


Iedid Nefesh  

 

Iedid nefesh, av ha-rachaman, eshoch av’dach el 
retsonach 
iaruts av’dach kemo aial, ish’tachave el mul ha-
darach 
ie’erav lo iedidutach mi-nofet tsur ve-chol ta’am. 
 
Hadur, nae, ziv ha-olam, naf’shi cholat ahavatach 
ana, el na, refa na la be-har’ot la noam zivach 
az tit’chazek ve-tit’rape, ve-haita lach shif’chat 
olam. 
 
Vatik, ie’emu rachamecha, ve-chus na al ben 
ohavach 
ki ze kama nich’sof nich’saf, lir’ot be-tif’eret uzach 
ana, eli, mach’mad libi, chussa na, ve-al tit’alam. 
 
Higale na u-f’ros, chaviv, alai et sukat sh’lomach 
tair erets mi-k’vodach, naguila ve-nis’mecha bach 
maher, ahuv, ki va-moed, ve-chaneni ki-imei olam. 
 



Havu la-IAH kevod shemo, ish’tachavu la-IAH be-hadarat 
kodesh. 
Kol IAH al ha-maim, el ha-kavod ir’im, IAH al maim 
rabim. 
Kol IAH ba-koach, kol IAH be-hadar. 
Kol IAH shover arazim, va-ieshaber IAH et ar’zei ha-
levanon. 
Va-iar’kidem kemo eguel, levanon ve-sir’ion kemo ven 
re’emim. 
Kol IAH chotsev la-havot esh. 
Kol IAH iachil mid’bar, iachil IAH mid’bar kadesh. 
Kol IAH iecholel a’ialot va-iechessof ie’arot, 
u-ve-eichalo kulo omer kavod. 
 
IAH la-mabul iashav, va-ieshev IAH melech le-olam. 
IAH oz le-amo iten, IAH ievarech et amo va-shalom. 
 
SALMO 29 
Um canto de David. 
Rendam homenagem ao Criador, ó filhos dos poderosos. 
A voz de YaHWaH está sobre as águas e rompe os cedros do Líbano 
A voz de YaHWaH faz incandescer o fogo e estremecer o deserto 
A voz de YaHWaH descabela os bosques e desfolha florestas. 
O Criador é maior do que as mágicas, os truques e as fantasias. 
Não é ao Criador que tememos, mas a nós mesmos; 
Não ao Um que é inteiro, mas aos múltiplos que são fantasmas. 
As vozes que em nós habitam não são poderosas 
Apenas se dissimulam de verdade e conseqüência. 
Esvazia-te dessas vozes e ouve a voz que é fonte. 
Livra-te neste dia dos muitos e encontra o único. 
E YaHWaH se entronará na tempestade que provocas em ti 
E YaHWaH fortalecerá a ti e a teu povoE te abençoará com paz! 

M izmor Le David, 
Havu la-IAH, b’nei elim, havu la-IAH kavod va-oz. 



Nem sempre é fácil encontrar a noiva, não fique buscando ansioso. 
Desfaz a angústia de ter que sempre encontrar. 
Deixa repousar sobre ti o shabat em paz. Ela virá da porta que tu abres. Ela está onde  
quer que Lhe deixem entrar. 

Lecha Dodi 
Lecha DodiLecha dodi lik ’rat kala, p’nei shabat 
nekab’la. 
Shamor ve-zachor be dibur echad, ish’mianu el ha-
m’iuchad, 
IAH echad u-shemo echad, le-shem u-le-tiferet ve-lit’hila. 
 
Lecha dodi lik ’rat kala, p’nei shabat nekab’la. 
Lik’rat shabat lechu ve-nel’cha, ki hi mekor ha-b’racha, 
me-rosh mikedem nessucha, sof ma’asse be-machashava 
techila. 
 
Lecha dodi lik ’rat kala, p’nei shabat nekab’la. 
Mik’dash melech ir melucha, kumi tsei mitoch ha-hafecha, 
rav lach shevet be-emek ha-bacha, ve-hu iachamol alaich 
chem’la. 
 
LECHA DODI 
Vá amado de encontro a tua amada, à chegada do Shabat cortejar!  
“Guarda” e “Lembra” [o shabat] foram proferidos em uma só fala 
de nosso Criador que é incomparável. D’us é um e seu Nome é um.  
Em notoriedade, em glória e em louvor. 
 
Vá amado de encontro a tua amada, à chegada do Shabat cortejar!  
Sigamos em direção ao Shabat. Porque é a fonte da bênção. 
Ungido de nobreza desde tempos antigos.  
Em pensamento precedeu à Criação. 
 
Vá amado de encontro a tua amada, à chegada do Shabat cortejar!  
Cidade sagrada, magistral, plena de realeza. Levanta 
 e te ergue da desolação. Já por muito habita no vale das lágrimas.  
D’us te resgatará com clemência e graça. 



Lecha dodi lik ’rat kala, p’nei shabat nekab’la. 
I’tna’ari, me-afar kumi, liv’shi big’dei tif’ar’tech ami, 
al-iad ben ishai beit ha-lach’mi, kor’va el naf’shi gue’ala. 
 
Lecha dodi lik ’rat kala, p’nei shabat nekab’la. 
It’oreri it’oreri, ki va orech kumi ori, 
uri uri, shir daberi, kevod IAH alaich nig’la. 
 
Lecha dodi lik ’rat kala, p’nei shabat nekab’la. 
Lo tevoshi ve-lo tikal’mi, ma tish’tochachi u-ma tehemi, 
bach iechessu aniei ami, ve-niv’neta ir al tila. 
 
Lecha dodi lik ’rat kala, p’nei shabat nekab’la. 
Ve-haiu lim’shissa shossaich, ve-rachaku kol meval’aich, 
iassis alaich elohaich, ki-messos chatan al kala. 
 
Vá amado de encontro a tua amada, à chegada do Shabat cortejar!  
Levanta e sacode o pó da terra. Põe vestimentas gloriosas  
que reflitam teu valor. O Mashiach em breve nos levará ao renascimento.  
E aproximará da alma a redenção. 
 
Vá amado de encontro a tua amada, à chegada do Shabat cortejar! 
Desperta, Desperta. Vem saudar a nova luz que se levanta. 
Canta, canta, uma canção que expresse.  
A glória de YaHWaH se faz revelada! 
 
