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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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Hodara Gil  

e filhos 
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alegria, kedushá, descendentes tsadikim e talmidei chachamim e 

o mérito de ver Mashiach tsidkeinu be’meherá be’yameinu. 
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Nesta obra nos aprofundaremos sobre o tema 

da leitura do Shemá Israel (Kriat Shemá), 

rezas e lavagem das mãos (netilat yadaim). 

Trataremos de elucidar esses preceitos e 

abordar as suas Leis de forma dinâmica, 

através de preguntas e respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

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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Palavra Inicial 

A ‘Alma’ do ‘Shemá Israel’ 

O Ramchal (no Livro Derech Hashem) 

explica que no momento em que a pessoa 

cumpre o Preceito de ler o Shemá Israel ela 

deve determinar em sua mente a pré-

disposição de entregar a alma em Nome da 

Unicidade Divina. Fazendo assim, é 

considerado que, de fato, ela entrega a vida 

para santifica-Lo. 

Existe uma influência espiritual que eleva 

a pessoa de seu nível (inferior) à um nível 

superior de claridade espiritual. Essa influência 

deve ser despertada e renovada a cada dia. A 

emanação dessa influência foi conectada com 

o tema de entregar a alma para santificar o 

Nome de Hashem através do pensamento, isto 

é, determinar a pré-disposição por essa causa 

junto à leitura do Shemá Israel. Nota: Por mais 

que não seja da mesma intensidade de como 

alguém que realmente entrega a alma, porém, 

já é suficiente para o nível de emanação 

necessária para o dia-a-dia. Dessa forma, além 
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da pessoa trazer emanação para si, traz dessa 

influência para toda a criação.     

Está escrito no Shulchan Aruch (61, 1) que 

devemos recitar o ‘shemá Israel’ com intenção, 

reverência, temor e suor etc.... Explica a 

Mishná Berurá (3): “...reverência, temor e suor, 

ou seja, quando recitar o ‘shemá Israel’ a 

pessoa deve receber sobre si o ‘jugo dos 

Céus’, isto é, submissão à Vontade de 

Hashem, ao ponto de entregar a vida para 

santificar o Nome de Hashem, assim como 

está escrito: “Com toda a tua alma” – mesmo 

abdicar da própria alma. Sobre isso se refere o 

versículo: “Que por Ti morremos todo dia”. 

Fazendo assim, é considerado que recitamos 

o ‘shemá Israel’ com reverência, temor e suor. 

Além disso, podemos acrescentar que, quando 

a pessoa imagina estar entregando a alma 

para santificar o Nome de Hashem, é 

considerado como se ela estivesse fazendo 

isso na vida real (Chaiei Adam). 
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Rezar antes de estar no sufoco 

Está escrito no Talmud (San’hedrin 44b): 

“A pessoa deve sempre antecipar a reza ao 

sofrimento”. Isto é, não esperar estar no 

sufoco, sofrendo, para rezar. E sim, rezar, 

agradecer e pedir para Hashem antes que 

cheguem os problemas. 

Um dos principais motivos pelo qual 

aparecem problemas ou sofrimentos na vida 

da pessoa é pelo fato dela ter se afastado ou 

se esquecido de Hashem, então, se a pessoa 

possui méritos, Hashem deixa a pessoa passar 

por situações difíceis para que ela se lembre e 

volte a se aproximar Dele. 

Porém, se a pessoa não se esquece de 

Hashem, por exemplo, mesmo quando está 

saudável e sem problemas financeiros, ela 

reconhece que tudo o que ela tem é de 

Hashem, agradece, e segue pedindo a Ele 

para ter saúde e um bom sustento, então 

Hashem não necessita coloca-la em uma 

situação difícil para que não se afaste Dele, 
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pois, mesmo sem os problemas ela não se 

afastou. 

“Pode ir... já está tudo resolvido” 

Em muitos casos a pessoa ‘Vê’ D’us quando 

precisa Dele, porém, depois que Ele fornece o 

que ela necessitava, de repente, Ele 

‘desaparece’ do cenário... 

 

Rezar somente para D’us 

Poderíamos perguntar: D’us é único, de 

toda forma, Ele criou entidades angelicais 

como ‘emissários’ de Suas realizações. 

Haveria problema rezar para um desses seres 

espirituais? No final de contas eles são 

agentes do Divino? 

A resposta: Somente é permitido rezar e 

pedir a D’us. É proibido rezar ou pedir para 

qualquer entidade ou para qualquer outra parte 

da criação. Existem no mundo várias forças e 

entidades, todas provenientes de D’us. Não é 
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permitido proferir pedidos para nenhuma 

dessas forças, somente para D’us. 

Esse é um dos 13 princípios de fé: 

“Eu acredito com fé completa (integralmente) 

que somente para Ele é propício rezar e não 

para outro fora Ele.” 

 

A reza traz do potencial à prática 

Em muitos casos, a pessoa possui em 

potencial muitos benefícios para receber, 

porém não está recebendo em sua vida 

prática. Isso porque não reconhece e pede de 

coração para Hashem. Assim está escrito no 

Talmud de Jerusalém (Brachót 60a) “Eu não 

trago o bem para o mundo sem você (Salmos 

16,2)”, os sábios explicam a partir deste 

versículo que D’us não expressa o Seu bem de 

forma mais intensa sem que a pessoa peça 

para Ele em suas rezas. 
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O Nome de D’us 

Quando se lê o Nome de D’us “A-donai” 

se deve pensar: ‘Eterno’; ou seja, acima do 

tempo: Foi, É e Será e que tudo está em Seu 

domínio (Adon Há’kól). 

Nota importante: O Nome de D’us que se 

escreve com o tetragrama (Y.H.V.H.) é 

proibido pronunciar da forma como é escrito, e 

sim, se pronuncia: “A-donai”. Aquele que 

pronuncia o tetragrama do Nome Divino como 

é escrito perde a sua porção no Mundo 

Vindouro (Mishna Brura). 

Quando se lê o Nome “E-lôhim” deve 

pensar: Todo Poderoso, que rege todas as 

forças da existência. 

Nota: Confira mais detalhes sobre o tema 

no tópico ‘Temas Sobre a Reza e o Shemá 

Israel’. 
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Assim diz D’us, maldito é aquele que coloca a 

sua confiança no ser-humano e coloca a carne 

(mortal) como a sua força (amparo) e retira o 

seu coração de Hashem. (Irmiahu 17, 5) 

Bendito é aquele que coloca a sua 

segurança em Hashem, e Hashem o protegerá. 

(Irmiahu 17, 7) 

O quanto a pessoa confiar em D’us, determina o 

nível de expressão da Providência Divina que é 

colocado sobre ela. 
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Perguntas e Respostas 

Rezas 

Ao acordar 

Qual é a primeira coisa que se faz ao 

acordar? 

R: Ao acordar se deve recitar o “Modê 

ani...” [“Modê ani lefanêcha, Mélech Chai 

ve’Kaiam, she’hechezarta bi nishmati 

be’chemlá, rabá emunatêcha”]. O “Modê ani” é 

um agradecimento a D’us por nos regressar a 

alma ao acordar. 

Uma pessoa que acabou de acordar, o 

que necessita fazer para poder pronunciar uma 

brachá? 

R: É necessário fazer netilat Yadaim (lavar 

as mãos). Nota: Caso a pessoa sinta vontade 

de ir ao sanitário, somente poderá recitar 

alguma brachá após fazer suas necessidades 

fisiológicas. 
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Que brachá se faz após fazer 

necessidades fisiológicas? 

R: “Asher Yatsár”. Através dessa brachá 

louvamos a Hashem por todas as maravilhas 

realizadas por Ele para o funcionamento de 

nosso corpo; e que Ele conecta a alma ao 

corpo para nos dar vida. Nota: É necessário 

recitar a brachá “Asher Yatsar” após as 

necessidades independentemente da 

quantidade expelida. 

Certa pessoa esqueceu de fazer a brachá 

após de ter feito as necessidades e depois de 

30 minutos se lembrou que não fez a brachá. 

Ela perdeu a brachá ou ainda pode recitá-la? 

R: Ela pode recitar a brachá sempre que 

ainda não voltou a sentir vontade de novas 

necessidades. Nota: É bom se acostumar a 

fazer a brachá “Asher Yatsar” imediatamente 

após sair do banheiro e lavar as mãos. 

Como se faz a netilat yadaim (lavagem 

das mãos) ao acordar? 

R: A pessoa deve derramar água de uma 

caneca três vezes em cada mão de forma 
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intercalada. Nota: É preferível verter água 

quatro vezes em cada mão (para retirar a água 

com impureza que restou da terceira vertida). 

Qual é a diferença entre a netilat yadaim 

que se faz ao acordar e da que se faz para 

comer pão? 

R: Ao acordar se faz netilat yadaim de 

forma intercalada, porém, para comer pão, 

primeiro se derrama água da caneca sobre a 

mão direita duas ou três vezes (de acordo com 

o costume), e, depois, se derrama sobre a mão 

esquerda duas ou três vezes. 

Quando se faz a brachá “Elokai Nehamá”? 

R: Deve-se recitar a brachá “Elokai 

Neshamá” logo após a brachá “Asher Yatsar” 

que se pronuncia após fazer as necessidades 

ao acordar. Se a pessoa não recitou logo após 

a brachá “Asher yatsar” pode recitá-la em 

separado. 
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Brachá para o Estudo da Torá 

O que é necessário fazer para poder 

estudar Torá? 

R: Não se pode estudar Torá antes de 

pronunciar as brachót da Torá. Após recitá-las, 

é necessário estudar imediatamente (sem 

interrupção) um pouco de Torá para que as 

brachót não sejam em vão. Portanto, costuma-

se recitar um pequeno texto de estudo que se 

encontra impresso nos sidurim logo após a 

brachá. Esse texto contém versículos da Torá 

escrita e também passagens da Torá Oral. 

Aquele que não dormiu de noite 

Certa pessoa ficou acordada a noite 

inteira e chegou a hora dela rezar shacharit. 

Ela procurou alguém para que a incluísse nas 

brachót da Torá e não encontrou ninguém. 

Então, sem ver outra solução, ela resolveu 

recitar as brachót da Torá mesmo sem ter 

dormido naquela noite. Será que ela agiu 

corretamente? O que ela deveria ter feito? 
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R: Depende. Caso ela tenha dormido pelo 

menos 30 minutos durante a noite ou durante 

a tarde do dia anterior, então ela agiu 

corretamente. Porém, se ela não dormiu 

durante a noite e tampouco durante a tarde do 

dia anterior então ela não deveria ter 

pronunciado as brachót. O que ela deveria ter 

feito? Caso ela não encontrou alguém que a 

incluísse nas brachót da Torá, ela deveria ter a 

intenção de cumprir a obrigação das brachót 

da Torá quando recitasse a brachá “Ahavá 

rabá” (que se faz antes do Shemá Israel), isto 

é, uma vez que o conteúdo da brachá “Ahavá 

rabá” serve também como brachá para a Torá, 

então ela poderia incluir a intenção de cumprir 

com a obrigação da brachá da Torá ao recitar 

essa brachá. Nota: Caso a pessoa tenha a 

intenção de incluir a brachá da Torá ao recitar 

“Ahavá rabá” então ela deve se preocupar em 

estudar um pouco de Torá logo após da reza 

(ou recitar após a reza o pequeno texto de 

estudo que se encontra impresso no sidur após 

as brachót da Torá). 
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Uma pessoa que não dormiu de noite, 

como deve proceder de manhã em relação à 

netilat yadaim (lavagem das mãos ritual)? 

R: Caso tenha dormido durante a noite por 

pelo menos 30 minutos, deve fazer netilat 

yadaim normalmente. Caso não tenha dormido 

inclusive 30 minutos, então, após as 

necessidades fisiológicas ela poderá lavar as 

mãos com brachá. Os sefaradim, quando não 

dormem durante a noite, costumam lavar as 

mãos de manhã, após alót há’shachar 

(alvorecer) sem pronunciar a brachá (porém, 

se faz necessidades fisiológicas ‘longa’ antes 

da reza o costume de muitos é sim fazer a 

netilat yadaim com brachá). 

Aquele que não dormiu durante a noite, 

como deve proceder em relação as brachót 

“Elokai neshamá” e “Há’maariv shêiná” que se 

recita de manhã? 

R: Caso não haja dormido inclusive por 30 

minutos durante a noite, deve escutá-las de 

outra pessoa e pedir para inclui-la. Os 

sefaradim costumam recitar todas as brachót 

(exceto da netilat yadaim) após chatsót há’laila 
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(meio da noite), e as brachót da Torá após alót 

há’shachar (alvorecer). 

Em resumo, com que temas uma pessoa 

que não dormiu durante a noite deve se 

preocupar? 

R: 1.Com as brachót da Torá; 2. Com as 

brachót “Elokai neshamá” e “Há’maariv 

shêiná”; 3. Com a netilát yadaim. (Tudo de 

acordo como foi explicado acima) 

Uma pessoa que acorda de madrugada 

como deve proceder com a netilat yadaim? 

R: Deve lavar as mãos (de forma 

alternada) sem recitar a brachá e após o início 

do dia (alót há’shachar), fazer as necessidades 

fisiológicas e lavá-las novamente recitando a 

brachá. 
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Lavar as mãos antes da reza 

Será que é necessário lavar as mãos 

antes de todas as rezas (shacharit, minchá e 

arvit)? 

R: Sim. Deve-se lavar as mãos antes de 

todas as rezas, e não somente antes de 

shacharit. Porém, em relação a brachá da 

‘netilat yadaim’ somente se recita ao lavar as 

mãos antes do shacharit, e não antes de lavar 

as mãos para minchá e arvit. 

Rezar com vontade de ir ao sanitário 

Uma pessoa sentia certa vontade de fazer 

necessidades fisiológicas. Porém, se fosse 

procurar naquele momento um sanitário 

perderia o minian. Então ela calculou que 

poderia esperar mais de uma hora e quinze 

minutos par fazer as suas necessidades e 

resolveu rezar com o minian e depois foi ao 

sanitário. Será que ela agiu corretamente? 

R: Não. Pois é preferível perder o minian 

e rezar sozinho à rezar com vontade de fazer 
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necessidades, isso mesmo quando é possível 

aguentar 72 minutos (confira logo em seguida 

mais detalhes sobre o tema de rezar com 

vontade de fazer necessidades). 

Uma pessoa conferiu o horário da shkiá 

(pôr do sol) e viu que somente tinha 10 minutos 

para rezar minchá. Ela não sábia o que fazer, 

pois, sentia vontade de ir ao sanitário. Então 

ela resolveu rezar para não perder o horário da 

reza, será que ela agiu corretamente? 

R: Caso ela discerniu que podia conter a 

sua vontade por pelo menos 72 minutos, então 

ela agiu corretamente. Pois, apesar de ser 

melhor perder o minian, rezar sozinho e não 

rezar com vontade de fazer necessidades, isso 

é correto em relação a quando se trata de 

perder o minian, porém não em relação a 

perder a reza em absoluto. Contudo, se não 

pode conter a vontade inclusive por 72 minutos 

então é proibido rezar nessa situação, e se 

rezar, a reza é considerada uma abominação. 

O que fazer quando surgir a vontade de ir 

ao sanitário durante a reza da amidá (shmonê 

essrê)? 
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R: Se antes de iniciar a reza não estava 

com vontade de ir ao sanitário e somente 

durante a reza da amidá ficou com vontade, 

então a pessoa deve terminar a reza e depois 

ir ao sanitário. Se a vontade é muito forte ao 

ponto de ela ter que prender, então é permitido 

parar a reza no meio para ir ao sanitário e 

depois retornar ao local para terminar a reza de 

onde parou. Nota: Não se pode falar nada até 

retornar à reza, e também deve ser ligeiro no 

toalete, pois se demorar muito, isto é, se ficar 

dentro do toalete o tempo que poderia recitar 

toda a reza, perde a continuidade da reza e 

deve recomeça-la do princípio. 

