, por isso são colocados 

em separado” – concluiu. 

“Você já sabe exatamente para quem 

oferecer cada coisa. Hoje 

provavelmente devo incorporar o 

espírito ‘-------’ (ele disse o nome do 

espírito), quando ele se apresentar 

pega uma maçã desse cesto e oferece 

junto com essa garrafa de vinho e 

oferece para ele.” [Nota: D’us nos livre 

dessas práticas sujas] 
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Carlos relatou que o que lhe mais 

impressionava nessa história toda, o 

que era para ele um grande mistério, 

é que, imediatamente após utilizar a 

fruta como oferenda para a entidade 

que se apresentava no terreiro, vinha 

uma porção de moscas ao seu redor. 

A fruta podia estar sobre a mesa por 

várias horas e nenhuma mosca se 

apresentava sobre ela, após servi-la 

como oferenda, se enchia de 

moscas.... 

“Como pode ser??” – Exclamava 

espantado. 

“Não há nenhuma diferença entre os 

frutos!?” – Seguia explicando o seu 

espanto. 

 Ao redor da cesta de frutos ‘usados’ 

várias moscas. Ao redor da cesta de 

frutos ‘não usados’, nada! 

De passagem Carlos revelou que 

quando ofereciam uma oferenda de 

animal para uma “grande” entidade, 

parecia que todas as moscas da 
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cidade vinham para lá. Simplesmente 

ficava tudo enfestado de moscas. 

Carlos não entendia o motivo de tal 

fenômeno. Ninguém do terreiro sabia 

explica-lo. Inclusive perguntava isso 

para ouros grandes praticantes desse 

tipo de bruxaria em várias 

oportunidades e ninguém sabia lhe 

explicar. 

 Durante os anos que Carlos 

frequentava esse local foi percebendo 

várias coisas que não lhe pareciam 

ser corretas.... Também o sentimento 

de estar envolvido com algo ruim ia 

crescendo. 

Não foi fácil, porém depois de muita 

luta Carlos conseguiu desconectar-se 

dessas práticas e depois de um tempo 

iniciou o seu processo de teshuvá. 

Carlos era judeu de nascença e não 

possuía nenhum conhecimento 

judaico. Aos poucos foi se integrando 

no judaísmo e conseguiu se livrar 

totalmente da influência negativa que 

ainda sentia a sua influêcia. 
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 Conheci a Carlos e depois de alguns 

encontros ele me relatou sobre o 

misterioso ‘fenômeno das moscas’. 

Um fenômeno que para ele e para 

todos os que viviam com aquelas 

práticas de contaminação espiritual 

não havia uma explicação. 

Assim que ele me contou das moscas 

me veio à cabeça uma passagem que 

se encontra na Ética dos Pais 

(capítulo 5). Assim está escrito: 

ֵבית  ה ִנִסים ַנֲעשו ַלֲאבֹוֵתינּו בְּ רָׂ "ֲעשָׂ
ֵבית  בּוב בְּ ה זְּ אָׂ ׁש:.. לֹא ִנרְּ דָׂ ַהִמקְּ

ַחִים..." בְּ  ַהִמטְּ

“Des milagres eram feitos para os 

nossos ascendentes no Grande 

Templo (de Jerusalém): ....Nenhuma 

mosca era vista no matadouro (local 

de abate e limpeza das carnes dos 

sacrifícios do Templo)” 

Ao escutar essa passagem da Ética 

dos Pais, Carlos surpreendeu-se... 

“Não é possível!!” – Exclamou. 
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Carlos mais do que ninguém entendeu 

a grandeza desse milagre. Ele tinha 

experiência em sacrifícios e sabia a 

quantidade inimaginável de moscas 

que apareciam quando um simples 

animal era sacrificado. 

Durante centenas de anos eram 

sacrificados vários animais 

diariamente no Grande Templo em 

Jerusalém e nem sequer uma só 

mosca foi avistada. MILAGRE!!! 

Carlos entendeu que realmente era 

um milagre digno de ser escrito na 

Ética dos Pais como um dos dez 

grandes milagres que ocorreram 

durante a permanência do Templo em 

Jerusalém. 

Esse fenômeno era consequência da 

grande santidade que pairava no 

Grande Templo em Jerusalém. O 

contrário é verdadeiro quando se trata 

de impureza. Uma oferende idólatra 

para espíritos e entidades trazem 

“todas as moscas da cidade”, como 

expressou Carlos. 
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Agora, para explicar o motivo das 

moscas virem somente aos frutos 

usados como oferenda e não aos 

outros que não foram usados, 

traremos um conceito que explicamos 

acima. 

Citamos no início desta obra que a 

comida é necessária para vida, pois 

no alimento encontra-se uma força 

vital. Através de um alimento físico 

podemos proporcionar mais tempo de 

vida à alma neste mundo. 