Vá amado de encontro a tua amada, à chegada do Shabat cortejar! 
Em tua redenção não serás mais envergonhada. Não te vergues,  
não serás mais difamada. Protegidos por ti estarão os meus pobres.  
A cidade renovada de suas ruínas se levantará. 
 
Vá amado de encontro a tua amada, à chegada do Shabat cortejar! 
Então os teus vilões serão eles vítimas. E serão afastados de ti. 
E serás celebrada por teu D’us, em júbilo.  
Como se alegra o noivo ao encontrar a noiva. 



Lecha dodi lik ’rat kala, p’nei shabat nekab’la. 
Iamin u-s’mol tif’rotsi, ve-et-IAH ta’aritsi, 
al iad ish ben par’tsi, ve-nis’mecha ve-naguila. 
 
Lecha dodi lik ’rat kala, p’nei shabat nekab’la. 
      Volte-se para a entrada da sinagoga, em recebimento ao shabat / noiva 
Bo’i ve-shalom ateret ba’la, Gam be-sim’cha u-ve-tsahola, 
Toch emunei am segula, Bo’i chala, bo’i chala. 
 
Lecha Dodi lik ’rat kala. P ’nei shabat nekab’la. 
 
 
Vá amado de encontro a tua amada, à chegada do Shabat cortejar!  
Irrompe livre para a direita e para a esquerda.  
E deleite-se com teu D’us. O Mashiach se aproxima.  
Trazendo alegria e regozijo! 
 
Vá amado de encontro a tua amada, à chegada do Shabat cortejar! 
Vem em paz, minha alma-gêmea.  
Vem em alegria e acolhimento 
Entre o povo, com sua fé restabelecida.  
Venha a noiva, Venha a noiva! 
 
Vá amado de encontro a tua amada, à chegada do Shabat cortejar!  



Mizmor shir le-iom ha-Shabat. 
Tov lehodot la-IAH, u-lezamer le-shim’cha el’ion. 

Leaguid ba-boker chass’decha, ve-emunat’cha ba-leilot. 
Alei assor va-alei navel, alei hi-gaion be-chinor. 
Ki simach’tani IAH be-fa’olecha, be-ma’assei iadecha aranen. 
Ma gad’lu ma’assecha IAH, me’od am’ku mach’shevotecha. 
Ish ba’ar lo ieda, u-ch’ssil lo iavin et zot. 
Bif’roach resha’im kemo essev va-iatsitsu kol po’alei aven, 
le-isham’dam adei ad. Ve-ata marom le-olam IAH. Ki hine 
oivecha IAH,  
ki hine oivecha iovedu, it’par’du kol po’alei aven.  
Va-tarem ki-r’eim kar’ni ba-loti be-shemen ra’anan. 
Va-tabet eini be-shurai, ba-kamim alai mere’im, tish’mana 
oz’nai. 
 
Tsadik ka-tamar if’rach, Ke-erez ba-le-vanon isgue. 
Shetulim be-veit IAH, be-chats’rot eloheinu iaf’richu. 
Od ienuvun be-seiva deshenim ve-ra’ananim i’hiu. 
Le-haguid ki iashar IAH, tsuri ve-lo av’lata bo. 
 
 
SALMO 92 
Um canto para o dia de ShabatComo é bom agradecer. 
Não que o Criador precise dessa gratidão. 
O que importa não é o agradecimento em si, mas o ato de agradecer. 
Para me despertar ao mistério e ao sagrado 
Tenho que transcender o drama no qual o ego encena a vida. 
E o que arrebenta com a soberba é a gratidão.  
Cada agradecer reduz o falso em mim. 
A gratidão me ajuda a protagonizar a mim mesmo 
Longe do enredo distorcido de meu ego. 
Quão incrível é Teu universo YaHWaH! 
Seu design está para além da percepção! 
O tolo não pode compreender e o cheio de si não pode imaginar. 
Não importa o quão distorcido ou mentiroso é o mundo, 
Tu és absoluto e Tua verdade se mostrará. 
Os justos florescerão como a palmeiraE crescerão como o cedro do Líbano. 
Oferecerão frutos mesmo em idade avançada; 
Exalarão sempre a vida e sua fragrância proclamando: 
YaHWaH é justo – minha Rocha – Nele não há distorção! 



IAH malach, gue’ut lavesh, 
lavesh IAH, oz it ’azar, 

af tikon tevel bal timot. 
Nachon kiss’acha me-az, me-olam ata. 
Nas’u neharot IAH, nas’u neharot kolam, is’u neharot 
doch’iam. 
Mi-kolot maim rabim, adirim mish’berei iam, adir ba-marom 
IAH. 
 
Edotecha ne’em’nu me’od, 
le-veit’cha na’ava kodesh, IAH le-orech iamim. 
 
 
SALMO 93 
 
YaHWaH impera; 
O esplendor é sua vestimenta e a força é seu indumento. 
A Terra é firme e Teu passado é eterno. 
Os mares podem se erguer e o rugir das águas assustar; 
As tempestades podem impor respeito e assombrar. 
Mas YaHWaH está acima, supremo. 
Teus decretos, YaHWaH, são confiáveis 
O sagrado se encontra em Tua casa para eternidade. 



As palavras dos que não mais estão entre nós e nossas vozes se misturam numa sinfonia que está além da dimensão 
da vida. É a dimensão do que está vivo. Na verdade são abraços, olhares, ombros e colos já dados e emprestados, a 
própria essência do que está vivo em nós. Traga-os nesta dimensão de Shobes e faça-os parceiros em tua oração. 

      Kadish Iatom 
It’gadal ve-it’kadash sheme raba AMEN. Be-al’ma di v’ra 
chir’utê, 
ve-iam’lich mal’chute be-chaiei’chon u-ve-iomechon 
u-ve-chaiei de-chol beit Israel, 
ba-agala u-vi-z’man kariv ve-imru. AMEN. 
 
          Iehê sheme raba mevorach le-olam u-le-al’mei  
         al’maia. 
 