Nota: Confira no tópico ‘Resumos e Notas 

Importantes’ o resumo do procedimento de 

como cumprir o Preceito de ler o Shemá Israel. 
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Kriat Shemá (Leitura do Shemá) 

Definição 

Quantas vezes por dia é necessário recitar 

o Shemá Israel? 

R: É necessário recitar o Shemá Israel 

pelo menos duas vezes por dia, uma para 

cumprir o Preceito de ler o Shemá de manhã e 

uma de noite (em relação aos horários, confira 

em seguida). Também se deve ler o Shemá 

antes de dormir – ‘kriát Shemá she’ál há’mitá’ 

(pelo menos a primeira parte). Nota: O 

Preceito de recitar o Shemá e o de recitar as 

brachót (instituídas pelos sábios) antes e 

depois de sua leitura são mitsvót 

independentes, ou seja, mesmo quando a 

pessoa não recita as brachót e lê o Shemá, ela 

cumpre com o Preceito de ler o Shemá. 

Em que consiste o Preceito de recitar o 

Shemá? 

R: Consiste em recitar o texto do Shemá 

Israel (os três parágrafos) duas vezes ao dia, 
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uma de manhã e outra de noite. Foram 

instituídas brachót antes e depois de recitá-las 

como consta no sidur. Nota: Aquele que está 

impossibilitado de ler os três parágrafos do 

shemá, deve ao menos ler o primeiro versículo 

“Shemá Israel, A-donai E-loheinu, A-donai 

Echad” e “Baruch Shem Kevód Malchutó 

le’olam vaêd”; se puder, deve ler também o 

primeiro parágrafo, assim, ela cumpre com o 

Preceito de acordo com a opinião de certos 

poskim.  

Horário 

Certa pessoa estava para sair de viajem 

muito cedo. Então decidiu cumprir a mitsvá de 

recitar o Shemá logo de madrugada, pouco 

depois do horário da alvorada (alót 

há’shachar). Ela agiu corretamente? 

R: Sim. Pois em uma situação de extrema 

necessidade é permitido recitar o Shemá um 

pouco após a alvorada (de 5 a 6 minutos após 

ter passado o momento da alvorada, se puder 

um pouco depois, melhor). Porém, em uma 

situação normal, deve-se recitar o Shemá 
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somente a partir de aproximadamente 50 

minutos antes do nascer do sol (nêts 

há’chamá). De toda forma, o horário ideal para 

cumprir a mitsvá do Shemá em uma situação 

normal é um pouco antes do nêts (nascer do 

sol) para iniciar a reza da amidá de shacharit 

junto a shkiá. Se a pessoa não recitou o Shemá 

logo nesse horário, a mitsvá segue até a 

terceira hora (relativa, ‘zemanit’) do dia. 

Nota: Para facilitar a visualização da 

divisão dos horários do dia, confira o gráfico 

em seguida. 
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Uma pessoa acordou tarde e viu que o 

horário máximo para recitar o Shemá Israel 

estava terminando. Ela calculou que se fosse 

começar a rezar, chegaria na parte da reza que 

se diz o Shemá, após o horário de cumprir o 

Preceito. O que seria melhor para ela, rezar em 

ordem e recitar o Shemá mesmo após o 

horário máximo de cumprir a mitsvá do Shemá, 

ou fazer o Shemá antes de rezar? 

R: A mitsvá de recitar o Shemá é 

independente da reza. Portanto, em uma 

situação assim, a pessoa deve recitar o Shemá 

antes da reza para não perder a mitsvá, e 

depois rezar em ordem e recitar novamente o 

Shemá como parte da reza. 

Nota: Já que a mitsvá de recitar o Shemá 

é independente da reza, se por algum motivo 

alguém não puder rezar (ou não for rezar) 

deve, de todas formas, se preocupar em recitar 

o Shemá Israel dentro do horário para cumprir 

com a mitsvá. O mesmo conceito é verdadeiro 

quando o minian em que a pessoa reza 

somente chegará na parte da reza que se 

recita o Shemá após o horário máximo de 

cumprir o Preceito de recitá-lo, em um caso 
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assim, ela deve se preocupar em ler o Shemá 

de forma completa (ou seja as três partes) 

antes do minian para não perder a mitsvá, e, 

depois, junto com o minian recitar novamente 

como parte da reza. 

Uma pessoa que reza em um minian que 

recitará o Shemá Israel somente após o horário 

máximo de cumprir a mitsvá, ou seja, após a 

terceira hora do dia, como fazer em relação as 

brachót do Shemá? Seria permitido recitá-las 

durante a reza? Eis que já não será um horário 

propício de cumprir a mitsvá de recitá-lo? 

R: Poderá recitar as brachót do Shemá 

durante a reza. Como explicamos acima, a 

mitsvá das brachót é independente da mitsvá 

de ler o Shemá, e, apesar da mitsvá de recitar 

o Shemá reger até a terceira hora do dia, a 

mitsvá de recitar as brachót do Shemá rege até 

a quarta hora (confira gráfico acima). Nota: A 

partir da quarta hora do dia já não se pode 

pronunciar o início e o final das brachót do 

Shemá com o Nome de D’us, por exemplo, ao 

invés de dizer “Baruch Atá A-donai E-lohênu 

Melech há’ôlam....” se diz: “Baruch Atá, Melech 

há’ôlam”, saltando os Nomes de D’us nas 
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aberturas e finalizações das brachót do 

Shemá. 

Se a pessoa se encontra em um minian 

que chegará ao Shemá Israel somente após a 

quarta hora, e ela já recitou o Shemá antes do 

minian para não perder a mitsvá, porém, se 

fizer as brachót do Shemá após a quarta hora 

não poderá recitá-las com o Nome de D’us 

(como foi explicado acima), o que é melhor? 

Rezar com o minian e recitar essas brachót 

sem os Nomes de D’us ou rezar sozinha 

recitando as brachót completas? 

R: É preferível rezar sozinha e recitar as 

brachót completas sem precisar saltar os 

Nomes de D’us. 

Qual é o horário de cumprir a mitsvá do 

Kriat Shemá a noite? E da reza? 

R: De preferência deve cumprir a mitsvá 

do Shemá e da reza a partir da saída das 

estrelas (tset há’kochavim) até chatsót há’laila 

(meio da noite), porém, a posteriori, o horário 

segue até o final da noite. Em caso de extrema 

necessidade, pode-se rezar arvit a partir do 
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horário de plag há’minchá (confira no gráfico 

acima) e depois da saída das estrelas recitar 

novamente o Shemá. Contudo, essa 

permissão rege somente se a pessoa rezou 

minchá antes de plag há’minchá. 

Nota: Em países que no verão a saída das 

estrelas é muito tarde, pode-se fazer o minian 

de arvit após plag-há’minchá e depois, cada 

um deve se preocupar em recitar o Shemá 

após a saída das estrelas. 

Certa pessoa estava no minian e terminou 

de ler o kriat shemá antes do chazan. Onde ela 

deve parar a leitura para esperar o chazan? 

R: Ela deve esperar o chazan após 

pronunciar a palavra “emét” (palavra posterior 

à leitura do Shemá): “Ani A-donai E-loheichem 

emét”, para não separar entre “Ani A-donai E-

loheichem” e “emét”, e, após dizer “emét”, 

esperar o chazan dizer: “A-donai Elokeichem 

emét” para seguir. 
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Intenção 

Certa pessoa recitou as duas primeiras 

sentenças do Shemá e se deu conta que não 

colocou atenção no que disse. O que ela deve 

fazer? 

R: Ela deve recitá-las novamente. Porém, 

nesse caso, ela deve recitar ambas em voz 

baixa. Contudo, se ela teve intenção ao 

pronunciar as palavras do primeiro versículo 

(“Shemá Israel....”) e da frase seguinte 

(“Baruch Shem Kevód le’ôlam vaêd”) e 

entendeu o significado dessas palavras, 

mesmo que não colocou muita atenção na 

continuação do texto do Shemá Israel, então 

cumpriu com a obrigação e não necessita 

regressar. 

Nota 1: Em toda mitsvá que a pessoa cumpre 

deve ter a intenção de estar cumprindo um 

Preceito de Hashem, em certas mitsvót deve-

se se colocar uma intenção extra, como no 

caso da mitsvá de ler o Shemá que, além da 

intenção de estar cumprindo um Preceito de 

Hashem, é requerido também a intenção no 
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entendimento das palavras pronunciadas (pelo 

menos nas duas primeiras frases do Shemá). 

Nota 2: Significado das palavras do ‘Shemá’ e 

‘Baruch Shem Kevód’ 

“Shemá Israel A-donai Elo-hênu A-donai 

Echad” 

“Shemá” = Escute, o que inclui escutar, 

entender e receber sobre si 

“Israel” = Povo de Israel 

“A-donai” – O Eterno, ou seja, acima do tempo: 

Foi, É e Será; e que tudo está em Seu domínio 

“Elo-hênu” – É o nosso Deus (Todo Poderoso, 

que rege todas as forças da existência) 

“A-donai” – O Eterno, ou seja, acima do tempo: 

Foi, É e Será; e que tudo está em Seu domínio 

“Echad” – É Único, Ele reina nos Sete Céus e 

sobre a Terra, nos quatro cantos do Mundo. 

“Baruch Shem Kevód Malchutó le’ôlam 

va’êd” 
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“Baruch Shem” – Abençoado é (e será) o Seu 

Nome;  

“Kevód Malchutó” – e o Seu Glorioso Reinado 

(domínio); 

“Le’olám va’êd” – Para toda a eternidade. 
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Amidá – Shmonê Essrê 

As Três Rezas 

Como se chamam as três rezas do dia? 

R: A reza da manhã se chama shacharit, 

da tarde minchá, e da noite arvit (ou ma’ariv). 

 

Horário da Reza de Shacharit 

A partir de que horas é devido rezar 

shacharit? 

R: A partir do nêts há’chamá (nascer do 

sol). 

Certa pessoa tinha que sair de casa as 

5:30 da manhã para viajar. Nesse dia o nascer 

do sol era somente as 6:00. Porém, se ela 

rezasse as 6:00 perderia o avião. Então ela 

resolveu rezar as 5:00. Ela agiu corretamente? 
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R: A priori não se deve rezar antes do 

nascer do sol, porém, em caso de extrema 

necessidade pode-se antecipar a reza a partir 

da alvorada (alót há’shachar). 

Qual é o horário máximo que uma pessoa 

pode rezar shacharit? 

R: É possível rezar shacharit até chatsót 

há’yom (metade do dia). Porém, somente até o 

início da quarta hora do dia é chamado ‘horário 

da reza’. Apesar de poder rezar shacharit até 

chatsót, de toda forma, se rezou após a quarta 

hora, é considerado que rezou fora do horário 

ideal. Também é importante apontar que, a 

partir da quarta hora do dia, já não se pode 

pronunciar o início e o final das brachót do 

Shemá com o Nome de D’us, como foi 

explicado acima, por exemplo, ao invés de 

dizer “Baruch Atá A-donai E-lohênu Melech 

há’ôlam....” se diz: “Baruch Atá, Melech 

há’ôlam”, saltando os Nomes de D’us nas 

aberturas e finalizações das brachót do 

Shemá. 
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Pronúncia 

A reza da amidá (shmonê essre) se faz em 

silêncio ou é necessário pronunciar as palavras 

mais alto? 

R: A reza da amidá deve ser lida com os 

lábios, o suficiente para que as palavras 

possam ser escutadas pela própria pessoa que 

reza. Porém, não ao ponto que seja escutada 

pela pessoa que está ao seu lado para não 

atrapalhar a sua concentração na reza. 

Falar Durante a Reza 

Certa pessoa, após haver rezado a amidá, 

aproveitou o tempo em que o chazan repetia a 

reza em voz alta (Chazarat há’shats) para 

tratar de um tema com o seu amigo que estava 

no minian. Ele agiu corretamente? 

R: Não. Não se pode falar, conversar e 

nem mesmo estudar Torá enquanto o chazan 

profere a chazarát há’shats.  
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Nota: Não se pode falar sobre temas 

fúteis ou do dia-a-dia dentro da sinagoga, isto 

é, inclusive fora dos horários de reza. Nossos 

sábios ensinam que o pai que deixa os seus 

filhos falarem futilidades na sinagoga recebe 

uma pena grave. (Tana de’bei Eliahu). 

Tashlumim (Completar a reza 
perdida) 

Certa pessoa estava de viajem e 

esqueceu de rezar minchá e arvit. Quando 

acordou de manhã se lembrou que saltou 

essas duas rezas. Então ele se lembrou que é 

possível completar as rezas perdidas e rezou 

primeiramente duas rezas de amidá para 

completar o minchá e o arvit, e depois rezou 

shacharit. Ele agiu corretamente? 

R: Não. Quando uma pessoa não reza 

shacharit, minchá ou arvit por motivo de forças 

maiores ou simplesmente por esquecimento, 

realmente deve completar a reza perdida 

(“tashlumim”), porém, primeiramente ela deve 

rezar a reza regente no momento e depois 

rezar amidá referente a reza que perdeu. Por 
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exemplo, se quando chegou a hora do arvit se 

lembrou que não rezou minchá por 

esquecimento, então deve primeiro rezar arvit 

e depois rezar novamente a amidá com a 

intenção de completar o minchá que perdeu. 

Outro erro da pessoa em questão foi o fato dela 

ter rezado tashlumim para completar duas 

rezas perdidas, isto não é correto, pois 

somente é possível completar uma reza, isto é, 

a reza anterior. Por exemplo, uma pessoa que 

perdeu shacharit e somente de noite se 

lembrou que não rezou shacharit, já não tem 

como completa-lo no arvit (somente no 

minchá). 

Certa pessoa perdeu a reza de shacharit 

e rezou duas vezes amidá em minchá, porém, 

ela não pensou qual das duas rezas foi para 

minchá e qual foi para completar shacharit. 

Será que ela cumpriu com a obrigação? Ou é 

necessário ter a intenção específica de que 

reza ela está recitando em cada uma das 

rezas? 

R: Ela cumpriu com a obrigação. De fato, 

a priori ela deveria ter a intenção de que a 

primeira amidá foi para cumprir a obrigação da 
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reza de minchá e a segunda para completar 

shacharit. Porém, a posteriori, cumpriu com a 

obrigação também quando não teve intenção 

de qual reza seria para minchá e qual para 

completar shacharit. Porém, caso ela teve a 

intenção contrária, isto é, de primeiro rezar 

para completar a reza de shacharit e depois 

para minchá, então, não cumpriu com a 

obrigação de completar a reza de shacharit e 

deve rezar novamente (pois, o tashlumim deve 

ser feito somente após a reza do momento). De 

toda forma antes dela rezar novamente para 

completar o shacharit ela deve pensar o 

seguinte: “Caso eu já não precise rezar 

tashlumim (amidá para completar o shacharit) 

que essa reza que eu farei agora seja uma reza 

voluntária (nedavá)”. 

Se a pessoa perde a reza de mussaf (em 

Shabat ou em outro dia festivo) e, após rezar 

minchá ela rezou outra vez para completar a 

reza de mussaf. Ela agiu corretamente? 