Explicamos que, de alguma forma, 

essa energia vital expressa Presença 

do Divino em nosso mundo, pois, 

somente Ele é a fonte de vida. 

Portanto, somente Ele proporciona a 

força vital. 

Sabemos que todas as criaturas 

dependem da conexão com essa 

‘energia’ para poder seguir existindo. 

Através dela a força em potencial de 

vida é proporcionada tanto para o ser 

humano como para forças espirituais, 
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inclusive as forças relacionadas ao 

campo da impureza.  

Assim, as forças de impureza desejam 

muito conectarem-se a essa ‘energia’. 

Elas não têm como usufruír de forma 

intensiva dessa energia. Porém, 

quando alguém oferece a elas um 

alimento, abre para elas uma 

oportunidade. Agora, ela pode sugar 

dessa força de forma intensiva em sua 

origem, isto é, ainda em sua 

expressão na dimensão espiritual, 

antes de se expressar no mundo 

físico. Assim está escrito no livro do 

Zohar: 

 “Todas as formas e figuras que se 

encontram neste mundo físico 

estão representados lá no mundo 

das almas com uma imagem 

refinada – compatível ao mundo 

espiritual – Tudo de acordo como 

elas se apresentam neste mundo.” 

 

Nota: Essa passagem do Zohar se 

refere a uma dimensão espiritual 
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próxima do nosso mundo físico. Nos 

mundos espirituais mais elevados já 

não se encontra nenhuma forma 

semelhante à forma material que 

conhecemos.  

Em outra passagem o Zohar cita: 

Em cada compartimento que se 

encontra no mundo das almas 

existem criações como as que se 

encontram nos mundos superiores 

que, por sua vez, são como as que 

se encontram em nosso mundo 

físico – somente que em cada local 

se expressa de forma propicia ao 

seu nível espiritual – Existe lá 

‘árvores’, ‘plantas’, ‘frutos’, etc. 

(de acordo com sua expressão 

espiritual) que aludem aos 

segredos Superiores. 

Após oferecerem às forças de 

impureza uma oferenda, elas sugam a 

força vital para elas. A pessoa que 

sacrifica para esses tipos de forças, 

possibilita o acesso deles a essa força 

aumentando a intensidade da 
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impureza no mundo trazendo muito 

mal e aumentando a escuridão 

espiritual. Não é à toa que a idolatria 

é tão grave. Desconecta a pessoa do 

Criador e, em certo nível, o Criador da 

Criação. 

Seguindo o nosso tema, podemos 

entender agora o motivo de tantas 

moscas... 

Quando a pessoa oferece uma fruta 

para essas entidades, elas aproveitam 

a oportunidade e usufruem para elas 

da força vital do alimento. Assim, essa 

força vital espiritual não se expressa 

mais sobre o alimento físico. O 

alimento está MORTO. Entregue as 

forças de impureza. Assim como um 

corpo morto deteriora-se e é 

‘dominado’ por insetos, o mesmo 

ocorre com esse fruto. Nota: Isso 

também explica outro fenômeno 

revelado por Carlos, que esses frutos 

‘usados’ estragavam-se e apodreciam 

muito rápido. 
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“Simplesmente IMPRESSIONANTE!” 

– Exclamou Carlos empolgado após 

ouvir a explicação. 

Curiosidade: As Oferendas de Bilam 

Bilam possuía um entendimento incrível das 

forças de bruxaria e magia. Como citamos no 

livro ‘Os Escritos de Bilam – Balaão – O 

Feiticeiro’, ele era o maior sábio em bruxaria 

que havia no mundo (Zohar Balak 207b). 

Diariamente, ele preparava uma mesa com 

comidas e bebidas para idolatria, praticava 

bruxaria, acendia incensos e evocava 

entidades espirituais malignas. Assim, essas 

forças o comunicavam sobre tudo o que a elas 

interessava. Todas as bruxarias e magias 

encontravam-se naquela mesa, chamada de 

"Petora". Sobre isso, há indicação na Torá 

quando ela adverte para integrantes do povo 

de Moav e de Amon não serem aceitos na 

congregação de Israel (Devarim 23, 5): "(....) 

por não terem oferecido pão e água no 

caminho ao saírem do Egito.... e por terem 

contratado a Bilam, filho de Beór, de Petor...". 

Petor é o nome do local onde Bilam vivia, 

porém também vem indicar essa mesa de 

idolatria (Zohar Balak 192a, MM 461). 
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Outros Livros do Autor 
 

Série Desvendando o Judaísmo 
 

Saiba o que Responder 

Temas fundamentais do judaísmo organizados de forma didática e 

atrativa para organizar o entendimento, a transmissão e esclarecer 

os mal-entendidos em relação aos temas básicos da Torá que 

surgiram ao longo da históra.  
 