It’barach ve-ish’tabach ve-it’paar ve-it’romam ve-it’nasse 
ve-it’hadar 
ve-it’ale ve-it’halal sheme de-kud’sha BRICH HU, 
le-ela, (u le’ela) min kol bir’chata ve-shirata, 
tush’bechata ve-nechemata da-amiran be-al’ma, ve-imru. 
AMEN. 
Iehê sh’lama raba min she-maia ve-chaim aleinu ve-al kol 
Israel, 
ve-imru AMEN 
Osse shalom bim’romav, Hu iasse shalom aleinu ve-al kol 
Israel, 
ve-al kol iosh’vei tevel, ve-imru. AMEN 
 
KADISH IATOM 
Engrandecido e Consagrado seja seu Nome no mundo 
que criou de acordo com sua vontade. 
Possa o Seu reinado reinar ainda durante a tua vida, 
em teus dias e nos dias de toda a 
família de Israel, que seja rápido e logo, e dizemos: AMEN ! 
Possa seu grande nome ser abençoado para todo o sempre! 
Empossado, enaltecido, encantado, exaltado, enlevado, enobrecido, 
elogiado e louvado seja o NOME do Sagrado Abençoado 
Seja Ele – KBH – acima de qualquer bênção ou hino, 
elogio ou consolação pronunciadas neste mundo. E dizemos: AMEN! 
Possa haver paz abundante dos céus e vida para todos nós e dizemos: AMEN ! 
Aquele que faz a paz em Suas alturas, 
possa ele fazer a paz entre nós e também a toda Israel. 
E dizemos: AMEN ! 



Kegav´na 
 
Kegav’na de-inum mit’iachadin le-ela, be-echad, of hachi ihi 
it’iachadat 
le-tata be-raza de-echad, le-mehevei im’hom le-ela chad la 
kovel chad. 
Kud’cha b’rich hu echad, le-ela la iativ al kur’sseia dikarei, 
ad de-ihi 
it’avidat be-raza de-echad kegav’na dilei, le-mehevei echad 
be-echad. 
 
Ve-ha okim’na raza da’IAH echad u-shemo echad. 
 
Ana Be-koach 
 
Ana be-koach guedulat iemivecha, tatir tzerurah. 
Kabal rinat amecha, sag’venu, taharenu, nora. 
Na guibor, dorshei ichud’cha kevavat sham’rem. 
Bar’chem taharem rachamem, tsid’katecha tamid gam’lem. 
Tassin kadosh, barov tuvecha nahel adatecha. 
Iachid gue’e, le-am’cha p’ne, zoch’rei kedushatecha. 
Shav’atenu kabel u-shema tsa’akatenu, iodea ta’alumot. 
Baruch shem kevod malchuto le-olam va-ed. 
 
KEGAV´N 
Assim como elas (as seis sefirot) unem acima em unicidade, assim ela (sefirá “malchut” - 
realeza) une abaixo no mistério da unicidade, como é com elas acima-unidade em paralelo 
com unidade. O Sagrado, bendito seja Ele, que é Um acima, não toma Seu assento no 
Seu Trono de Gloria até que ela entra no mistério da unicidade, semelhante ao Seu, para 
ser unicidade correspondente à Unicidade. Isto, conforme estabelecemos, é o significado 
esotérico das palavras: “O Eterno é um e Seu Nome é Um”. 
ANA BE-KOACH 
Rogamos-Te que desates com o poder e grandeza da Tua destra as ataduras do cativeiro. 
Aceita o clamor do Teu povo; ó Temido! Exalta-nos e purifica-nos Ó mui poderoso! 
Rogamos-te que preserves, como a menina dos olhos os que defendem a Tua Unidade. 
Abençoa-os, purifica-os, outorga-lhes com Tua Justiça benevolente, contínua galardão 
Tu, que és o mais Alto e Santo, guia Teu povo consagrado, com a abundancia da Tua 
generosidade. Tu que és a exaltada Unidade, volta-te para o Teu povo que sempre recorda 
a Tua Santidade. Aceita as nossas orações e ouve os nossos clamores, ó Tu, que conheces 
o encoberto! Bendito seja o Nome daquele cujo glorioso Reino é 



Barechu  
 
Alguém quebra o silencio e diz: 
Barechu 
et IAH 
Ha-mevorach. 
 
O kachal responde: 
Baruch 
IAH 
Ha-mevorach leolam va-ed. 
 
BARUCH ata IAH eloheinu melech ha-olam, asher 
bid’varo ma’ariv aravim, 
be-choch’ma poteach she’arim, u-vit’vuna meshane 
itim u-machalif 
et ha-zemanim, u-messader et ha-kochavim be-
mish’merotei’hem 
baraki’a ke-retsono. 
 
BARECHU 
Alguém quebra o silencio e diz: 
Abençoada 
a Fonte da Vida, 
a essência de todas as coisas! 
 
O kachal responde: 
Abençoado 
é YaHWaH, 
 
Fonte abençoada e Substância de tudo, agora e sempre! 
Cai a Noite, ó Deus da Natureza! Tu que com sabedoria abre os portais do 
tempo-espaço E estabelece ciclos e põe em movimento o presente. 
Num novo presente e que nele reconhecemos a passagem. 
Uma a uma as estrelas se acomodam no veludo-negro-azul. 
São as engrenagens da realidade que movimentam 



 
Bore iom va-laila, golel or mip’nei choshech ve-
choshech mip’nei 
or u-ma’avir iom u-mevi laila, u-mav’dil bein iom u-
vein laila, IAH ts’vaot shemo. 
El chai ve-kaiam tamid im’loch aleinu le-olam va-ed. 
BARUCH ata IAH, (Barechu Baruch Shemo) ha-
ma’ariv aravim. 
 
Ahavat olam beit Israel am’cha ahav’ta, torá u-
mits’vot, 
chukim u-mish’patim otanu limad’ta, al ken IAH 
eloheinu be-shoch’venu 
u-ve-kumenu nassiach be-chukecha, ve-nis’mach be-
divr’ei toratecha 
u-ve-mits’votecha le-olam vaed, 
 
ki hem chaienu ve-orech iamenu u-va-hem ne’gue 
iomam va-laila 
ve-ahavat’cha al tassir mimenu le-olamim. 
BARUCH ata IAH, (Barechu Baruch Shemo) ohev 
amo Israel. 
 
Fazendo da escuridão luz e da luz escuridão; 
Deus dos ciclos, das diferenças e da multiplicidade. 
O anoitecer não é um ato mecânico e corriqueiro, 
Há um Anoitecedor das Noites. 
Abençoado és Tu YaHWaH, Anoitecedor das Noites. 
 