R: Não. Pois a reza de mussaf não tem 

tashlumim (complemento). 
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Nota: Quando a pessoa tiver que rezar 

tashlumim em shacharit (para completar a reza 

que perdeu em arvit) deve fazer após recitar o 

“ashrei” que se diz depois da amidá. Quando a 

pessoa tiver que rezar tashlumim em minchá 

(para completar a reza que perdeu em 

shacharit), deve recitar novamente o “ashrei” 

antes de iniciar a reza de tashlumim. Para 

certas opiniões, também após a reza de arvit, 

se a pessoa tiver que rezar tashlumim para 

minchá, deve antes recitar o “ashrei”. Segundo 

o costume dos sefaradim, não se recita “ashrei” 

antes do tashlumim tanto no minchá como no 

arvit. 

Certa pessoa estava cansada e disse: 

“Em vez de rezar agora minchá, rezarei duas 

vezes arvit.” Ela agiu corretamente?  Ela 

poderá rezar tashlumim para completar a reza 

de minchá? 

R: Ela não agiu corretamente. Tampouco 

poderá completar a reza de michá, pois, 

tashlumim somente é para aqueles que 

perderam a reza por forças maiores ou que se 

esqueceram de rezar, porém, não para 
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aqueles que deixaram de rezar 

propositalmente. 

Aquele que não pôde rezar minchá na 

sexta feira, como rezar o tashlumim após o 

arvit de Shabat, como o texto de minchá da 

sexta feira que perdeu ou como o texto do arvit 

de Shabat? 

R: O texto da reza de tashlumim é igual ao 

texto da reza do momento. Por exemplo, se a 

pessoa esquece de rezar minhcá na sexta-

feira, então, o texto do tashlumim que ela deve 

rezar a noite, após o arvit de Shabat, deve ser 

igual ao texto da reza do arvit que ela rezou. 

Nota: Se a pessoa rezar tashlumim no motsei 

shabat (para completar a reza de minchá que 

perdeu em Shabat) não deve recitar (no 

tashlumim) o texto da reza referente a havdalá 

“Atá chonantanu”, pois já recitou no arvit e não 

é necessário recitar havdalá duas vezes na 

reza. 
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Inverno e Verão 

Qual é a diferença entre a reza da amidá 

(shmonê essrê) que se faz no inverno e no 

verão? 

R: Duas brachót da amidá, a segunda e a 

nona, se relacionam com a estação do ano (em 

Israel). A estação do ‘Sol’ (verão) e a estação 

da ‘chuva’ (inverno). Na estação do Sol não se 

lembra e não se pede por chuva e, na estação 

da chuva, deve-se lembrar e pedir por ela. 

Na segunda brachá da amidá (“Atá 

Guibór”) no verão lembramos do orvalho 

(“morid há’tal”), e no inverno lembramos da 

chuva (“mashiv há’rucach u’môrid 

há’gueshem”). 

Na nona brachá, chamada de ‘birkat 

há’shanim’ (“Barech alêinu”) no verão pedimos 

por brachá (ve’ten brachá”) e no inverno 

pedimos pelo orvalho e pela chuva para que 

venham com brachá (“ten tal u’matár 

li’vrachá”). Já os Sefaradim recitam um texto 

diferente em cada estação. No verão recitam 
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“Barechênu” e no inverno “Barech alênu” (onde 

se pede pela chuva). 

A partir de quando se começa a rezar pela 

chuva (o texto relacionado ao inverno)? 

R: Se começa a lembrar da chuva (na 

segunda brachá) a partir do oitavo dia de Sucót 

(shmini atséret) na reza de mussaf; e pedir pela 

chuva (na nona brachá) a partir do arvit do dia 

sete de cheshvan – em Israel. Porém, fora de 

Israel, a partir do dia 4 ou 5 de dezembro. Nota: 

Isto depende de quantos dias terá o mês de 

Fevereiro do ano seguinte, isto é, se ele tiver 

28 dias então coincide com o dia 4 de 

dezembro, e quando ele tiver 29 dias, no dia 5. 

Em certas comunidades o costume é fazer 

como em Israel. Cada um deve consultar o seu 

rabino. Contudo, em várias comunidades fora 

de Israel costumam rezar de acordo como em 

Israel. Portanto, cada um deve consultar uma 

autoridade rabínica local para saber que 

costume seguir. 

A partir de quando se começa a rezar pelo 

orvalho, ou seja, o texto do verão? 



SHEMÁ ISRAEL E REZAS 
 

53 
 

R: Se começa a lembrar (na segunda 

brachá) e também pedir (na nona brachá) a 

partir do primeiro dia de Pessach na reza de 

mussaf. 

Nota: Vale apontar que a mudança do 

texto do inverno para o verão rege no mesmo 

dia tanto na segunda brachá como na nona 

brachá. Porém, a mudança do texto do verão 

para o do inverno acontece em duas datas: 

Primeiro se troca o texto da segunda brachá e 

depois de alguns dias o texto da nona brachá. 

Qual é a diferença na haláchá entre uma 

pessoa que se confundiu na segunda brachá e 

recitou no verão (ao invés de “môrid há’tal”) o 

texto do inverno (“mashiv há’ruach u’môrid 

há’gueshem”) e uma pessoa que recitou no 

inverno o texto do verão? 

R: No primeiro caso (isto é, se recitou no 

verão o texto do inverno) deve repetir a amidá, 

pois lembrou da chuva no verão, o que não é 

bom. Porém, no segundo caso (isto é, quando 

a pessoa se confunde no inverno e recita o 

texto do verão e não lembra da chuva na 
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segunda brachá) não repete a reza, já que 

lembrou do orvalho. 

Nota: Aquele que não recita no verão 

inclusive “morid há’tal” (sobre o orvalho), 

então, (agora no inverno, ao ler o texto do 

verão por engano, não lembrou inclusive do 

orvalho) se não iniciou a terceira brachá da 

amidá deverá pronunciar o texto do inverno 

“mashiv há’ruach u’môrid há’gueshem” e 

seguir normalmente, porém, se já iniciou a 

terceira brachá, terá que regressar ao início da 

amidá. 

Uma pessoa que se confunde entre o 

texto do inverno e o texto do verão na nona 

brachá (“Barech alêinu”), em qual dos dois 

casos ela teria que rezar novamente? Se 

recitou no verão o texto do inverno ou o 

contrário? 

R: Em ambos os casos. Pois no verão 

pediu pela chuva, o que não é bom, e no 

inverno somente pediu “brachá”, porém, não 

pediu pela chuva. Nota: Isso quando ela já 

terminou a reza e se deu conta que se 
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confundiu, porém, confira em seguida 

situações onde é possível consertar o erro. 

Uma pessoa que estava no verão e recitou 

na segunda brachá o texto do inverno (“mashiv 

há’ruach”) e, após pronunciar o Nome de D’us 

antes de terminar a brachá se deu conta do 

engano, como ela deveria proceder? 

R: Em um caso como esse, 

imediatamente após haver pronunciado o 

Nome de D’us a pessoa deve dizer as palavras 

“lamdeni chukêcha” formando assim um 

versículo dos Salmos (119,12), para não recitar 

o Nome de D’us em vão, e depois regressar 

para o início da segunda brachá (“Atá Guibór”) 

e seguir normalmente. (Confira mais adiante o 

resumo dos consertos) 

Certa pessoa que se encontrava no 

inverno, após haver terminado a nona brachá 

da amidá (“barech alêinu”) percebeu que ao 

invés de pedir pelas chuvas (“ten tal u’matár), 

fez o texto do verão (“ten brachá”). Como ela 

pode consertar esse erro? 
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R: Se ela ainda não iniciou a brachá 

seguinte, poderá consertar no local, isto é, 

dizer “ve’ten tal u’matár” antes de iniciar a 

próxima brachá da amidá e seguir 

normalmente. Porém, se já iniciou a décima 

brachá, deverá seguir a amidá e no meio da 

brachá “Shomêa tefilá” deverá dizer: “ve’ten tal 

u’matár”; caso se lebre somente após a brachá 

“shomêa tefilá”, sempre que não terminou a 

amidá, poderá retornar ao início da nona 

brachá e recitar o texto do inverno “ten tal 

u’matár”. 

Nota: Caso a pessoa se encontre no 

verão e recitou o texto do inverno, o conserto é 

mais restrito, confira mais adiante no resumo 

das regras relacionadas ao conserto da amidá. 

Isso se deve ao fato de ter pedido algo, isto é, 

pela chuva no verão, o que não é bom. 

Certa pessoa, após haver rezado a amidá, 

ficou em dúvida se recitou o texto do verão ou 

o do inverno. Como ela deve proceder? 

R: Se ela se encontra dentro dos trinta 

primeiros dias após a mudança do texto, 

consideramos que ela recitou o texto que 
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estava acostumada antes da mudança e 

deverá consertar o erro. Nota: Se a pessoa 

recita seguidamente 90 vezes o texto após a 

mudança da estação, então, em caso de 

dúvida, consideramos que ela recitou o texto 

novo e não necessita retornar a reza. 

Shabat 

Quais são as diferenças entre a reza da 

amidá (shemonê esrê) no shabat e nos dias 

normais? 

R: As brachót intermediárias da amidá 

(Shmonê essre) são substituídas por uma 

única brachá, portanto, em Shabat a amidá é 

formada somente por 7 brachót (em cada reza 

do shabat a brachá intermediária 

acrescentada na amidá é diferente). Nota: 

Depois do Shacharit é lida a porção semanal 

da Torá e a haftará (nos Livros dos Profetas) 

e, depois, segue com a reza de mussaf. 

(Sobre mais detalhes sobre as rezas no 

Shabat, confira no livro ‘Shabat’ Perguntas, 

Respostas e Temas) 
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Motsei Shabat 

O que se acrescenta na reza de motsei 

Shabat? 

R: Na amidá se acrescenta o texto 

referente à havdalá “Atá chonantánu” na 

brachá “chonen há’daat” (quarta brachá). Se 

esquece de dizer “atá chonantánu” não é 

necessário retornar para consertar. Isso 

porque a pessoa fará mais tarde a havdalá com 

o vinho (ou copo de uva 100% natural).  

Nota: Caso a pessoa se lembre que não 

disse “atá chonantánu” antes de pronunciar o 

Nome de D’us no final da mesma brachá, ela 

deve recitar o texto “atá chonantánu” e seguir 

a reza a partir daí. 

Jejum 

Certa pessoa começou a rezar minchá em 

um dia de jejum coletivo, como por exemplo em 

17 de Tamuz, e ficou em dúvida se existe 

alguma diferença na amidá. Será que existe 

alguma diferença? 
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R: Sim. Em um dia de jejum coletivo se 

acrescenta na reza de minchá o texto “anenu” 

entre as brachót “goêl Israel” e “Rofê cholêinu”. 

Na minchá do dia 9 de Av se acrescenta na 

brachá sobre Jerusalém o texto “Nachem”. O 

costume em Jerusalém é acrescentar esse 

texto nas três rezas. Caso a pessoa se 

esqueça de recitar tanto o texto “Nachem” em 

9 de Av ou o texto “anenu” nos outros jejuns 

coletivos, não necessita voltar para consertar, 

somente se ainda não recitou o Nome de D’us 

no final da brachá). 

Al Há’Nissim 

Quando se acrescenta o texto “Al 

há’nissim” na brachá de “modim”? 

R: Em Chanuká e em Purim, em ambos se 

acrescenta na brachá de “modim” o texto “al 

há’nissim” somente que existe um texto 

especial para Chanuká e outro para Purim. 

Caso a pessoa se esqueça de acrescentar “al 

há’nissim” não retorna a reza. O mesmo no 

brikat hamazôn, isto é, aquele que se esquece 

de acrescentar “al há’nissim” no brikat 
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há’mazôn de Chanuká ou de Purim, cumpre 

com a obrigação do brikat há’mazôn e não 

retorna para consertar. 

Os dez dias de teshuvá (Asséret 
yemei teshuvá) 

Que mudanças se faz na reza da amidá 

(shmonê essrê) nos dias entre Rosh Há’shaná 

e Yom Kipur (chamados “asséret Yemei 

teshuvá” – Os dez dias de teshuvá)? 

R: São três mudanças e quatro 

acréscimos.  

Mudanças: Na 3ª brachá, ao invés de 

concluir “Há’Kel há’kavod”, se diz: “Há’Melech 

Há’kavod”; na 11ª brachá, ao invés de concluir 

“Melech ohêv tsedaká u’mishpat”, se diz 

“Há’Melech Há’mishpat”; e no final da reza 

quando damos os passos para trás, ao invés 

de dizer “Ôsse Shalom bimromav”, se diz 

“Ôsse há’Shalom”. 

Acréscimos: Se acrescenta uma frase 

com pedidos (como se encontra no sidur) em 
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quatro locais: na primeira e na segunda 

berachót e nas duas últimas. 

Como proceder alguém que esquece de 

fazer alguma dessas mudanças na reza? 

R: Na 3ª brachá, se disse Há’Kel há’kavod 

ao invés de Há’Melech Há’kadosh ou se está 

em dúvida, deve-se consertar imediatamente e 

dizer Há’Melech Há’kadosh. Se não consertou 

de imediato, deve-se retornar ao princípio da 

amidá. Já na 11ª brachá, se disse Melech ohêv 

tsedaká u’mishpat ao invés de Há’Melech 

Há’mishpat deve-se consertar imediatamente 

e dizer Há’Melech Há’mishpat, se não 

consertou, pode seguir em frente (para os 

sefaradim existem diferentes opiniões). Em 

relação aos outros acréscimos, sempre que 

ainda não disse o Nome de D’us no final da 

respectiva berachá, deve-se retornar ao local 

do pedido, recitar a frase do pedido e continuar 

normalmente. Nota: Nesses dias, depois da 

amidá de shacharit e minchá se acrescenta 

“Avinu Malkenu” exceto nos Shabatót 

(inclusive quando o Shabat coincide com rosh 

hashaná) e na véspera do shabat teshuvá (o 

shabat entre rosh hashaná e yom kipur). Os 
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sefaradim recitam Avinu Malkenu também 

nesses dias, porém, não os trechos referentes 

aos pecados. 

Nota: Confira mais adiante o resumo das 

regras de como consertar as brachót e amidá 

(shmonê esrê) referente as mudanças entre as 

rezas da época de sol e de chuva. 

Curvar-se e Três Passos Para Trás 

Como curvar-se durante a reza? 

R: Existe diferença de costumes de como 

se curvar na reza. Os Ashkenazim costumam 

dobrar os joelhos quando recitam “Baruch” e, 

quando dizem “Atá”, curvam o corpo até o 

ponto em que as vértebras se ressaltam nas 

costas, e antes de pronunciar o Nome de 

Hashem, se erguem. Já os Sefaradim, quando 

dizem “Baruch” costumam curvar o corpo até o 

ponto em que as vértebras se ressaltam nas 

costas, quando dizem “Atá” abaixam a cabeça, 

e, antes de pronunciar o Nome de Hashem, 

primeiro erguem o corpo e depois a cabeça. 
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Quando recita o “modim anachnu lach” os 

Ashkenazim costumam curvar o tronco e não 

dobrar os joelhos, já os Sefaradim, costumam 

curvar o corpo para frente, depois curvar a 

cabeça e, ao pronunciar o Nome de Hashem, 

primeiro levantam o corpo e depois a cabeça. 

No final da reza da amidá (shmonê essre) 

damos três passos para trás. Qual é o 

procedimento? 

R: No final da amidá, com o corpo 

curvado, se dá três passos para trás. O 

primeiro passo com o pé esquerdo. Os passos 

devem ser pequenos, ou seja, levar o pé para 

trás ao ponto que o polegar dele se alinhe com 

o calcanhar do outro pé; e no terceiro passo, 

juntar o pé esquerdo ao lado do pé direito. 