Decisões entre Vidas e Vidas 

Essa obra trata sobre temas relacionados a Suicídio, assassinato e 

a vida. Cuidar da vida ou faze-la perder. Contém um estudo 

profundo sobre o tema de salvar ou não a uma vida através de 

casos impressionantes. 
 

Pequenas Lições – Grandes Valores (3 Volumes) 

Pequenos ensinamentos a partir da Ética dos Pais, a base da ética 

judaica. Essa obra possibilita que cada um leve consigo uma 

pequena lição para ser utilizada em qualquer momento e ocasião. 
 

Coleção Israel (2 Volumes) 

1. Israel o Florescimento 

Olhando Para Israel e Vivenciando as Profecias 

“17 Profecias que se Realizaram Recentemente e as Profecias 

que Estão Para se Realizar”- O cenário que conhecemos atualmente não é 

casual. É a realização de profecias milenares. Nesta obra traremos profecias que 

constam na Torá e nas escrituras há milhares de anos. Qualquer um poderá 

constatar e admirar. 

2. Israel – A Terra Prometida 

O Segredo Sobre o Conflito Árabe-Judeu e as Profecias - Entenda 

a importância da Terra de Israel e a sua íntima relação com o Povo 

de Israel de forma profunda. O livro traz profecias sobre o conflito 

árabe-judeu que se realizaram e que toda via estão para se realizar. 
 

Sociedade (Não) Ltda. 

Méritos Ilimitados numa Sociedade que Investe na Torá 
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Sobre o Esquema Issachar e Zevulun, como funciona e a sua 

importância. Também trata do tema da tsedaká - Saiba como 

investir melhor a tsedaká segundo a orientação da Torá. 
 

O que é a Conversão? 

Visão da Torá e Temas relacionados à Conversão ao Judaísmo 
 

Conversos e Conversão à Luz da Torá 

A visão da Torá sobre os conversos e a conversão ao judaísmo 

Um entendimento mais profundo sobre o tema das conversões. 
 

Coleção Cartas Iluminadas (5 Volumes) 

Perguntas e Respostas sobre Temas Relacionados aos Bnei 

Noach - Diversos temas de questões práticas e ética. 

A coleção é composta por cinco livros: 

Livro 1: Sobre temas relacionados ao aprimoramento pessoal e 

negócios; 2: Sobre temas relacionados à idolatria, bruxaria, rezas 

e pedras; 3: Sobre temas relacionados ao relacionamento com 

idólatras, ateus e hereges; 4: Sobre temas relacionados às Leis e 

regras para os Bnei Noach; 5: Sobre temas diversificados: 

Cristãos-novos, conversão, casamento, pesadelos, vida após a 

morte e filosofia 

 

Série Revelando o Oculto - De acordo com a visão da Torá 
 

O Mistico (3 Volumes) 

Entendimento sobre temas místicos e ocultos a partir da visão de 

nossos sábios do Talmud e da parte oculta da Torá. Informações 

claras e profundas tudo com a sua respectiva fonte das escrituras 

tradicionais judaica. 

 
 

Os Escritos de Bilam – Balaão – O Feiticeiro 

Esta obra explica os feitos de Biam, o maior feiticeiro da história; 

como ele adquiriu e acessava a bruxaria. Ele, junto com Balak, o 

rei de Moav, usaram de todos os artifícios e magias para 

exterminar o Povo de Israel, contudo, Hashem não permitiu. 
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"Lembre o que sugeriu Balak, rei de Moav, e o que respondeu a 

ele Bilam" (Michá 6, 5). 
 

Os Bruxos Estão Mortos 

A Realidade Das Forças Satânicas - Incrível episódio baseado em 

casos reais que envolverá o leitor em um encanto de conhecimento 

místico. A obra foi escrita de forma dinâmica, com informações e 

sabedoria que podem ser desenvolvidas durante todo o percurso 

da história. Mexerá fortemente com a emoção do leitor. 
 

Coleção ‘O Encanto do Pincel’ (2 volumes) 

1. A Influência das Cores e o Poder das Pedras 

“O significado espiritual das cores e a sua influência em nosso 

mundo físico” 

2. O Criador e a Criação – Uma Obra de Arte 

“A conexão do mundo espiritual em nosso mundo físico através 

do pintor, do pincel e de uma tela!” 
 

O Livro de Yona 

O Livro do Profeta Jonas traduzido e explicado de forma filosófica 

e mística, fazendo um paralelo entre a história do Profeta, a vida 

após a morte e a reencarnação e outros. 
 

Vontade de Viver 

Uma Reflexão Profunda e Emocionante Sobre a Vida. Essa obra 

traz um grande estimulo para fazer o leitor refletir, vivenciar e se 

elevar em momentos difíceis da vida. 

 

 

 

 

 