E se o anoitecer da noite não é um acaso, 
com certeza, é este um gesto de carinho. 
Vemos brilhar estrelas, mas não são. 
São as constelações de nossos próprios gestos de carinho. 
No céu refletimos o que vai pelo coração. 
E por isso Te somos gratos pela segunda Natureza que criasTes: 
A Tora, intervenção e Criação como Bereshit. 
É ela que movimenta e transforma o coração 
Para que reflita na terra, em estudo e transformação, 
As estrelas de gentileza e amor que no céu Tu descortinas. 
Ardentes por Teus mistérios, de nós jamais os ocultes. 
Abençoado és Tu YaHWaH, pleno de afeição e amor. 



Shema Israel  
 
Cubra os olhos durante a recitação do primeiro verso e recite 
silenciosamente o segundo. 
 
SHEMA ISRAEL, IAH ELOHEINU, IAH ECHAD. 
Baruch shem kevod mal’chuto le-olam va-ed. 
 
Ve-ahav’ta et IAH eloheicha, 
be-chol levav’cha u-ve-chol naf’shecha, u-ve-chol 
meodecha. 
Ve-haiu ha-devarim ha-êle, 
asher anochi metsav’cha ha-iom, al-levavecha. 
Ve-shinan’tam le-vaneicha ve-dibarta bam, 
be-shiv’techa be-veitecha, u-ve-lech’techa va-
derech, 
u-ve-shoch’vecha u-ve-kumecha. 
U-keshar’tam le-ot al iadecha, ve-haiu le-totafot 
bein einecha. 
U-ch’tav’tam al mezuzot beitecha u-vi-sh’areicha. 
 
SHEMA ISRAEL 
OUÇA ISRAEL, YaHWaH É NOSSO DEUS, YaHWaH É UM 
Abençoada a esplendor da soberania de seu Nome para sempre! 
 
Ama YHWH teu D’us com aquilo que teu coração é, com aquilo que te inspira e 
com aquilo que fizeste teu. Possam estes valores que eu conecto com tua vida 
serem implantados em teus sentimentos. Possam eles tornar-se norma para teus 
filhos e filhas, na medida que tu os menciona na privacidade de tua casa ou em 
tua caminhada pelo mundo. Possam estes valores ajudar-te a ficar relaxado e 
ativar-te para que sejas produtivo. Mostra-os abertamente, no teu braço; deixe 
que sirvam para concentrar tua atenção — veja-os presentes em todas as tuas 
transações, em casa e no meio-ambiente. 
 
Quão bom será quando ouvires e escutares minhas diretrizes que te dou hoje de 
amar YaH que é teu D’us e agir divinamente com sentimento e inspiração. Tuas 
necessidades terrenas serão satisfeitas no tempo certo, apropriados à estação 
colherás o que plantastes para teu deleite e saúde. Também os teus animais 
terão alimentos em abundância e todos vocês comerão e ficarão contentes. 



 
Ve-haia, im shamo’a tish’me’u el mits’votai, 
asher anochi metsave et-chem ha-iom, le-ahava et IAH eloheichem 
u-le-ovdo, be-chol levav’chem u-ve-chol naf’shechem. 
Ve-natati metar ar’tsechem be-ito, iore u-malkosh, 
ve-assaf’ta deganecha ve-tirosh’cha ve-its’harecha. 
Ve-natati essev be-sadecha li-ve-hem’techa, ve-achal’ta ve-savata. 
Isham’ru lachem pen if’te levav’chem, 
ve-sartem va-avad’tem elohim acherim ve-ish’tachavitem lahem. 
Ve-chara af IAH ba-chem, ve-atsar et ha-shamaim ve-lo ihie matar, 
ve-ha-adama lo titen et ievula, 
va-avad’tem mehera me-al ha-arets ha-tova asher IAH notem 
lachem. 
 
Ve-sam’tem et devarai êle al levav’chem ve-al naf’shechem, 
u-keshar’tem otam le-ot al ied’chem, ve-haiu le-totafot bein 
eineichem. 
 
Ve-limad’tem otam et b’neichem ledaber bam, be-shiv’techa be-
veitecha, 
u-ve-lech’techa va-derech, u-ve-shoch’vecha u-ve-kumecha. 
U-ch’tav’tam al-mezuzot beitecha u-vi-she’areicha. 
Lema’an ir’bu iemeichem vi-imei ve-neichem al ha-adama asher 
nish’bá IAH 
la-avoteichem latet lahem, ki-imei ha-shamaim al ha-arets. 
 
Cuidado ! Preste atenção! 
Não permite que teus desejos te iludam, não te tornes alienado permitindo que 
tuas necessidades se tornem teus deuses. Não te deprecies diante deles pois o 
senso divino dentro de ti tornar-se-á destorcido e os Céus reterão sua graça e 
não descerá e a Terra não mais produzirá. Tua correria vai te destruir e a Terra 
não mais conseguirá recobrar seu equilíbrio no qual as dádivas divinas se fazem 
manifestas. Possam estes valores Meus residir em teus sentimentos e aspirações 
influenciando sobre o que produzes e te guiando naquilo que percebes. 
Ensine-os a teus filhos e filhas de tal maneira que os conheçam ao 
construírem suas casas ao conduzirem-se pelo trânsito, quando estiverem 
deprimidos ou quando estiverem eufóricos. Marca tuas entradas e tuas saídas 
com eles para que estejas mais alerta. Então tu e teus filhos e filhas viverão 
na Terra a promessa divina dada a teus antepassados de viver dias celestes 
aqui mesmo nesta Terra. 



 
Va-iomer IAH el Moshe lemor. 
Daber el b’nei Israel ve-amarta alehem, 
Ve-assu lahem tsitsit (beije as franjas) al-kan’fei vig’deihem le-
dorotam, 
ve-nat’nu al-tsitsit (beije as franjas) ha-kanaf petil t’chelet. 
Ve-haia lachem le tsitsit, (beije as franjas) u-r’item oto u-ze-
char’tem 
et kol mitsvot IAH va-assitem otam, ve-lo taturu acharei le-
vav’chem 
ve-acharei eineichem, asher atem zonim achareihem. 
Le-ma’an tiz’keru ve-assitem et kol mits’votai, 
vi-hi’item kedoshim le-loheichem. 
Ani IAH elohei’chem, asher otse’ti et’chem me-erets Mits’raim, 
lihiot lachem le-elohim, 
 
Ani IAH elohei’chem 
Emet 
 
Ve-emuna kol zot ve-kaiam aleinu, 
ki hu IAH eloheinu ve-ein zulato, va-anach’nu Israel amo. 
 