Após os três passos (com o corpo curvado) se 

diz: “Ossê Shalom bimromav” curvando-se 

para esquerda, “Hú Yassê Shalom aleinu” 

curvando-se para direita, “Ve’al kol Israel 

ve’imrú amén” curvando-se para frente. 

Nota: Após dar os três passos no final da 

reza da amidá (shmonê esrê) deve-se esperar 

um pouco (pelo menos o tempo de caminhar 
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quatro amót, em torno de dois metros) para 

retornar ao local inicial. Se a pessoa terminar a 

reza da amidá e, todavia, a pessoa que está 

rezando atrás dela não terminou, caso esteja a 

uma distância menor que 4 amót (em torno de 

dois metros) deve esperar que ela termine a 

reza para poder dar os três passos para trás, 

pois não se pode entrar dentro dos 4 amót na 

frente de uma pessoa que reza a amidá (se ela 

estiver demorando muito, então é possível dar 

os três passos desviando-se para um dos 

lados). Outra regra que vale lembrar: Após dar 

os três passos no final da amidá, caso o 

chazan todavia não iniciou a repetição da reza 

(Chazarat há’shats) então não se deve dar os 

três passos para frente (para retornar ao local 

inicial), de preferência somente quando o 

chazan iniciar a segunda brachá “Atá Guibór” 

se dá os passos para frente para fazer a 

kedushá no lugar onde rezou inicialmente. 

Confira mais adiante sobre o tema de passar 

na frente de quem está rezando e o resumo do 

procedimento da Amidá. 
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Reza com minian 

Certa pessoa estava rezando em um 

minian, porém, por algum motivo, se deu conta 

que não poderia esperar para rezar junto com 

o público, então resolveu adiantar-se e 

começar a amidá antes do público. Ela agiu 

corretamente? 

R: Não. Quando uma pessoa reza em um 

minian, deve iniciar a reza junto com o público 

e não pode adiantá-lo. Caso ela não possa 

esperar, como no caso em questão, então ela 

deve sair do minian e procurar um outro local 

para iniciar a amidá. 

Como deve agir uma pessoa que não 

pode rezar no minian? 

R: É mitsvá (necessário) rezar com minian 

(fórum de dez homens a partir de 13 anos). A 

reza em público não é rejeitada. Caso não 

possa rezar em um minian, deve-se tentar 

rezar no mesmo momento em que o público 

está rezando na sinagoga. Contudo, mesmo 

quando não tem como rezar em um minian e 

tampouco no mesmo momento em que o 
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público reza, é possível cumprir com a 

obrigação da reza sem minian. 

Certa pessoa, vendo que estava atrasada, 

decidiu pular as brachót que se recita antes da 

tefilá (birkót há’shachar) para alcançar a reza 

com o minian. Após o minian ela recitou todas 

as brachót que havia saltado. Ela agiu 

corretamente? 

R: Sim. Porém, em relação as brachót de 

netilat yadaim, Elokai neshamá e as brachót da 

Torá, caso a pessoa não recitou antes da reza, 

não se recita depois da reza. 

Certa pessou chegou na sinagoga e se 

deu conta que estava atrasada e se fizesse 

todo o psukei de zimrá, não alcançaria rezar 

com o minian. Então ela fez as brachót (birkót 

há’shachar), Baruch she’amar (no início do 

psukei de zimrá), ashrei, ishtabach (no final do 

psukei de zimrá) e seguiu a reza normalmente, 

e, assim, conseguiu chegar na amidá (shmonê 

esrê) junto com o minian. Ela agiu 

corretamente? 
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R: Sim. Vale apontar que, a princípio, 

deve-se preocupar em chegar a tempo de 

recitar a reza integralmente, junto com o 

minian, porém, quando a pessoa se atrasa e 

percebe que não haverá tempo de rezar a 

amidá com o minian, ela pode saltar partes do 

‘psukei de zimrá’, como essa pessoa (citada 

acima) fez. Caso ela tivesse tempo para recitar 

algo a mais, deveria acrescentar no ‘psukei de 

zimrá’ as seguintes partes: “Halelú ét Hashem 

min há’shamaim” e “Halelú kel be’kodshó”; e se 

tivesse ainda mais tempo, a ordem de 

prioridade que deveria acrescentar é a 

seguinte: Os outros Salmos de “Halelú”, 

“Vaievarech David”, “Hôdu la’Hashem kíru 

biShmó”, “Áz iashir Moshe”. 

Nota: Quando a pessoa salta partes da 

reza, ela diminui a sua influência. Confira mais 

detalhes no tema “Conexão e Sacrifício”. 

Que partes da reza não se faz sem o 

minian? 

R: Kadish, Barechú, repetição da amidá 

(Chazarát há’shats), kedushá e leitura da Torá 
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(tampouco se recita as 13 Midót de 

Rachamim). 

Comer e beber antes da reza 

Uma pessoa que todos os dias antes da 

reza de shacharit toma um copo de café, é 

permitido agir assim? 

R: Sim. É permitido tomar água, chá ou 

café antes da reza, inclusive café com leite e 

açúcar, uma vez que hoje em dia é normal 

tomar café dessa forma. Porém, beber algo 

especial como suco, vitamina, refrigerante não 

é permitido. Nota: Existe opiniões mais 

restritas em relação a tomar café com açúcar. 

Certa pessoa que está passando por um 

período de fraqueza física e se não comer algo 

antes da reza não terá concentração. Seria 

permitido para ela comer antes de rezar? 

R: Sim. A princípio não é permitido comer 

antes de rezar shacharit (tampouco beber algo 

além de água, chá ou café, como foi citado 

acima). Porém, quando a pessoa necessita 
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comer por motivos de saúde ou quando sente-

se fraca e sem força de rezar é permitido 

comer o que for necessário para que tenha 

força para rezar. 

A Direção da reza 

Uma pessoa que está de viajem e quer 

rezar minchá. Ela não tem como saber para 

que direção é Jerusalém, então, o que ela deve 

fazer?  

R: Está escrito no Shulchan Aruch que 

uma pessoa que se encontra fora de Israel 

deve se voltar para a direção da terra de Israel 

e ter a intenção de estar voltado para 

Jerusalém, para o local do Grande Templo e 

para o local do Santo Santuário (Kodesh 

Kodashim). Quem se encontra na terra de 

Israel deve se voltar para a direção de 

Jerusalém e também ter a intenção de estar se 

voltando para o local do Templo e do Santo 

Santuário. Quem se encontra em Jerusalém 

deve se voltar para o local do Templo e 

também ter a intenção de estar se voltando 

para o local do Santo Santuário. Porém, caso 
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a pessoa não tenha como saber a direção de 

Jerusalém ou de Israel, então deve direcionar 

o seu coração unicamente ao Criador. 

Interrupções 

Certa pessoa esqueceu de desligar o 

telefone antes do minian de shacharit e, no 

meio do psukei de zimrá o telefone começou a 

vibrar. Ela atendeu o telefone e disse que não 

podia falar e, assim que pudesse, retornaria a 

ligação. Ela agiu corretamente? 

R: Não. Pois, a partir de “Baruch 

she’amár” (no início do psukei de zimrá) até o 

final da amidá (shmonê essrê) não é permitido 

falar (exceto responder o que for necessário no 

procedimento da reza). 

Certa pessoa após haver recitado “Gaal 

Israel” (que se diz antes de iniciar a amidá) 

escutou que diziam kadish, seria permitido 

para ela responder “amén, ihê Shmê rabá 

mevorach le’ôlam u’leolmei olmaiá”? 
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R: Não. Isso porque não se pode 

interromper em absoluto entre “gaál Israel” e a 

amidá. 

Certa pessoa estava colocando tefilin e, 

assim que terminou de colocar o tefilin do 

braço, antes de colocar o tefilin da cabeça, 

escutou kadish. Seria permitido responder 

“amén, ihê Shmê rabá mevorach le’ôlam 

u’leolmei olmaiá”? 

R: Não. Isso porque não se pode 

interromper em absoluto entre o tefilin da mão 

e o tefilin do braço. 

Ia’alê ve’iavô 

Quando se acrescenta na reza da amidá 

(shmonê esrê) ‘ia’alê ve’iavô’? 

R: Em todas as festividades, incluindo 

rosh chodesh; exceto em Chanuká e Purim que 

não se acrescenta (pois são festividades 

rabínicas). Nota: Porém, nas rezas de Yom 

Tov o Yalê ve’iavô já está incluído no texto 

especial da reza. 
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Certa pessoa estava rezando arvit, era 

Rosh Chodesh e ela esqueceu de recitar o 

trecho “yalê ve’yavô” na amidá. Será que ela 

teria que rezar a amidá novamente? 

R: Não. Se esqueceu e não disse yalê 

ve’yavô no arvit de Rosh Chodesh não repete 

a reza (isto porque os dias de Rosh Chodesh 

não eram decretados durante a noite), porém, 

se esqueceu no shacharit ou no minchá deve 

repetir. Nota: Nesse ponto é diferente Rosh 

Chodesh de Chol há’moêd, pois em chol 

há’moêd inclusive se esquece de dizer yalê 

ve’yavô no arvit deve repetir. (Confira a tabela 

de acréscimos mais adiante) 

Certa pessoa estava rezando minchá de 

Rosh Chodesh e logo após terminar a brachá 

“retsê” (ou seja, a brachá onde se acrescenta 

o texto do Rosh Chodesh “yalê ve’iavô”) ela 

percebeu que não disse o yalê ve’iavô, o que 

ela deve fazer? 

R: Caso ela finalizou a brachá “retsê” e 

não começou a brachá seguinte (“Modim”) 

deve recitar somente o texto yalê ve’iavô e 

seguir normalmente com a brachá “modim”. 



SHEMÁ ISRAEL E REZAS 
 

73 
 

Caso a pessoa se lembrar somente após ter 

iniciado a brachá “modim”, sempre que ela 

ainda não concluiu a reza da amidá (shmonê 

essre) ela deve voltar para o início da brachá 

retsê, recitar o yalê ve’iavô e seguir de lá 

normalmente até o final da amidá. Nota: Caso 

a pessoa lembrar que não recitou o yalê 

ve’iavô antes de terminar a brachá “retsê” e 

ainda não recitou o nome de D’us no final da 

brachá, deve recitar o yalê ve’iavô e seguir 

normalmente; caso ela se lembrou justo após 

haver recitado o Nome de D’us no final da 

brachá, então deve dizer “lamdeni chukêcha” 

(formando assim um versículo dos Salmos), 

recitar o yalê ve’iavô e continuar normalmente. 

Halel 

Quando se recita halel? 

Em todas as festividades, incluindo rosh 

chodesh; exceto em Rosh Há’shaná e Yom 

Kipur que são dias de julgamento e em Purim, 

pois a Meguilat Ester já é considerada como 

halel. (Confira Tabela) 
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Qual é a diferença entre o halel recitado 

em rosh Chodesh e o halel recitado em yom 

tov? 

R: Em Rosh Chodesh não se recita o halel 

completo, saltamos dois capítulos dos Salmos 

(que estão indicados nos sidurim); e em yom 

tov se recita o halel completo. Nota: O halel 

completo é chamado de “halel shalem” ou 

“halel gamur”. O halel ‘incompleto’ é chamado 

de “halel be’dilug” (‘saltando’) ou “chatsi halel” 

(meio-halel). 

Quando se recita o halel completo e 

quando se recita o halel não completo? 

R: Teoricamente, em todos os dias 

festivos deveríamos recitar o halel completo. 

Porém, no último Yom Tov de Pessach e no 

chol há’moêd de Pessach se recita o halel 

“incompleto” (ou seja, saltando os dois 

capítulos dos Salmos indicados nos sidurim). 

Em Chanuká se recita o halel completo. Em 

Rosh Chodesh se recita o halel incompleto. 

Nota 1: Como já foi explicado, em Purim 

não se recita o halel, isto porque a leitura da 
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Meguilat Ester já é considerada como o halel, 

tampouco se recita o halel em Yom Kipur e 

Rosh Hashaná pois são dias de julgamento. 

Nota 2: No último dia de Pessach não se 

faz o halel completo pois foi o dia em que o Mar 

Vermelho se fechou sobre os egípcios. Uma 

vez que não se faz o halel completo no último 

dia de Pessach, tampouco se faz o halel 

completo em chol há’moêd de Pessach para 

não ser o halel do chol há’moêd mais 

importante do que o halel do último dia de 

Pessach que é Yom Tov. 

Existe diferença em relação a brachá que 

se faz antes de recitar o halel se ele é 

‘completo’ ou ‘incompleto’? 

R: Existe diferentes costumes. Os 

ashkenazim recitam brachá no começo e no 

final do halel independentemente se ele é lido 

de forma completa ou não. Nota: Em certos 

locais, quando o halel não é lido de forma 

completa, costumam que o chazan (que 

profere a reza em voz alta) faz as brachót com 

a intenção de incluir todos os que estão 

presentes na sinagoga. 
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Já os sefaradim, não recitam a brachá 

antes da leitura do halel quando ele não é lido 

de forma completa, neste caso, tampouco 

recitam o último parágrafo do halel que contém 

a brachá em seu término. Nota: Em uma 

situação a qual, de acordo com o costume 

sefaradi não se faz brachá para o halel, uma 

pessoa de costume sefaradi pode pedir para 

uma pessoa de costume ashkenazi inclui-lo em 

sua brachá. 

O halel se faz de pé ou sentado? Em que 

parte da reza? 

R: De pé. Imediatamente após a reza da 

amidá (shmonê essrê) sem interrupções até o 

seu término. 

Brachót para situações específicas 

Qual a brachá que se faz quando se vê um 

raio e se escuta um trovão? 

R: Quando se vê um raio se faz “Baruch 

Atá (...) ôsse maassê Bereshit”; depois, 
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quando se escuta o trovão se diz: “Baruch Atá 

(...) shê kochó u’gvurató ma’alê ôlam.” 

Que brachá se faz ao ver um arco-íris? 

R: “Baruch Atá (...) Zochêr há’brit, 

ve’Ne’eman be’britó, ve’kayam be’ma’amaró”. 

Nota: Consta no Talmud e no Shulchan 

Aruch que devemos olhar apenas brevemente 

para o arco-íris (somente para poder recitar a 

benção). 

Que brachá se faz quando viaja? 

R: Tefilát há’derech. (Confira mais 

detalhes sobre as Leis de tefilát há’derech no 

tópico ‘Resumos e Notas importantes’.) 

Que brachá se faz quando adquire uma 

roupa importante, como terno, vestido; ou 

quando adquire algo caro, como um móvel ou 

imóvel? 