E disse YHWH a Moisés: diga ao povo de Israel dizendo que façam tsitsitfranjas 
nos cantos de suas roupas desta a toda as gerações. Em cada grupo de 
tsitsit-franjas que coloquem uma que seja t’chelet-azul. Fite os tsitsit-franjas 
e ao vê-los lembre-se de todos os outros direcionamentos de YHWH e siga-os. 
Desta forma vós não sereis corrompidos pela visão e pelo desejo permitindose 
se prostituir por vossas necessidades. Desta maneira estareis conscientes 
de que deveis atualizar meus direcionamentos e fazê-los relevante para que 
vos tornem sagrados. 
 
Eu sou YHWH vosso D’us que os tirou da terra da estreiteza para que fosse 
vosso D’us. 
Eu sou YHWH vosso D’us 
VERDADE 
 
SOBERANO, ETERNO, ABSOLUTO, PODER, SAGRADO, GUARDIÃO DOS PORTAIS, 
LUGAR, TEMOR DE ISAQUE, VIDA DOS MUNDOS, PROTETOR DE AVRAHAM, O NOME, 
EU, O GRANDE, O TEMÍVEL, O COMPASSIVO, SENHOR DOS MUNDOS, CURADOR, PAISOBERANO, 
JUÍZ DOS MUNDOS, PATRONO DO UNIVERSO, PAI-DO-CÉU, ENTIDADEBATALHA, 
FACE OCULTA, ANTIGO DOS ANTIGOS, PAZ 



 
Ha-podenu miad melachim, 
mal’kenu ha-goalenu mi-kaf kol he’aritsim, 
ha-el ha-nif’ra lanu mi-tsareinu, 
ve-ha-mishalem g’mul le-chol oievei naf’shenu. 
Ha-osse g’dolot ad ein cheker, ve-nif’laot ad ein miss’par. 
Ha-sam naf’shenu ba-chaim, ve-lo natan lamot rag’lenu. 
Ha-mad’richenu al bamot oieveinu, 
va-iarem kar’nenu al kol son’eienu. 
Ha-osse lanu nissim u-nekama be-far’o, 
otot u-mof’tim be-ad’mat b’nei cham. 
Ha-make ve-ev’rato kol bechorei Mits’raim, 
va-iotse et amo Israel mitocham lecherut olam. 
Ha-ma’avir banaiv bein guiz’rei iam suf, 
et rod’feihem ve-et son’eihem bit’homot tiba, 
ve-ra’u vanav g’vurato, shib’chu ve-hodu lish’mo. 
 
U-malchuto be-ratson k ib’lu alei’hem, 
Moshe u-venei Israel lecha anu shira 
be-sim’cha raba, ve-am’ru kulam. 
 
E fé é tudo isto está claramente estabelecido para nós de que YHWH é nosso 
D’us e que não há outro como Ele/a e nós somos Israel Seu povo. Foi Ele/a 
que nos redimiu das mãos de reis e nos salvou de cruéis tiranos. Ele/a é o 
D’us que traz justiça e dispensa retribuições. Aquele/a que realiza grandes 
feitos para além da compreensão humana. Aquele/a que animou nossas almas 
para a vida e que não permite nossos pés vacilarem. Aquele que nos trouxe 
milagres contra o Faraó. Aquele que eliminou com força todos os primogênitos 
do Egito liberando o seu povo para toda a eternidade. Aquele que fez 
atravessar seu povo pelo Mar Vermelho enquanto que os que os perseguiam 
e odiavam a Seu povo fez afogar-se no mar. Quando seus filhos e filhas 
perceberam Seus poderes renderam graças a Seu Nome: 
 
E Sua soberania aceitou sobre si. 
Moisés e os filhos de Israel ergueram suas vozes em canto e com grande 
alegria e disseram: 



 
M i chamocha ba-elim IAH, 
M i kamocha ne’edar ba-kodesh, 
nora tehilot osse fele. 
 
Malchut’cha ra’u vanecha, boke’a iam lif’nei Moshe, 
ze eli anu ve-am’ru. 
IAH im’loch le-olam va-ed. 
 
Ve-ne’emar: 
k i fada IAH et Ia’akov, u-gue’aló miad chazak mimenu. 
BARUCH ata IAH ga’al Israel 
 
Ash’k ivenu IAH eloheinu le-shalom, 
ve-ha-amidenu mal’kenu le-chaim u-f’ros aleinu sukat 
sh’lomecha, 
ve-tak’nenu be-etsa tova mi-lefanecha, ve-oshienu le-ma’an 
sh’mecha. 
Ve-haguen ba-denu, ve-hasser me-aleinu oeiv, 
dever ve-cherev ve-ra’av ve-iagon. 
Ve-hasser satan mi-lefaneinu u-me-achareinu, 
u-ve-tsel k’nafecha tass’tirenu, ki el shom’renu u-matsilenu ata, 
ki el melech chanun ve-rachum ata. 
 
Quem é como Tu entre as forças celestes? 
Quem é como Tu grandioso em santidade, 
reverenciado para além do elogio? 
Teus filhos presenciaram Tua majestade enquanto se abria o mar. 
“Este é o meu D’us”, exclamaram dizendo: 
YHWH reinará para toda a eternidade. 
E mais foi dito: 
“Pois YHWH redimiu Jacó e o salvou de forças maiores do que a sua”. 
Abençoado és Tu que redime Israel. 
Faz-nos deitar YHWH nosso D’us em paz e permite que nos levantemos à vida. 
Estende sobre nós Tua proteção de paz. Endireita-nos com bons conselhos 
e salva-nos em nome de Teu Nome. E protege-nos mantendo longe de nós 
os inimigos, pragas, espadas, fome e tristezas. Remove os “impedimentos 
espirituais” de diante e de trás de nós e sob a sombra de Tuas asas dá-nos guarita — pois Tu és o 
D’us que protege e resgata; pois Tu és o Soberano gracioso e compassivo. 



 
U-sh’mor tsetenu u-vo’enu le-chaim u-le-shalom 
me ata ve-ad olam. U-f’ros aleinu sukat sh’lomecha. 
BARUCH ata IAH, ha-pores sukat shalom aleinu 
ve-al kol amo Israel ve-al Ierushalaim. 
 
Ve-sham’ru venei Israel et ha-shabat, 
Ia-assot et ha-shabat le-dorotam b’rit olam. 
Beini u-vein b’nei Israel ot hi le-olam, 
k i sheshet iamim assa IAH et 
ha-shamaim ve-et ha-arets, 
u-va-iom ha-shevi’i shavat va-inafash. 
 
Em Shavuot, Sucot e Simcha Torah diz-se: 
Va-iedaber Moshe et moadei IAH, el b’nei Israel. 
 
Salvaguarda nossas idas e vindas 
— pela vida e pela paz agora e para todo o sempre. 
Abençoado és Tu YHWH que protege seu povo Israel sempre. 



 
Retzi Kadish 
 
It’gadal ve-it’kadash sheme raba AMEN. Be-al’ma di v’ra 
chir’utê, 
ve-iam’lich mal’chute be-chaiei’chon u-ve-iomechon u-ve-chaiei 
de-chol beit Israel, ba-agala u-vi-z’man kariv ve-imru. AMEN. 
 
Iehê sheme raba mevorach le-olam u-le-al’mei al’maia. 
 
It’barach ve-ish’tabach ve-it’paar ve-it’romam ve-it’nasse ve-
it’hadar 
ve-it’ale ve-it’halal sheme de-kud’sha BRICH HU, 
le-ela, (u le’ela) min kol bir’chata ve-shirata, 
tush’bechata ve-nechemata da-amiran be-al’ma, ve-imru. 
AMEN. 
 
 
RETZI KADISH 
Engrandecido e santificado seja Seu Nome 
Abençoado seja o Nome! 
Mesmo assim o Nome que nomeamos está muito além da benção, 
do canto, da reza e das palavras que pronunciamos neste mundo. 
Façamos o Grande Nome sagrado! 
Que o Nome preencha o mundo, nossas vidas e dias. 
Que se espalhe por Israel rápido e logo 
e digamos: AMEN ! 
Que o Grande Nome seja abençoado, embelezado, elevado, exaltado! 
Que o Nome ascenda acima de toda a capacidade de expressão 
humana! 



Amidá 
 
Adonai s’fatai tif’tach u-fi iaguid tehilatecha. 
Que as palavras de minha boca e as meditações de meu coração sejam 
aceitas por Ti IAH 
 
Dê três passos para trás e dobre os joelhos de “baruch” até “IAH” 
Baruch ata IAH eloheinu ve-elohei avoteinu ve-imoteinu, 
elohei Avraham, elohei Itschak ve-elohei Iaakov, elohei Sarah, 
elohei Rivka, elohei Rachel ve Lea, ha-el ha-gadol ha-guibor 
ve-ha-nora, 
el elion, gomel chassadim tovim, ve-kone ha-kol, ve-zocher 
chass’dei avot 
u-mevi’i goel li-v’nei v’neihem le-ma’an shemo be-ahava. 
 
De Rosh Ha-Shana até Iom Kipur, recite: 
Zoch’enu le-chaim, melech chafets ba-chaim, 
ve-chot’venu be-sefer ha-chaim le-ma’an cha elohim chaim. 
 
Dobre os joelhos de “baruch” até “IAH” 
Melech ozer u-moshi’a u-maguen. 
Baruch ata IAH, maguen Avraham ve-ezrat Sarah 

 
AMIDÁ 
Que as palavras da boca e as meditações do coração sejam aceitas por Ti YaH! 
Dê três passos para trás e dobre os joelhos de “baruch” até “IAH” 
Abençoado és Tu YHWH, Fonte Infinita a nós e nossos ancestrais. Fonte de 
Abraham, Fonte de Isaque, Fonte de Jacó. Fonte de Sara, Fonte de Rebeca, 
Fonte de Raquel e Fonte de Leia. Fonte e Força de todos os que distinguem 
os segredos de geração em geração. Ilimitado, Vibrante, Glorioso, Sublime. 
Origem de qualquer benevolência, gradualmente abraçando todas as coisas 
numa única e resgatando cada geração há seu tempo. 
Dobre os joelhos de “baruch” até “IAH” 
Abençoado és Tu YHWH, proteção de Abraão e de Sara: 

É chegado o momento de progredir da intimidade gerada pelas rezas introdutórias, para a confiança que nos permite a privacidade num lugar público. É tempo de silêncio, 
de não ouvir mais os outros, nem a si mesmo. Ouvir seu silêncio é conhecer o que reverbera e ecoa em nosso coração e em nossa alma. Evoca tua ancestralidade para que 
te proteja neste estado de presença e vulnerabilidade e mergulha no teu interior. O final desta prece tem como destino a descoberta de que os inimigos não estão do lado de 
fora, mas que as distorções e os desgostos se produzem no âmago de teu ser. Entra com tuas demandas e questões e sai em paz, be-shalom! 



 
Ata guibor le-olam Adonai, mechaie metim ata, rav le-hoshi’a. 
 
Entre Shimini Atseret e Pessach adicione: Mashiv ha-ruach u-morid ha-gueshem 
Entre Pessach e Shimini Atseret adicione: Morid ha’tal 
 
Mechal’kel chaim be-chessed, mechaie metim be-rachamim rabim, 
somech nof’lim, ve-rofe cholim, u-matir assurim, 
u-mekaiem emunato li-ishenei afar, 
mi chamocha ba’al guevurot u-mi dome lach, 
melech memit u-mechaie u-mats’miach ieshu’a. 
 
De Rosh Ha-Shaná até Iom Kipur adicione: 
M i chamocha av ha-rachamim, 
zocher ietsurav le-chaim be-rachamim 
Ve-ne’eman ata le-hachaiot metim. 
Baruch ata IAH, mechaie ha-metim. 
 
 
Tu és o Poder Supremo que recicla o que é morto 
— és Grandioso em Teus resgates. 
 