R: Se a pessoa é casada se diz: “Baruch 

Atá A-donai Elohênu Melech há’olam Há’Tóv 

ve’há’Metiv”. Se ela é solteira se diz: “Baruch 

Atá A-donai Elohênu Melech há’olam 
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she’echeianu ve’kiemanu ve’iguianu la’zman 

há’zé”. 
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Resumos e Notas Importantes 

 

Dica para o Chazan 

É aconselhado que o chazan, antes de 

iniciar a repetição da reza em voz alta 

(Chazarat há’shats) que se faz em shacharit e 

minchá, tenha a intenção de que, caso não 

houver as condições necessárias para que a 

reza seja considerada como uma reza do 

público, por exemplo, quando não têm pelo 

menos nove pessoas escutando a reza e 

respondendo amén para as brachót (contudo, 

em certas circunstâncias pode facilitar com 

menos) que a sua reza (em voz alta) seja 

considerada como tefilát nedavá, isto é, uma 

reza voluntária. Por mais que não rezamos 

rezas de amidá (shmonê essre) voluntárias, 

em casos assim, que de qualquer forma é 

necessário voltar a reza em voz alta, então é 

válido fazer essa condição. 
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Cuidados Importantes relacionados 
ao “Amén” 

Deve-se ter muito cuidado em responder 

amén para as brachót somente após a pessoa 

que faz a brachá terminar de recitá-la 

integralmente. É muito comum escutar 

pessoas respondendo “amén” antes do chazan 

(ou de quem faz a brachá) pronunciar a última 

letra da palavra no final da brachá. Por 

exemplo, na havdalá no motsei Shabat, 

quando a pessoa faz a brachá referente ao 

fogo “borê meorêi há’êsh”, alonga na letra “ê” 

(há’êêêêêsh) e as pessoas já falam amén 

antes de chegar na última letra da palavra 

(“sh”) e, da mesma forma, em várias brachót 

que se alonga antes de pronunciar a última 

letra. Portanto, é importante esperar e escutar 

a última letra da brachá para dizer “amén”. 

Deve-se ter o cuidado de pronunciar o “N” 

no final do “amén”, é muito comum, por causa 

do sotaque de vários locais do Brasil, escutar 

pessoas dizendo algo parecido com “amêinh”. 

Esse mesmo cuidado se deve ter em todas as 

palavras que terminam em “N”, pois, ao invés 
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de dizer “N” no final da palavra muitos dizem 

“êinh” 

Não se deve dizer amén para a própria 

brachá. Exceto nos textos da reza fixados 

pelos sábios, por exemplo, como no final da 

terceira brachá do Birkat Há’mazôn: “Bonê 

be’rachamav Yerushalaim, amén”. 

Procedimento ao acordar: As Forças 
de Impureza que pairam na mão ao 
acordar 

Assim que a pessoa acorda deve 

agradecer a Hashem por ter depositado nela 

confiança (de que cumprirá a sua função) 

regressando a sua alma para mais um dia de 

vida. Portanto, ao acordar dizemos: “Modê ani 

lefanêcha, Mélech Chai ve’Kaiam, 

she’hechezarta bi nishmati be’chemlá, rabá 

emunatêcha”; e a primeira ação que devemos 

fazer é levar as mãos (netilat yadaim) 

derramando água de uma caneca três vezes 

em cada uma das mãos de forma intercalada. 

Nota: É preferível verter água quatro vezes em 
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cada mão para retirar a água com impureza 

que restou da terceira vertida. 

Deve-se encher o utensílio segurando a 

ele com a mão direita, passa-lo para esquerda 

e derramar a água primeiramente sobre a mão 

direita.  

Uma vez que não é permitido fazer brachá 

com vontade de ir ao banheiro, deve-se lavar 

as mãos (de forma alternada como citado 

acima) sem recitar a brachá da “netilat 

yadaim”, fazer as necessidades e depois lavar 

as mãos novamente (de forma alternada) e 

recitar a brachá sobre a “netilat yadaim”. 

Os Sábios do Talmud comparam o sono a 

1/60 da morte, isto porque quando a pessoa 

dorme uma parte de sua alma se desconecta 

do corpo. Assim, deixa um espaço ‘em aberto’ 

e as forças de impureza podem se conectar ao 

corpo. Em certo aspecto é como o corpo de um 

falecido que recebe impureza ao ser deixado 

por sua alma. Contudo, ao acordar, quando 

essa parte da alma regressa as forças de 

impureza são expulsas do corpo, porém, elas 

seguem apegadas as mãos da pessoa. Daí a 



SHEMÁ ISRAEL E REZAS 
 

83 
 

origem da impureza que as mãos recebem ao 

acordar. 

Para se limpar dessa impureza é 

necessário a lavagem ritual (netilat yadaim) 

como explicamos acima. 

A impureza que se apega as mãos ao 

acordar gera consequências na halachá (Leis), 

por exemplo: 

1. Não se pode colocar as mãos na boca, 

umbigo, narinas, ouvidos e olhos, ou seja, em 

qualquer orifício do corpo antes de lavá-las 

para que a impureza das mãos não cause 

danos para a pessoa. Nota: Através de um 

pano não tem problema. 

2. Não lavar as mãos de forma que a água 

é derramada e acumulada no piso (ou qualquer 

lugar) onde as pessoas passam. 

3. Não tocar em alimentos antes de lavar 

as mãos para não contaminar a comida com a 

impureza. 

Nota 1: Também as crianças não podem 

mexer em alimentos antes de lavar as mãos. 
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Se tocou em alimentos, porém, não é 

necessário jogá-los fora, se possível, deve-se 

verter água sobre eles três vezes (como na 

netilat yadaim). 

Nota 2: Por esse motivo, se deve ter 

cuidado de não comer em locais onde o 

cozinheiro e os atendentes não fazem netilat 

yadaim de acordo com a halachá antes de 

mexer nos alimentos. O Mashguiach (inspetor 

de) cashrut deve se preocupar com esse tema. 

O Ramchal explica (em seu livro Derech 

Hashem, P.4): As mãos se impurificam de noite 

e paira sobre elas forças de impureza. Portanto 

é necessário expulsar essas forças e purificar 

as mãos. O Criador definiu que o método de 

expulsar essa impureza das mãos é através da 

lavagem ritual propícia como os Sábios da 

Torá ensinam. 

Ao purificar as mãos, de fato, todo o corpo 

é purificado, pois todo ele é afetado pela 

impureza que paira sobre as mãos. 

Em paralelo, explica o Ramchal: A netilat 

yadaim traz conserto à toda Criação. Pois, 
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assim como acontece em nosso corpo, a netilat 

yadaim purifica toda a Criação das forças de 

impureza que pairam sobre ela de noite e a 

retira da ‘escuridão’ (causada por essas 

forças). Nota: Assim consta nos escritos do 

Ari’zal que, ao lavar as mãos de manhã, deve-

se ter a intenção de estar separando as forças 

de impureza (klipót) do mundo inferior (Olam 

há’Assiá) etc.... 

Também a limpeza corporal está 

conectada a esse tema. Fazendo as 

necessidades fisiológicas de manhã, antes da 

reza, a pessoa purifica o seu corpo e o prepara 

para se aproximar do Criador no processo da 

tefilá; e, em paralelo, purifica e prepara a 

Criação para receber de suas influências. 

Condutas Para o Sanitário 

É necessário conduzir-se com recato 

mesmo quando estamos sozinhos e mesmo no 

escuro, inclusive no sanitário ao fazer as 

necessidades. Deve-se descobrir-se somente 

o necessário para fazer as necessidades. 
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Não se deve forçar muito para fazer as 

necessidades para que não venha a causar 

danos a si próprio (como hemorroidas ou 

danos semelhantes). 

Deve-se limpar com a mão esquerda e, de 

preferência, não usar o dedo do meio o qual se 

enrola a tira do tefilin. Em relação as mulheres, 

de preferência devem também se preocupar 

em usar a mão esquerda, porém, existe 

opiniões que facilitam para elas. 

Um canhoto deve se limpar com a mão 

direita, pois, para ele, a direita é como a 

esquerda das outras pessoas. 

Procedimento no cumprimento do 
Preceito de ler o Shemá Israel 

Antes de iniciar a leitura do Shemá Israel 

ter a intenção de cumprir a mitsvá da Torá de 

ler o Shemá Israel e despertar a reverência e o 

temor.... Explica a Mishná Berurá: 

“...reverência, temor e suor, ou seja, quando 

recitar o ‘shemá Israel’ a pessoa deve receber 

sobre si o ‘jugo dos Céus’, isto é, submissão à 
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Vontade de Hashem, ao ponto de entregar a 

vida para santificar o Nome de Hashem, assim 

como está escrito: “Com toda a tua alma” – 

mesmo abdicar da própria alma. Fazendo 

assim, é considerado que recitamos o ‘shemá 

Israel’ com reverência, temor e suor. 

Ao recitar as duas primeiras sentenças do 

Shemá cobre-se os olhos com a mão direita 

(isto é para não desviar a atenção com outros 

temas e aumentar a concentração). É 

fundamental entender o significado das 

palavras dessas duas primeiras sentenças 

(“Shemá Israel” e “Baruch Shem Kevód”). 

Confira a explicação que trouxemos no tópico 

‘Intanção’, nota 2. 

Quando recitar o Nome do Eterno (“A-

donai”) pensar: Eterno, ou seja, acima do 

tempo: Foi, É e Será; e tudo está em Seu 

domínio. Quando recitar “Elo-hênu” (Nosso 

Deus), pensar: Todo Poderoso, que rege todas 

as forças da existência; quando recitar a 

palavra “Echad” (Um) – É Único, Ele reina nos 

Sete Céus e sobre a Terra, nos quatro cantos 

do Mundo. 
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Nota: A palavra “Echad” (Um) é formada 

por três letras. “Alef” que possui o valor 

numérico “1”, aludindo que D’us é UM; depois 

vem a letra “Chet” que possui o valor numérico 

“8” aludindo que D’us rege nos oito 

compartimentos da Criação: Nos sete Céus e 

na Terra; depois vem a letra “Dalet” que possui 

o valor numérico “4” aludindo que Ele rege nos 

quatro cantos do Mundo. Essas são as 

intenções que a pessoa deve ter ao ler a 

palavra “Echad” em cada uma de suas letras. 

Pode-se acrescentar outros pensamentos 

ao terminar a primeira sentença do Shemá: No 

futuro D’us revelará o Seu Reinado para todos, 

e, assim como após essa revelação todos se 

submeterão a Ele com todo o coração, já de 

agora receber sobre si o jugo de Seu reinado. 

Pensar que não há nada além do Criador e 

receber a pré-disposição de entregar a própria 

alma em santificação de Seu Nome. 

Depois de recitar a sentença do “Shemá 

Israel”, se recita a segunda sentença em voz 

baixa: 
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“Baruch Shem Kevód Malchutó le’ôlam 

va’êd” 

Entendendo o significado de suas 

palavras: 

“Baruch Shem” – Abençoado é (e será) o 

Seu Nome; “Kevód Malchutó” – e o Seu 

Glorioso Reinado (domínio); “Le’olám va’êd” – 

Para toda a eternidade. 

Após recitar essas duas sentenças 

(“Shemá” e “Baruch Shem”) deve-se fazer uma 

pausa para separar entre o recebimento do 

jugo de Hashem e o jugo das mitsvót. 

Nota: Deve-se segurar com a mão 

esquerda os fios do tsitsit. Existe opiniões que 

basta segurar os fios da parte da frente do 

tsitsit. Ao recitar a terceira parte do Shemá 

(onde citamos o Preceito do tsitsit) deve-se 

segurar os fios também com a mão direita. Ao 

pronunciar: “E vejam a ele (ao tsitsit)” deve-se 

passar os tsitsiót diante dos olhos e olhar para 

eles. 

É uma mitsvá da Torá lembrar a saída do 

Egito diariamente. Portanto, na última parte do 
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Shemá, ao recitar a sentença: “Asher ôtsêti 

etchém me’Érets Mitsraim...” (que vos retirei da 

terra do Egito...”) ter a intenção de estar 

cumprindo este Preceito (de lembrar da saída 

do Egito). 

Após ler as três partes do Shemá Israel 

deve-se ler também a palavra “Emét” (que se 

encontra em seguida ao texto do Shemá) sem 

interrupção, e, somente após recitar a palavra 

“Emét” esperar o chazan dizer: “A-donai 

Elokeichem emét” para seguir. 

Resumo do procedimento da amidá 

Antes de iniciar a amidá (shmonê esrê) de 

shacharit, no final da brachá ga’al Israel que se 

diz antes da amidá, deve-se dar três passos 

para trás, e, ainda antes de pronunciar as 

palavras “ga’al Israel”, três passos para frente, 

para iniciar a amidá imediatamente após dizer 

“ga’al Israel” sem nenhuma interrupção.  

Durante a amidá deve-se curvar quatro 

vezes: No início e no final da primeira brachá; 

e no início e no final da brachá “Modim”. 
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Somente que, no início do “Modim” curva-se o 

tronco e não os joelhos; já os Sefaradim 

costumam curvar o corpo para frente, depois 

curvar a cabeça e, ao pronunciar o Nome de 

Hashem, primeiro levantam o corpo e depois a 

cabeça. 

No final da amidá se dá três passos para 

trás. Esses passos devem ser dados com o 

corpo curvado. O primeiro passo com o pé 

esquerdo. Os passos devem ser pequenos, ou 

seja, levar o pé para trás ao ponto que o 

polegar dele se alinhe com o calcanhar do 

outro pé; e no terceiro passo, juntar o pé 

esquerdo ao lado do pé direito. Após os três 

passos (com o corpo curvado) se diz: “Ossê 

Shalom bimromav” curvando-se para 

esquerda, “Hú Yassê Shalom aleinu” 

curvando-se para direita, “Ve’al kol Israel 

ve’imrú amén” curvando-se para frente. 

Quando o chazan chegar na brachá “Atá 

Guibór”, aquele que já terminou a amidá deve, 

então, dar três passos para frente para fazer a 

kedushá no local inicial da amidá. Porém, 

mesmo quando a pessoa reza sozinha, sem 

minian, deve esperar um pouco entre os três 
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passos que se dá ao terminar a amidá e os três 

passos que se dá para retornar ao local inicial. 

Isso é para não parecer que a reza foi um peso 

para ela. De toda forma, em um minian, não se 

deve retornar ao local inicial (com os três 

passos para frente) antes do chazan iniciar a 

repetição da reza, e, de preferência, a brachá 

“Atá Guibór”. Nota: Em relação aos passos que 

se dá ao iniciar a reza, não é necessário 

esperar entre os passos que se dá para trás e 

os que se dá para frente. 

Durante a repetição da reza, quando o 

chazan chega na brachá “Modim”, o público 

deve se curvar e ler o texto “modim” 

de’rabanan, que se encontra impresso no 

sidur. 
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Resumo sobre as regras passar na 
frente de quem está rezando 

Não se pode passar dentro de quatro amót 

(cerca de dois metros) na frente de quem está 

rezando a amidá (shmonê esrê). 

Portanto, aquele que termina de rezar e, 

todavia, outra pessoa está rezando atrás dele, 

não se pode dar os três passos no final da reza 

caso for entrar dentro de seus 4 amót. Porém, 

se for possível dar os três passos na diagonal 

ou para os lados e, dessa forma, não entrar 

dentro dos 4 amót dessa pessoa, não tem 

problema. 

Se a pessoa que está rezando atrás 

demorar muito para terminar a reza ou caso 

não tenha como esperar que ela termine de 

rezar, mesmo quando estiver dentro dos 4 

amót, é possível dar os três passos para um 

dos lados e, assim, sair da frente dela. 

Deve-se evitar de passar inclusive ao lado 

(dentro dos 4 amót) de quem está rezando, isto 

é, na frente em diagonal (em seu campo de 

visão), pois, existe opiniões que também isso 
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se inclui na proibição de passar na frente de 

quem reza. Em caso de necessidade, pode-se 

apoiar na opinião que permite. Porém, passar 

atrás de quem está rezando (mesmo dentro de 

seus 4 amót) não tem problema. 

Não se pode sentar em um raio de 4 amót 

de quem está rezando amidá, tanto a frente 

como dos lados e atrás. 

Em relação a sentar na frente de quem 

está rezando amidá tem opiniões que dizem 

ser proibido sentar inclusive além dos 4 amót, 

isto é, inclusive se está longe dela, porém, em 

seu campo de visão. Se não está exatamente 

em sua frente (em linha reta) é permitido 

sempre que não esteja dentro de seus 4 amót. 