Entre Shemini Atseret e Pessach adicione: sopra os ventos e faz descer a chuva 
E entre Pessach e Shemini Atseret adicione: traz o orvalho 
 
Sustentáculo de toda a vida, que mantém vivo as idéias, esperanças e sonhos 
daqueles que viveram no passado — dando vida aos mortos. Apóia os caídos, 
cura os enfermos, liberta os acuados — Mantenedor da latência viva dos que 
são hoje poeira. Quem é grandioso como Tu? E o que seria a Ti comparável? 
Fonte que faz morrer e causa a vida, que resgata a tudo nos ciclos que 
reciclam. Só Tu és capaz de reviver o morto. 
 
Abençoado és Tu YHWH, que fazes reviver o morto: 



 
Kedusha Hashem 
 
Ata kadosh ve-shim’cha kadosh, u-kedoshim be-chol iom iehalelucha sela. 
Baruch ata IAH, ha-el (de R.H. até I.K.-ha-melech) ha-kadosh. 
 
 
Kedusha ha-iom 
 
Ata kidash’ta et iom ha-sh’vi’í li-sh’mecha, 
tach’lit ma’asse shamaim va-arets. 
U-verach’to mikol ha-iamim, ve-kidash’to mikol ha-zemanim, 
ve-chen katuv be-toratecha. 
Va-iechulu ha-shamaim ve-ha-arets ve-chol tseva’am. 
Va-iechal elohim be-iom ha-shevi’i melach’to asher assa, 
va-ish’bot ba-iom ha-sh’vi’i, mikol melach’to asher assa. 
Vaivarech elohim et iom ha-shevi’i va-iekadesh oto, 
ki vo shabat mikol melach’to asher bara elohim la-assot. 
 
KEDUSHA HASHEM 
Tu és sagrado e Teu Nome é sagrado, e de todos os cantos do universo 
aqueles que compreendem o sagrado a Ti exaltam. 
Abençoado és Tu YHWH, a Fonte de Tudo que é sagrado: 
 
KEDUSHA HA-IOM 
Tu Santificaste o dia sétimo, ápice da Criação do céu e da terra, em Teu Nome. 
Abençoaste-o acima de qualquer outro dia 
e o sagraste acima de qualquer outro tempo 
E assim está escrito em Tua Tora: 
E terminaram (de criar-se) os céus e a terra, e toda a sua multiplicidade. 
E terminou Deus, no dia sétimo, a obra que fez. 
E abençoou Deus ao dia sétimo, e o santificou, 
Porque nele cessou toda a sua obra que criou Deus para fazer. 
 



 
Eloheinu ve-elohei avoteinu, retse vi-menuchatenu. 
Kad’shenu be-mits’votecha ve-ten chel’kenu be-toratecha, 
Sab’enu mi-tuvecha, ve-sam’chenu bi-shuatecha, 
ve-taher libenu le-ov’decha be-emet. 
Ve-han’chilenu IAH eloheinu be-ahava 
u-ve-ratson shabat kod’shecha, 
ve-ianuchu va Israel mekad’shei sh’mecha. 
 
Baruch ata IAH, mekadesh ha-shabat 
 
Retse IAH eloheinu be-am’cha Israel u-vi-t’filatam, 
ve-hashev et ha-avoda lid’vir beitecha, 
ve-ishei Israel u-t’filatam be-ahava tekabel be-ratson, 
u-tehi le-ratson tamid avodat Israel amecha. 
 
 
Nosso D’us e D’us de nossos ancestrais, deleite-se em nosso descanso. 
Santifica-nos com os Teus Mandamentos e dá-nos nossa parcela de Tua Torá; 
satisfaz-nos com Tuas bênçãos e alegra-nos com Tua salvação. 
Purifica nossos corações para que Te sirvamos com sinceridade. 
YHWH, com paixão e favor dá-nos Teu sábado sagrado como herança 
e possa Israel, os santificadores de Teu Nome, descansar em paz. 
 
Abençoado és Tu YHWH que abençoas o sábado. 
 
Acolhe YHWH nosso D’us a Teu povo Israel e suas preces. 
Restaura o serviço de Teu Templo e recebe as oferendas de Israel 
e suas orações com carinho e favor e que sejam sempre favoráveis 
diante de Ti à devoção de Teu povo Israel. 



 
Em Rosh Chodesh e em Chol Ha-Mo’ed adicione este parágrafo: 
Eloheinu ve-elohei avoteinu ve-imoteinu, 
ia’ale ve-iavo ve-iagui’a, ve-ierae, ve-ieratse ve-ishama, 
ve-ipaked ve-izacher zich’ronenu u-fik’donenu ve-zich’ron avoteinu, 
ve-zich’ron mashiach ben David av’decha, 
ve-zich’ron Ierushalaim ir kod’shecha, 
ve-zich’ron kol am’cha beit Israel, lefanecha, lif’leita le-tova, 
le-chen u-le-chessed u-le-rachamim, le-chaim, u-le-shalom, be-iom 
 
Em Rosh Chodesh- Rosh Chodesh ha-ze. 
Em Pessach- Chag ha-matzot ha-ze. 
Em Sucót - Chag ha-sucot ha-ze. 
 
Zoch’renu IAH eloheinu bo le-tova, (amen) u-fok’denu vo li-vracha, (amen) 
ve-oshi’enu vo le-chaim. (amen) 
U-vi-d’var ieshu’a ve-rachamim chus ve-chonenu ve-rachem aleinu ve-hoshienu, 
ki eleicha einenu, ki el melech chanun ve-rachum ata. 
 
Ve-techezeina einenu be-shuv’cha le-Tsion be-rachamim. 
 
Baruch ata IAH, hamachazir shechinato le-Tsion. 
 
Em Rosh Chodesh recite: 
Nosso D’us e D’us de nossos antepassados deleite-se em nosso descanso 
renovando-nos neste dia de sábado e neste início de um novo mês 
para o bem e a bênção (AMEN); para a salvação e a entrega (AMEN); 
para o sustento e o apoio (AMEN); para a vida e para a paz (AMEN); 
para a anulação dos pesos e culpas (AMEN) 
Pois em Teu povo Israel confiasTe entre todas as nações 
para trazer a mensagem do Teu sábado sagrado 
e a ele tornasTe reveladas as leis relativas aos inícios dos meses. 
 
Abençoado és Tu YHWH que santificas o sábado, Israel e os inícios dos meses. 
Possam os nossos olhos ver Teu retorno a Sion com compaixão. 
 