Quando a pessoa está ocupada com o 

tema da reza (isto é, recitando algum trecho da 

reza) pode sentar ao lado ou atrás (dentro dos 

4 amót) de quem está rezando amidá. 

Contudo, para estudar Torá não é permitido 

sentar ao lado (4 amót) de quem está rezando, 

porém, atrás dele é permitido. 
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Uma pessoa fraca (que é difícil para ela se 

afastar 4 amót) pode sentar ao lado de quem 

está rezando. 

Tampouco é permitido ficar de pé, se 

apoiando em algo, na frente de quem está 

rezando. Isso quando a pessoa se apoia com 

força ao ponto dela, caso se retirasse o apoio, 

perder o equilíbrio e cair. 

Quando a pessoa não está rezando junto 

com um minian, não se deve começar a rezar 

ao lado de quem já está sentado (dentro de 

seus 4 amót); e se ela se equivocou e iniciou a 

rezar ao seu lado, essa pessoa que já estava 

sentada não necessita se levantar, porém, é 

uma conduta louvável. 

Entretanto, em um minian, quando chega 

o momento da reza amidá (shmonê esrê), a 

pessoa que está sentada ao lado ou na frente 

daqueles que rezam no minian deve se 

levantar. 

Quando a pessoa sente vontade de ir ao 

sanitário é permitido passar na frente de quem 

está rezando. 
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Situações que Requerem a Lavagem 
das Mãos 

Traremos em seguida temas e situações 

que de acordo com a halachá é necessário 

lavar as mãos: 

- Depois de dormir 

- Ao sair do banheiro (mesmo quando não 

fez necessidades) 

- Após cortar as unhas 

- Encostar as mãos no sapato (ou tênis) 

- Encostar nos pés ou em qualquer parte 

do corpo que geralmente fica coberta 

- Coçar o cabelo (quando encosta no 

couro cabeludo, porém, se encostou somente 

de forma superficial não é necessário) 

- Após catar piolho (mesmo quando não 

encontrou piolhos) 

- Ao sair de um cemitério (segundo certas 

opiniões também se deve lavar as mãos antes 

de entrar no cemitério) 

- Se encostou ou se aproximou 4 amót 

(cerca de dois metros) de um defunto 
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O Cuidado Com a Pureza das Mãos 
Durante a Reza 

É importante ter muito cuidado de não 

tocar durante o processo da reza (ou durante 

uma refeição com pão) em partes do corpo que 

requerem a lavagem das mãos. Por exemplo: 

Não coçar o cabelo ou encostar nas pernas 

descobertas. Deve-se também evitar de 

colocar os dedos dentro dos ouvidos. 

Verão/Inverno: Resumo das Regras 
de Como Consertar a Brachá e a 
Amidá 

Sempre que a pessoa perceber o erro e 

consertar imediatamente após ser proferido, 

isto é, no tempo que se leva para falar três 

palavras, o erro é consertado. Todas as regras 

que traremos em seguida tratam-se somente 

quando o erro não foi consertado 

imediatamente após ser proferido. 
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1. QUANDO O ERRO FOR NA SEGUNDA 

BRACHÁ “ATÁ GUIBÓR” 

a. Quando percebe o erro durante a 

segunda brachá (“Atá Guibór”) antes de 

pronunciar o Nome de D’us no final da brachá 

(No verão) Se o erro foi durante a segunda 

brachá (“Atá Guibór”) e a pessoa recitou o texto 

referente ao inverno “mashiv há’ruach u’môrid 

há’gueshem” no verão caso ela se lembre 

antes de terminar a brachá, então ela deve 

retornar e recitar a partir de “Atá Guibór” (isto 

é, voltar ao início da segunda brachá) e 

pronunciar o texto correto. Caso ela retorne a 

partir de “rav lehoshia” também é válido. 

(No inverno) Porém, se recitou o texto 

referente ao verão “môrid há’tal” no inverno, 

caso a pessoa perceba o erro antes de 

completar a brachá deve consertar e dizer (no 

local que se lembrou) “mashiv há’ruach u’môrid 

há’gueshem” e continuar a brachá a partir daí, 

e seguir a reza normalmente. 
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b. Quando percebe o erro após recitar o 

Nome de D’us no final da brachá (e parou 

antes de finalizar a brachá) 

(No verão) Deverá pronunciar as palavras 

“lamdeni chukêcha” formando assim um 

versículo dos Salmos (119,12), para não recitar 

o Nome de D’us em vão, regressar para o início 

da brachá (“Atá Guibór”). 

(No inverno) Poderá seguir normalmente, 

pois, como explicamos acima, a posteriori ela 

cumpre com a obrigação lembrando do 

orvalho. 

c. Quando percebe o erro após o término 

da segunda brachá (“Atá Guibór”) 

(No verão) Se recitou o texto do inverno no 

verão, deverá regressar ao início da amidá. 

(No inverno) Porém, se recitou o texto do 

verão (“morid há’tal”) no inverno, deverá seguir 

a reza normalmente (como citamos acima). 

Nota: Aquele que não recita no verão inclusive 

“morid há’tal”, então, se não iniciou a terceira 

brachá da amidá deverá pronunciar o texto do 

inverno “mashiv há’ruach u’môrid há’gueshem” 
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e seguir normalmente, porém, se já iniciou a 

terceira brachá, terá que regressar ao início da 

amidá. 

 

2. QUANDO O ERRO FOR NA NONA 

BRACHÁ “BARECH ALÊINU” 

Nota: Na nona brachá “Barech alêinu”, 

nessa brachá pedimos pelas chuvas no 

inverno e pela brachá no verão. Quando o erro 

é no verão é mais grave, isso porque pedir por 

chuva no verão não é bom. Portanto o conserto 

é mais difícil. Tendo que voltar ao início da 

brachá. Porém, se o erro foi no inverno e 

pedimos por brachá (ao invés da chuva), é 

menos problema, pois brachá sempre é bom, 

somente que faltou o pedido pelas chuvas, 

então, a posteriori, é possível ‘remendar’ e 

pedir pela chuva em qualquer parte dessa 

brachá ou mesmo após haver terminado a 

brachá antes de iniciar a próxima brachá, ou, 

inclusive na brachá “shomêa tefila”.  

a. Quando percebe o erro durante a nona 

brachá “Barech Alêinu” 
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(No inverno) Se disse o texto referente ao 

verão “ten brachá” no inverno, deverá 

regressar às palavras “ve’ten tal u’matár” e 

seguir normalmente. 

(No verão) Se disse o texto referente ao 

inverno “ten tal u’matár” no verão, deverá 

regressar ao início da brachá e recitar o texto 

do verão. Pois, uma vez que pediu pela chuva 

no verão, o que não é bom, então não basta 

somente remendar o texto correto como no 

inverno, e sim deve regressar ao início dessa 

brachá. 

b. Se já recitou o Nome de D’us no final da 

brachá (e não continuou) 

(No inverno) Deverá terminar a brachá 

normalmente e no meio da brachá “Shomêa 

tefilá” deverá dizer: “ve’ten tal u’matár”; ou 

dizer as palavras “lamdeni chukêcha” 

formando assim um versículo dos Salmos 

(119,12), para não recitar o Nome de D’us em 

vão, e depois regressar para o início da brachá. 

(No verão) Deverá recitar “lamdêni 

chukêcha” e retornar ao início da brachá. 
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c. Quando percebe o erro após haver 

terminado a nona brachá “Barech Alêinu” e 

ainda não terminou a amidá 

(No inverno) Se ainda não iniciou a brachá 

seguinte, poderá consertar no local, isto é, 

dizer “ve’ten tal u’matár” antes de iniciar a 

décima brachá da amidá e seguir 

normalmente. Porém, se já iniciou a décima 

brachá, deverá seguir a amidá e no meio da 

brachá “Shomêa tefilá” deverá dizer: “ve’ten tal 

u’matár”.  

(No verão) Porém, se pediu por chuva 

“ve’ten tal u’matár” no verão, deverá retornar 

ao início da brachá. 

d. Se não terminou a amidá e já passou da 

brachá “Shomêa tefilá”  

(Tanto no verão como no inverno) Deverá 

retornar à nona brachá “barech alêinu”. 

e. Se já terminou a amidá 

Tanto no inverno como no verão, deverá 

rezar novamente. 

Nota: Se ainda não deu os três passos 

para trás pode regressar à nona brachá 

“Barech Alêinu” e seguir a reza.  
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Tabela resumida dos acréscimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA RESUMIDA DOS ACRÉSCIMOS 
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Nota: Todos os dias que se acrescenta 

yalê ve’yavô nas rezas, também se acrescenta 

no birkát há’mazôn, porém, se esquece de 

fazer no birkát há’mazôn somente regressa 

quando existe a obrigação de fazer refeição 

com pão, por exemplo, em Yom Tov, Shabat 

(exceto na terceira refeição) porém não em 

Rosh Chodesh e Chol há’moêd. 
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As Mulheres e a Reza 

As mulheres também estão 

comprometidas com a reza. 

Nota: Existe diferentes opiniões entre os 

sábios se as mulheres também estão 

comprometidas com o texto da reza da amidá 

(shmonê esrê) ou se basta fazer um pedido 

com as suas próprias palavras. O costume é 

rezar de acordo com o texto da amidá. 

Para as mulheres, a reza de arvit é 

opcional, porém, sempre quando possível, é 

aconselhado que rezem também o arvit. 

Quando a mulher está ocupada com as 

necessidades de seus filhos, seria como se ela 

estivesse ocupada com pessoas que 

necessitam de seu tratamento o que lhe isenta 

da obrigação das rezas. Nesse caso, se 

possível, ela pode se apoiar na opinião que 

basta fazer um pedido para Deus. Porém, se 

encontrar um tempo para rezar, melhor ainda. 
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Quando a mulher tem pouco tempo 

É comum que as mulheres, em várias 

situações, estão ocupadas com o neném e 

com o cuidado das crianças, portanto, não 

possui tempo para rezar todas as partes da 

reza. Em seguida, traremos a ordem de 

prioridade das partes da reza de acordo com o 

tempo disponível que a mulher possui para 

rezar. 

Para facilitar o entendimento traremos em 

seguida uma tabela. Os nomes das partes da 

reza estão ordenados de acordo com a 

sequência da reza, e os números que 

antecedem a eles estão em ordem de 

prioridade de acordo com o tempo disponível 

que a mulher tiver para rezar. Em negrito: 

Sugestão para a mulher que não tiver muito 

tempo. Os números representam somente a 

ordem de prioridade das partes a serem 

recitadas, porém, deve-se recitá-las de acordo 

com a sequência que se encontra no sidur [As 

tabelas foram extraídas do livro ‘Lichiót 

ke’halachá, página 263 – 265] 
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Ordem de prioridade para a reza das 
mulheres 

SHACHARIT 

  3      BIRKAT HÁ’TORÁ 

  2      BRACHÓT HÁ’SHACHAR 

  9      PARASHAT TAMID 

  6      BARUCH SHE’AMAR, ASHREI, ISHTABACH 

 13     O RESTO DO PESSUKEI DE ZIMRÁ 

 12     BACHÓT ANTES DO SHEMÁ 

  4      PRIMEIRO VERSÍCULO DO SHEMÁ 

 10     PRIMEIRA PARTE DO SHEMÁ 

 11     SEGUNDA E TERCEIRA PARTE DO SHEMÁ 

  5      EMET VE’YATSIV, ATÉ A AMIDÁ 

  1      AMIDÁ (SHEMONÊ ESSRÊ) 

  8      HALEL (EM CHANUKÁ) 

 14    HALEL (NAS FESTIVIDADES QUE SE LÊ HALEL) 

  7      MUSSAF (SHABAT OU CHAGUIM) 

 15     TACHANUN 

 17     ASHREI E U’BÁ’LE’TSIÓN 

 16     ALEINU 

 18     O RESTO DA REZA (SHIR SHEL YOM E KAVÊ ÉL H’) 
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MINCHÁ 

 

  3      ASHREI 

  1      AMIDÁ (SHEMONÊ ESSRÊ) 

  2      TACHANUN 

  4      ALEINU 

 

ARVIT 

 

  7      BACHÓT ANTES DO SHEMÁ 

  3      PRIMEIRO VERSÍCULO DO SHEMÁ 

  5      PRIMEIRA PARTE DO SHEMÁ 

  6      SEGUNDA E TERCEIRA PARTE DO SHEMÁ 

  1      EMET VE’EMUNÁ ATÉ GA’AL ISRAEL 

  2      HASHKIVÊNU 

  4      AMIDÁ (SHEMONÊ ESSRÊ) 

  8      ALEINU (e “U’BÁ LE’TSIÓN” no motsei Shabat) 

 

[Tabelas extraídas do livro ‘Lichiót ke’halachá, 263-265] 
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Alguns Lembretes Para Mulheres que 
Rezam em Casa (Também servem 
para os homens) 

[Extraído do livro ‘Lichiót ke’halachá, 262] 

1. Fixar local para as rezas. Se esforçar em 

não modificar esse local, somente quando for 

necessário. Nota: Dentro de 4 amót (cerca de 

2m) é considerado o mesmo local. 

2. Lembrar de lavar as mãos antes de cada 

reza que se faz amidá (shemoná esrê). Nota: 

Se lava as mãos sem recitar brachá. Somente 

de manhã se faz brachá para netilát yadaim. 

3. Não rezar com roupas que não vestiria para 

se apresentar diante de uma pessoa 

importante. Nota: Ou pelo menos com uma 

roupa que vestiria na rua em presença de 

outras pessoas. Portanto, não se pode rezar 

amidá de pijama, avental e vestimentas desse 

tipo. 

4. Se ocorrer algo que moleste a concentração 

da reza da amidá, tentar resolver a moléstia 

com gestos ou ações, porém, não com a fala. 
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Caso não for possível, pode sair do local em 

que está rezando e seguir a reza em outro 

lugar, porém, sem falar. 

5. Não se pode segurar o neném durante a 

reza da amidá, porém, se o horário da reza 

estiver terminando e não tem outra forma dela 

rezar (somente segurando o neném) ou se já 

começou a rezar e o neném começou a chorar 

e não tem outra forma de seguir rezando, então 

é permitido. 

Pronúncia - Pontos para colocar 
atenção  

Prestar atenção em não trocar a pronúncia 

do “z” por “s”, por exemplo, na leitura do 

Shemá dizer: “lemaan tizkerú” e não “tiskerú”. 

Portanto é válido enfatizar o “z”. 

Ter cuidado de não juntar duas letras, isto 

acontece com frequência quando a última letra 

de uma palavra é igual a primeira letra da 

palavra seguinte.  
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Também quando a última letra de uma 

palavra é consoante e a primeira letra da 

palavra seguinte é vogal. 

Pronunciar a palavra com o acento no 

local correto. 

Pronunciar corretamente as letras no final 

das palavras. Por conta do sotaque brasileiro é 

comum distorcer o final das palavras. 

Por exemplo: 

Palavras que terminam com “N”, é comum 

escutar pessoas dizendo algo como “êii”, “ã” ou 

“m”, como explicamos em relação ao “AMÉN” 

que várias pessoas dizem algo parecido com 

“AMÊI”; ao invés de dizer “NATAN”, escutamos 

“NATÃ”; ao invés de “ILAN”, “ILÃ”; ao invés de 

dizer “SHIMSHON”, escutamos “SHIMSHOM”. 

Palavras que terminam com “L”, a 

tendência de muitas pessoas é dizer “U”, por 

exemplo, ao invés de dizer “ISRAEL”, 

escutamos “ISRAEU”, ao invés de “KOLEL”, 

escutamos “KOLEU”. 
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Palavras que terminam com “D”, muitas 

vezes não escutamos a sua pronúncia, por 

exemplo, ao invés de “DAVID”, escutamos 

“DAVI”. 

Palavras que terminam com “Z”, 

escutamos “X”, por exemplo, ao invés de 

“BOAZ”, escutamos “BOAX”. 

Palavras que terminam com “T” ou “V”, 

muitas vezes é acrescentado “i” após a 

pronunciá-los. Por exemplo, ao invés de dizer 

“RAV”, escutamos “RAVI”. 

Palavras que terminam com “R” muitas 

vezes escutamos pessoas trocarem a 

pronúncia do “R” por “RR” ou o contrário, por 

exemplo, ao invés de dizer “midbar” (com a 

pronúncia do “R” de “TRIGO”, que significa 

deserto) escutamos “midbach” (com a 

pronúncia do “RR” de “BARRO”, que significa 

cozinha). 

Quando a letra “V” aparece no meio da 

palavra, muitas vezes escutamos a pronúncia 

do “F”, por exemplo, ao invés de “RIVKA”, 

escutamos “RIFKA”. 
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Assim também com outras letras. 

Portanto, é importante acostumar-se em ler 

corretamente para não diminuir a influência 

das palavras da reza. 

Resumo das Leis de Tefilát Há’derech 

Fonte no Talmud 

Consta no Tratado de Brachót (29b) que 

Eliahu Há’Navi instruiu ao Rav Yehuda irmão 

do Rav Sela Chassida para que antes de partir 

de viajem pedir permissão a Hashem através 

da tefilát há’derech (confira Rashi). 

Encontramos dois temas principais 

relacionados à tefilát há’derech: 

1. Pedido de permissão para partir de 

viajem. 

2. Súplicas para que tudo dê certo durante 

o caminho e para que chegue em paz no 

destino. 

Nota: Os sábios ensinam que no texto de 

tefilát há’derech encontram-se interposições 

de letras e palavras formando Nomes de 
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influência espiritual que são ‘segulá’ para que 

não aconteça nada de mal no percurso.  

Não se faz tefilát há’derech para uma 

viajem de distância menor que 8000 amá, ou 

seja, aproximadamente 4,6km. Para uma 

viajem de distância menor que essa se faz 

tefilát há’derech sem recitar o Nome de D’us no 

final da brachá, pois perto da cidade já não é 

considerado um local de perigo. Nota: 

Contudo, se é um local de perigo se faz brachá 

de todas as formas. 

Se faz tefilát há’derech tanto para uma 

viajem de carro, como de barco, trem ou avião. 

Nota: Em relação à uma viajem de avião 

somente se recita o Nome de D’us no final da 

brachá para uma viajem de pelo menos uma 

hora e doze minutos (Yalkut Yossef). 

Caso se encontre habitações ao longo do 

caminho (e não tem uma distância de pelo 

menos 4,6 km sem habitações) então é melhor 

recitar tefilát há’derech sem o Nome de D’us no 

final da brachá. 

Não se recita tefilát há’derech antes de 

deixar a cidade, isto é, pelo menos 70 amót 

(cerca de 41 metros) após o último prédio ou 
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casa da cidade. Contudo, se a pessoa recitou 

a brachá ainda antes de deixar a cidade, porém 

já estava a caminho, então a posteriori cumpriu 

com a obrigação. 

Se deve fazer tefilát há’derech logo no 

princípio da viajem (após deixar a cidade, 

como explicado acima). Se a pessoa esqueceu 

de recitar no princípio da viajem pode recitar ao 

longo de todo o caminho com brachá. Contudo, 

se já está próximo da cidade de destino (a uma 

distância menor que 4,6 km), então recita tefilát 

há’derech sem o Nome de D’us no final da 

brachá. 

É melhor ‘encostar’ a tefilát há’derech em 

outra brachá, isto é, após recitar outra brachá. 

Por exemplo, comer algo e dizer a brachá 

“She’hakól” e em seguida recitar tefilát 

há’derech. Porém, não é obrigatório. 

Nota: Sempre que a pessoa viaja é bom 

levar com ela talit e tefilin, mesmo quando ela 

pensa em retornar no mesmo dia, pois talvez 

ela não consiga e acabe pernoitando em outro 

local. 
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Curiosidades 

1. Shemá Israel e os Membros do 
Corpo 

A leitura do Shemá Israel deve formar um 

total de 248 palavras, elas estão 

correlacionadas aos 248 membros do corpo 

humano. Portanto, o chazan, ao terminar a 

leitura do shemá (em shacharit e arvit) que 

consiste em 245 palavras, deve dizer em voz 

alta “A-donai Elokeichem Emét” e ter a 

intenção de completar 248 incluindo todo o 

minian. 

Uma pessoa que reza sozinha ou que não 

estava junto com o público, isto é, quando o 

chazan disse “A-donai Elokeichem Emét” ela 

ainda não havia chegado no Shemá, deve 

dizer antes de começar o “Shemá Israel” as 

seguintes palavras: “E-l Melech Neeman” (para 

completar as 248 palavras). Este é o costume 

dos ashkenazim. Já os sefaradim, ao terminar 

a leitura do Shemá acrescentam: “A-donai 

Elokeichem emét” (igual ao chazan). 
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2. Partes da Amidá (Shmonê essrê) 

Parte fixa da amidá e as que variam 

Podemos dividir a reza da amidá (shmonê 

essrê) em três partes: 

a. As três primeiras brachót – Louvores 

b. As brachót intermediárias – Pedidos 

c. As três últimas brachót – 

Agradecimentos 

Sempre, ou seja, em todas as rezas do 

ano, as três primeiras e as três últimas brachót 

são iguais, fixas (somente que tem uma 

pequena mudança na segunda brachá em 

relação ao verão e inverno); e as brachót 

intermediárias mudam no Shabat, Yom Tov e 

Mussaf.  

3. Receber o Jugo dos Céus 

É correto, logo de manhã (após a brachá 

da Torá e recitar o texto que se faz após recitar 

a brachá da Torá), recitar o primeiro versículo 
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do Shemá Israel e o versículo “Baruch Shem 

Kevód Leolam Vaêd” e receber o jugo de 

Hashem. Por dois motivos:  

1. Como consta no Zohar, que todas as 

mitsvót têm mais valor após que a pessoa 

recebe sobre ela o jugo de Hashem através do 

Shemá Israel;  

2. Pois pode acontecer de passar do 

horário máximo de cumprir o Preceito de recitar 

o Shemá e perder a mitsvá. Porém, se estiver 

claro para a pessoa que recitará a tempo o 

Shemá durante a reza com as suas respectivas 

brachót, então, ao pronunciar o versículo 

“Shemá Israel” deve ter a intenção unicamente 

de receber o jugo de Hashem e deixar para 

cumprir a mitsvá do Kritat Shemá somente 

durante a reza de forma completa e não nesse 

momento. Se ela estiver em dúvida, poderá ler 

o Shemá com uma intenção condicional, isto é, 

de que caso não faça no horário devido, ter a 

intenção de cumprir o Preceito de ler o Shemá 

com essa leitura, porém, caso leia durante a 

reza no horário devido, ter a intenção de 

cumprir o Preceito de ler o Shemá durante a 
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reza, com as suas devidas brachót e não com 

essa leitura. 

4. Hashem almeja a reza dos justos 

A reza de cada pessoa é querida por 

Hashem, além da conexão com o Criador, a 

reza proporciona elevação para a sua alma e 

traz conserto para o mundo. Ainda mais 

quando se trata dos justos, onde o nível de 

conexão com o Criador é mais intenso e o 

efeito de sua reza é proporcional a esse nível. 

Está escrito no Midrash (Tana de’Bei 

Eliahu Rabá 18) que por esse motivo Hashem 

reteve os filhos das matriarcas para que elas 

intensificassem as suas rezas. Isso porque 

D’us almeja a reza dos justos. 

“No dia em que Sarah deu à luz a Itschak, 

houve abundância (espiritual) e várias brachót 

milagrosas ‘choveram’ na Terra. As mulheres 

estéreis conceberam, os cegos receberam 

visão e as pessoas com retardo mental 

receberam inteligência” (Midrash Bereshit 

Rabá 53, 12) 
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Temas Sobre o Shemá Israel e as 
Rezas 

1. Conexão e Sacrifício 

Encontramos dois temas principais 

envolvidos na Reza: A Conexão com Hashem 

e o Sacrifício. 

- CONEXÃO 

O primeiro tema da reza é a conexão com 

o Criador. Reconhecer a total dependência 

Nele, enaltece-Lo, pedir e agradecer. Se 

conectar com o Criador, sentir a Sua Presença 

e viver a fé pura e verdadeira.  

- SACRIFÍCIO 

Está escrito na Ética dos Pais: “Três 

pilares sustentam o Mundo: A Torá (estudo da 

Torá), Avodá (Trabalho dos sacrifícios no 

Templo) e Benevolênica.”  

Prevendo a destruição do Grande Templo 

de Jerusalém e a paralisação do trabalho dos 

sacrifícios, os sábios, e entre eles alguns 
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Profetas, instituíram um texto profundo, que, 

além dos louvores, pedidos e agradecimentos 

que se faz a Hashem, possui a força de ‘mexer’ 

nos Mundos Espirituais e, em certo nível, 

despertar e trazer à nossa alma e ao Mundo as 

mesmas emanações que eram despertadas e 

trazidas através dos sacrifícios no Grande 

Templo de Jerusalém. Cada uma de suas 

partes age e desperta emanação em um nível 

espiritual que cresce gradualmente durante o 

processo da reza. 

Assim, a partir da lavagem das mãos e das 

brachót que fazemos de manhã, seguindo com 

os pessukei de zimrá, depois com a leitura do 

Shemá e suas respectivas brachót, o campo de 

influência da reza se eleva passo a passo, até 

que, finalmente, no momento da amidá 

(shemonê esrê) inicia o processo de influência 

nos Mundos espirituais mais elevados (Atsilut).  

Após despertar a emanação Divina nas 

esferas mais elevadas, trazemos essas 

influências para nossas almas e para todo o 

Mundo na continuação da reza, onde, 

gradualmente, baixamos das esferas mais 

elevadas à nossa esfera mundana com o 
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“Ashrei e U’bá le’tsión goêl”, depois com o 

cântico do dia, Kavê él Hashem e Alêinu 

le’shabeach”. 

2. Três Rezas, Três Refeições 

As três rezas do dia (Shacharit, Minchá e 

Arvit) são comparadas com as três refeições 

(Café da manhã, almoço e janta), enquanto as 

refeições físicas proporcionam o alimento do 

corpo, as rezas proporcionam o alimento 

espiritual de cada dia. Cada uma das rezas 

fornece força espiritual até a próxima. 

(Baseada no Livro Ha’kuzari, mamar 3) 
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3. “COM TODA A SUA ALMA” 

Shemá Israel – A Pré-disposição de 
Entregar a Vida Para Santificar o 
Nome de Hashem 

Trouxemos acima as palavras do sábio 

Rabi Moshe Chaim Luzzato sobre o Preceito 

de ler o Shemá Israel que envolve temas 

centrais na vida do ser-humano, como o 

testemunho e reconhecimento sobre a 

Unicidade Divina, recebimento do jugo de 

Hashem, declarar o Seu domínio sobre todas 

as criaturas e a pré-disposição de entregar a 

alma para santificar o Seu Nome. Como 

consequência do cumprimento desses temas a 

pessoa reforça a influência do domínio único 

de Hashem no Mundo, submete as forças de 

impureza e fortifica a influência de santidade e, 

finalmente, traz uma Luz de claridade e 

santidade para ela. 

Em relação ao tema da pré-disposição de 

entregar a alma para santificar o Seu Nome, o 

Ramchal explica: 
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No momento em que a pessoa cumpre o 

Preceito de ler o Shemá Israel ela deve 

determinar a pré-disposição de entregar a alma 

em Nome da Unicidade Divina, e, inclusive, de 

receber sobre si todos os tipos de sofrimentos 

para santificar o Seu Nome. Fazendo assim, é 

considerado que, de fato, ela entrega a vida 

para santifica-Lo. 

O Ramchal explica que é necessário 

renovar a cada dia a influência e a emanação 

sobre cada pessoa para elevá-la de seu nível 

(inferior) à um nível superior de claridade 

espiritual. A emanação que proporciona essa 

elevação foi conectada com o tema de entregar 

a alma para santificar o Nome de Hashem 

através do pensamento, isto é, determinar a 

pré-disposição por essa causa junto à leitura 

do Shemá Israel. 

Trouxemos também que essa conduta foi 

determinada na halachá, como consta no 

Shulchan Aruch (61,1) que devemos recitar o 

‘shemá Israel’ com intenção, reverência, temor 

e suor etc.... Explica a Mishná Berurá (3): 

“...reverência, temor e suor, ou seja, quando 

recitar o ‘shemá Israel’ a pessoa deve receber 
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sobre si o ‘jugo dos Céus’, isto é, submissão à 

Vontade de Hashem, ao ponto de entregar a 

vida para santificar o Nome de Hashem, assim 

como está escrito: “Com toda a tua alma” – 

mesmo abdicar da própria alma. Sobre isso se 

refere o versículo: “Que por Ti morremos todo 

dia”. Fazendo assim, é considerado que 

recitamos o ‘shemá Israel’ com reverência, 

temor e suor. Além disso, podemos 

acrescentar que, quando a pessoa imagina 

estar entregando a alma para santificar o 

Nome de Hashem, é considerado como se ela 

estivesse fazendo isso na vida real (Chaiei 

Adam). 

Também quando a pessoa recita o 

versículo na primeira parte da leitura do 

Shemá: “e amarás ao Eterno... com toda a tua 

alma....”, deve ter a intenção de cumprir o 

preceito de amar Hashem inclusive entregando 

a alma a ele  (Chaiei Adam 21,13). 

Outro local onde vemos a ideia de refletir 

sobre o tema é na hora que abaixamos a 

cabeça para fazer nefilat apaim (tachanun), 

depois da reza shmonê esrê (amidá), como 

consta no Zohar (Vayakel 202b, Matok 
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Midvash) que, nesse momento, devemos ter a 

intenção de entregar a vida a Hashem com 

vontade completa. 

Também na primeira berachá da amidá 

(shemonê esrê). Consta no livro Shaar 

Há’kavanót (34, Beshalach) que um pouco 

antes do final da primeira berachá da amidá 

(shmonê esrê), quando recitamos a palavra 

“be’ahavá”, ter a intenção de entregar a alma 

para santificar o Nome de Hashem. 

Na primeira berachá da amidá (shmonê 

esrê) recitamos: “Baruch Atá Ado-kai, Maguen 

Avraham”, “Bendito és Tu D’us, que protege a 

Avraham”. D’us prometeu a Avraham: “Eu te 

protegerei” (Bereshit 15, 1). Quando recitamos 

essa reza, nós pedimos a D’us que também 

nos proteja por sermos descendentes de 

Avraham.  

Por que pedimos justo pelo mérito de 

Avraham?  

Consta no Pirkei de Rabi Eliezer (27): 

“Quando Avraham foi salvo do fogo, as 
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entidades espirituais proclamaram: Bendito é o 

Eterno que protege a Avraham!”  

Avraham não estava obrigado a entregar 

a vida para santificar o Nome de Hashem, pois 

a Torá ainda não havia sido entregue, e, 

apesar da idolatria ser proibida para um ben-

Noach, de todas formas, não existe para ele a 

obrigação de entregar a vida por isso. 

Avraham, unicamente por força do 

entendimento de seu intelecto, se viu obrigado 

a abdicar de sua vida e ser lançado ao fogo 

para não praticar idolatria. 

Aquele que consegue extrair todas as 

suas forças do potencial à prática, recebe 

sobre ele o mérito de ser conduzido por uma 

Providência Divina especial. Hashem cravou 

na natureza um tipo de Providência para 

aqueles que superam a própria natureza. Uma 

Providência sobrenatural. Avraham chegou ao 

limite de suas possibilidades ao entregar a vida 

para engrandecer o Nome de D’us no mundo e 

não servir a idolatria. Portanto, Hashem o 

protegeu de forma sobrenatural. (Baseado nos 

escritos de Rav Yerucham, trazido no livro 

Earat Há’tfilá, pag. 179) 
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O conhecido Rabi Elimelech de Lizensk 

zt”l escreve (Há’Tsetil katan) que devemos 

pensar na mitsvá de santificar o Nome de 

Hashem na hora de recitar o primeiro versículo 

do Shemá Israel assim como na primeira 

berachá da amidá (shemoná esrê) 

Ele explica: Imagine e forme em teu 

pensamento um fogo tremendamente grande, 

que suas chamas chegam até o Céu, ardendo 

diante de ti. Rompendo as forças da própria 

natureza, imagine você entrando nesse fogo 

para santificar o Nome de Hashem. D’us 

considera um bom pensamento como ação. 

Então, nesse momento você passa a cumprir a 

mitsvá de santificar o Nome de Hashem. Ele 

acrescenta: pense também em todas as 

torturas que os outros povos possam vir a 

realizar para te fazer negar a Unicidade Divina, 

aguente (em seus pensamentos) todos os 

sofrimentos e não ceda a eles.  

Temos a oportunidade, dia-a-dia, de 

adquirir um novo nível de entrega ao Criador 

cada vez que recitamos o Shemá Israel. 
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Confira mais detalhes sobre o tema e o 

incrível episódio de Rabi Akiva no livro 

‘Kidush Hashem’. 
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4. O KADISH 

Além do kadish ser recitado pelos 

parentes próximos do falecido, que ficam de 

luto por ele, o kadish também é recitado várias 

vezes no decorrer das rezas pelo chazan. 

Nota: A leitura do kadish no processo da reza 

está relacionado com a passagem de 

influências de um nível espiritual para um 

estágio de outro nível. 

O kadish é recitado de pé e somente em 

presença de um minian. Nota: Existe 

diferentes costumes quanto a se levantar no 

kadish. O costume ashkenazi é se levantar 

para todo kadish, já os sefaradim, caso estão 

sentados, permanecem sentados. Contudo, 

para todas as opiniões, aquele que recita o 

kadish é necessário que se levante. Cada um 

deve fazer de acordo o costume da sinagoga 

que se encontra rezando. 
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Kadish dos enlutados 

“Kadish”, literalmente: “Santificação”. 

Através do kadish santifica-se o Nome de D’us 

no mundo e isso acrescenta méritos ao 

falecido, pois é ele o motivo dessa santificação. 

Após o enterro, durante 11 meses os filhos 

recitam kadish pelo falecimento de seus pais. 

Por um outro familiar (filho, filha, irmão, irmã, 

marido, esposa) se recita o kadish por um mês. 

A alma do falecido recebe muitos 

benefícios quando alguém recita por ele o 

kadish. Ainda mais quando se trata do próprio 

filho. 

Nota: Outas ações que proporcionam ao 

falecido méritos e elevação: Estudo de Torá 

em elevação de sua alma. Quando a pessoa 

acrescenta e/ou fortifica o seu estudo de Torá 

em elevação da alma do falecido, proporciona 

a ele grandes benefícios. Tsedaká. [Importante 

preocupar-se em entregar a tsedaká para um 

local propício.] Ser shaliach tsibur (chazan). 

Porém, o maior mérito que o filho pode 

proporcionar aos seus pais falecidos é o mérito 
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dele se conduzir de acordo com a Torá. Não há 

nada maior do que isso (Baseado no Zohar). 

Por mérito disso as almas de seus pais são 

elevadas de forma impressionante. 

Kadish (Básico) - Tradução 

Será engrandecido e santificado o Seu 

Grande Nome, no mundo que criou de acordo 

com a Sua Vontade, e reinará o Seu Reinado 

(e aproxima a vinda do Mashiach), na vida de 

vocês, e nos dias de vocês e nos dias de toda 

a casa de Israel, logo, em um tempo próximo, 

e digam “amén”. 

Será o Seu Grande Nome Bendito 

eternamente e por todo o sempre. 

Abençoado, enaltecido, glorificado, 

erguido, engrandecido, honrado, elevado, 

louvado o Nome de “Hakadosh Baruch Hú” 

(Sagrado, Bendito é Ele). 

Acima de toda bênção e cântico, louvores 

e consolações, que são ditos no mundo, e 

digam “amén”. 
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Haverá uma grande paz dos Céus, e vida 

sobre nós e sobre todo Israel, e digam “amén”. 

(Ele) Faz paz dos Céus, Ele fará paz sobre 

nós e sobre todo Israel, e digam “amén”. 

 

Nota: Este é o texto básico do kadish, 

existe, porém, acréscimos em determinados 

tipos de kadish. Também vale apontar que 

existe diferentes costumes em relação a 

certas partes do kadish e cada um deve 

seguir o seu costume ou do local onde está 

rezando. 
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Kadish (Básico) Transliterado 

Itgadal ve’itkadash Shemê Rabá, 

be’alma di verá chirutê ve’iamlich 

malchutê (ve’iatsmach purkanê, vi’karev 

meshichê),  

be’chaiechón u’veyomeichón u’ve’chaiei 

de’chól Beit Israel, ba’agalá u’vizmán kariv, 

ve’imrú amén. 

Yehê Shemê Rabá Mevorách le’ôlam 

u’le’ôlmei almaiá, 

Itbarach, ve’ishtabach, ve’itpa’ar, 

ve’itrômam, ve’itnassê, ve’ithadar, ve’italê, 

ve’ithalal Shemê de’Kudeshá Berich Hú. 

Le’êla min kol birchatá ve’shiratá 

Tushbechatá Ve’nechematá, de’amirán 

be’almá ve’imrú, amén. 

Yehê Shelamá Rabá min Shemaiá 

ve’chaim aleinu ve’al col Israel ve’imrú amén. 

Ossê Shalom bimromáv, Hú ia’assê 

Shalom alêinu ve’ál kól Israel ve’imrú, amén. 
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Onde colocar a fé e a esperança 

Uma vez que o ser-humano, como criatura 

de Hashem, recebe a sua força de existência 

unicamente Dele, deve despertar essa força 

sobre si. Para isso deve se aproximar Dele e 

pedir por sua vida. De acordo com a 

intensidade que despertar essa força, assim 

ele receberá de Sua emanação. 

“Podem haver duas pessoas rezando as 

mesmas palavras, porém, dois mundos 

totalmente diferentes....” 

Nota: Caso não desperte essa força sobre 

si, então a sua vida seguirá em um nível muito 

inferior, recebendo a influência de vida de 

forma indireta, ou seja, não será conectada a 

esse nível de emanação do Divino (já que Ele 

é a fonte de toda força e todas as criaturas 

dependem dessa conexão). 

Devemos saber que D’us colocou sobre o 

ser-humano o jugo de suas necessidades. Isso 

por dois motivos principais: 
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1. Pela importância do ser-humano, isto é, 

Deus lhe deu consciência e sabedoria para 

dirigir a sua própria vida; 

2. Para que se envolva com os temas do 

Mundo. Apesar de seu envolvimento com o 

Mundo físico gerar uma diminuição do 

sentimento espiritual, por outro lado é 

necessário para elevá-lo e dessa forma 

consertá-lo. 

De toda forma, é necessário que ele não 

se envolva com o Mundo físico além do 

necessário. Quanto mais ele se ‘enrosca’ e se 

‘complica’ com os temas mundanos, mais a 

Luz espiritual é ocultada dele. 

Porém, D’us criou um remédio para isso, 

isto é, para protege-lo da influência excessiva 

dos temas mundanos. Antes de iniciar os seus 

afazeres mundanos ele se para diante de D’us 

e pede por todas as suas necessidades e 

coloca fé que Ele é quem guia os seus 

negócios e resolve os seus problemas, ao 

ponto que, quando estiver se esforçando na 

prática em seu trabalho mundano, não se 

deixará envolver de forma intensa, ou seja, não 
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colocará a sua dependência e esperança nos 

acontecimentos mundanos e não se ‘afogará’ 

no materialismo, pois já antecipou (na reza) e 

colocou a sua dependência e esperança no 

Criador. Se conectou a Ele. Portanto, o seu 

envolvimento com o Mundo físico não será tão 

intenso. [Baseado em escrituras do Ramchal, 

Livro Derech Hashem] 

5. Reza, o Cordão de Fé 

Quando a pessoa se expressa e se volta 

para Hashem, não é uma simples reflexão 

ou descargo psicológico ou energético, e 

sim, está falando com Alguém; e Esse 

Alguém com certeza está escutando a ela 

e, mais do que ninguém, deseja o seu 

bem. Ele, porém, não necessariamente 

fará como essa pessoa julga ser o seu 

bem. 

Certo rabino se esforçou de todas as 

maneiras, rezou e implorou para Hashem 

com todas as suas forças em prol de certa 

causa de extrema importância. No final, 

não aconteceu como ele tanto rezou... 
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todos estavam preocupados de como 

avisá-lo. Temiam que ele fosse atacado 

por um enfarte ou por uma tremenda 

depressão. Até que uma pessoa se 

encorajou e se voluntariou para transmiti-

lo a notícia. 

Ao escutar que todos os seus esforços e 

suas rezas não foram atendidos, ao 

contrário de todas as expectativas, ele se 

manteve extremamente calmo e tranquilo 

e disse: “D’us decide o que acontece em 

Seu Mundo. Eu fiz a minha parte, me 

esforcei ao máximo, porém, o resultado 

depende unicamente de D’us.” Após se 

expressar, voltou normalmente aos seus 

afazeres como se nada houvesse 

ocorrido.... 
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15 Conceitos Práticos Relacionados a 
Reza 

[Baseado em passagens do livro Shearim 

Be’tfilá do Rav Shimshon David Pinkus] 

 

1. A reza é a chave do sucesso. 

2. De acordo com o quanto a pessoa se 

desperta na reza, ela extrai a abundância de 

sua influência. 

3. Além da reza ser condição para receber o 

que lhe foi estipulado dos Céus, também pode 

acrescentar novos benefícios. 

4. A reza é o ‘empurrão’ para tudo o que ela 

deseja alcançar em sua vida. 

5. O principal da reza é sentir que está parado, 

de fato, diante de D’us; e sentir que está 

próximo Dele. Refletir e se acostumar com a 

ideia que, ao iniciar uma reza, essa é a 

realidade, ou seja, estar parado diante de 

Hashem. 
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6. Uma força especial para que a reza seja 

recebida vem na chazarát há’shats (repetição 

que o chazan faz em shacharit e minchá). 

7. A reza é a vitalidade do ser-humano neste 

mundo. 

8. A reza é a conexão natural com Hashem, 

que é a Fonte de Vida. 

9. É importante dar o tempo necessário para se 

expressar, sem pressão, pois, a falta de tempo 

arruína com a essência da reza. Além disso, a 

maior falta de consideração com alguém é 

dizer “não tenho tempo para você”. 

10. É importante chegar um pouco antes da 

reza para ‘assentar’ o coração. 

11. É devido rezar após estudar pelo menos 

um pouco de Torá e estar contente por ter 

realizado alguma mitsvá. Nota: Esse é um dos 

motivos que dizemos Shemá Israel antes da 

amidá (shemonê Esrê). 

12. A conexão com D’us não depende somente 

da pessoa, e sim, de ambos os lados. Quando 

a pessoa pensa sobre outros assuntos durante 
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a reza, também D’us diminui o nível de 

conexão com ela. 

13. A intenção e concentração na reza 

depende de quanto a pessoa deseja estar 

conectada com Hashem. 

14. Quando a pessoa se prepara para rezar, 

antes de tudo, deve parar e pensar sobre o que 

ela está para fazer e se esforçar, dentro de 

suas possibilidades, em ‘limpar’ e esvaziar o 

seu coração de todos os temas mundanos. 

15. Rezar como um necessitado que pede 

ajuda na porta de uma casa, ou seja, 

suplicando, pedindo; e não simplesmente para 

cumprir com a obrigação, como se fosse uma 

‘carga pesada’. 
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Complementos 

I. A Formação do Beit-Há’Knesset 

Traremos em seguida um gráfico explicando a 

formação de um Beit-Há’knesset (Sinagoga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chazan é o condutor da reza. 

Gabai é o responsável pelo funcionamento e/ou 

das finanças do beit-há’knesset. 

Parashá é uma porção da Torá. 
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Aliá, literalmente ‘subida’, termo usado para a 

pessoa que é chamada à bimá para ler (ou fazer a 

brachá para a leitura) de uma seção da Torá. 

Ner tamid (vela contínua), o nome dado à vela ou 

à lâmpada que se encontra diante do Aron 

Há’kodesh. 

Sêfer Torá: Rolo da Torá. 

Chumash: Livro impresso com o conteúdo da 

Torá (ou seja, o Pentateuco). 

Sidur: Livro com as rezas organizadas. 

Machzor: Sidur com as rezas dos chaguim 

(festas). 

Kinót: Sidur com as lamentações lidas no dia 9 de 

Av. 

Selichót: Sidur com o texto de slichót que se recita 

nos dias que antecedem Rosh Hashaná e Yom 

Kipur. 
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II. Leitura da Torá na Sinagoga 

 

A cada Shabat se lê uma Porção da Torá 

referente à semana (Parashát Há’Shavua). Existe 

54 parashiót, e, às vezes são lidas duas parashiót 

em uma semana para poder completar a leitura de 

toda a Torá em um ano. Nas festividades é 

interrompido o ciclo normal e se lê a porção 

referente a Festividade. 

Nas segundas e quintas feiras é lida a 

primeira seção da porção semanal (referente ao 

Shabat seguinte). A leitura é dividida em três 

partes, em cada uma delas uma pessoa diferente 

faz a berachá, primeiro um Cohen, depois um Levi 

e por último um Israel. Nota: Caso não se encontre 

na sinagoga nenhum Levi, o Cohen que recebeu a 

primeira aliá, recebe também a segunda aliá no 

lugar do Levi. Se não há Cohen, é chamado um 

Israel em seu lugar e, em um caso assim, não se 

chama um Levi para a segunda parte da leitura. 

No Shabat, se lê toda a porção semanal, 

inclusive as partes que já foram lidas na segunda 

e quinta-feira. Também se lê a haftará (porção dos 

Profetas). Sete pessoas (além do que lê a haftará) 

dividem a leitura, primeiro um Cohen, depois um 

Levi, depois do Levi um Israel, e, a partir da quarta 

pessoa já não há diferença. 
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Em Rosh Chodesh e Chol há’moed, a porção 

da Torá (referente ao Rosh Chodesh ou ao Chol 

há'moed) é lida em quatro divisões. 

Em Yom Tov a porção da Torá (referente ao 

Yom Tov) é lida em cinco divisões. 

Em Yom Kipur, a porção da Torá (referente 

a Yom Kipur) é lida em seis divisões. 
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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. 
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Sociedade (Não) Ltda. 

Méritos Ilimitados numa Sociedade que Investe na Torá 

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

exterminar o Povo de Israel, contudo, Hashem não permitiu. 

"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. 

 

 

 

 