Abençoado és Tu, YHWH, que restauras Tua Presença em Sion. 



 
Curve-se no inicio de Modim 
 
Modim anachnu lach sha-ata Hu IAH eloheinu ve-elohei avoteinu 
le-olam va-ed, tsur chaienu, maguen ish’enu ata Hu le-dor va-dor. 
Node lecha u-nessaper tehilatecha al chaienu ha-messurim be-iadecha, 
ve-al nish’moteinu ha-p’kudot lach, ve-al nisseicha she-be-chol iom imanu, 
ve-al nif’lotecha ve-tovotecha she-be-chol et, erev va-voker ve-tsahoraim. 
Ha-tov ki lo chalu rachameicha, ve-ha-merachem ki lo tamu chassadecha, 
me-olam kivinu lach. 
 
Em Chanucá e Purim adicione o seguinte: 
 
Al ha-nissim ve-al ha-purkan ve-al ha-guevurot ve-al ha-teshu’ot 
ve-al-ha-mil’chamot she-assita la-avoteinu ba-iamim ha-hem ba-z’man ha-ze. 
 
Curve-se ao recitar a palavra “Modim”. 
Agradecemos a Ti, pois Tu és YHWH, nosso D’us e D’us de nossos ancestrais 
para toda a eternidade; Rocha de nossas vidas, Escudo de nossa salvação és Tu 
de geração em geração. Seremos a Ti gratos e relataremos Teus feitos — nossas 
vidas que estão comprometidas com Teu poder e nossas almas que estão sob 
Tua guarda; os milagres que se realizam a todos os dias; as maravilhas que se 
processam a cada estação, ou a todo o momento, noite, manhã e tarde. Bondoso 
cuja compaixão é inesgotável, Compassivo pois não cessam as Tuas benesses. 
Sempre em Ti depositamos nossa fé. 
 
Em chanuka adicione 
E pelos milagres, pela salvação, pelos feitos grandiosos, pelas vitórias e pelas 
batalhas que realizasTe para nossos antepassados naqueles dias, nesta época. 
Nos dias de Matitiahu filho de Iochanan o Grande-Sacerdote, o Hasmoneu, e seus 
filhos — quando com perversidade o Império Grego decidiu destruir Israel fazendo 
com que a Torá fosse esquecida juntamente com os mandamentos do Eterno — Tu 
Te fizesTe presente na hora de suas dificuldades. LutasTes as suas lutas, julgaTe 
os seus julgamentos, vingasTe as suas vinganças. ColocasTes os poderosos nas 
mãos dos fracos, a maioria nas mãos da minoria, o impuro sob o mando do puro, o 
perverso na mão do justo e os delinqüentes na mão dos sábios. E com isto fizesTe 
para Ti um Nome grandioso e sagrado em Teu mundo. Quanto a Teu povo Israel, 
o contemplasTe com uma grande vitória e salvação neste dia. PermitisTe que teus 
filhos voltassem ao Santuário de Tua Casa e que purificassem seu altar e que 
reacendessem as luzes de Teu santuário. Estabeleceram, portanto, estes oito dias 
de Chanuka para expressar sua gratidão e louvor ao Grande Nome! 



Em Chanucá: 
Bi-imei Matit iahu ben Iochanan Cohen gadol chash’monai u-vanav, 
ke-she-am’da mal’chut iavan ha-resha’a al am’cha Israel le-ha-sh’k icham 
toratecha 
u-leha’aviram me chukei retsonecha, ve-ata be-rachameicha ha-rabim 
amad’ta lahem 
be-et tsaratam, rav’ta et rivam, dan’ta et dinam, nakam’ta et nik ’matam, 
massar’ta guiborim be-iad chalashim, ve-rabim be-iad me-atim, 
u-t’meim be-iad teorim, u-reshaim be-iad tzadik im, ve-zedim be-iad oskei 
toratecha, 
u-lecha assita shem gadol ve-kadosh be-olamecha, 
u-le-am’cha Israel assita te-shu’a g’dola u-fur’kan ke-ha-iom ha-ze. 
Ve-achar ken ba’u vaneicha lid’vir beitecha, ufinu et eichalecha, 
ve-tiharu et mik ’dashecha, ve-id’liku nerot be-chatz’rot kod’shecha, 
ve-kav’u sh’monat eimei chanuka elu, lehodot u-lehalel le-shimcha ha-
gadol. 
 
Ve-al kulam it’barach ve-itromam shim’cha malkenu tamid le-olam va-ed. 
 
De Rosh Ha-Shana até Iom Kipur adicione: 
U-chetov le-chaim tovim kol b’nei v’ritecha. 
 
Curve-se no final com “baruch”: 
Ve-chol ha-chaim ioducha sela, vi-halelu et shim’cha be-emet, 
ha-el ieshu’atenu ve-ez’ratenu sela. 
Baruch ata IAH, ha-tov shim’cha u-lecha nae lehodot. 
 
Shalom rav al Israel am’cha tassim le-olam, 
ki ata melech adon lechol ha-shalom. 
Ve-tov be-eineicha le-varech et am’cha Israel be-chol et 
u-ve-chol sha’a bi-sh’lomecha. 
 
Por tudo isto possa o Teu Nome, Poder Supremo, ser exaltado para todo o sempre! 
De Rosh Ha-Shana até Iom Kipur adicione: 
E inscreve os membros de Teu pacto para uma vida boa 
Curve-se ao final com “baruch” 
E tudo que é vivo Te rende graças, Sela! E louvam Teu Nome com sinceridade. 
Ó D’us da salvação e da ajuda, Sela! 
Abençoado és Tu, YHWH, cujo nome é “Bom”, e a Ti é próprio louvar. 
Paz Plena faça-se sobre Teu povo Israel e sobre todo o mundo definitivamente! 
Pois Tu és o Mestre de toda a Paz e Te apraz abençoar a todo o momento e a toda 
ocasião com a Tua Paz. Abençoado és Tu, YHWH, que abençoas Teu povo Israel com paz. 
 



De Rosh Hashana até Iom Kipur adicione 
Be-sefer chaim, b’racha ve-shalom u-far’nassa tova, 
nizacher ve-nikatev lefaneicha, 
anachnu ve-chol am’cha beit Israel, le-chaim tovim u-le-
shalom. 
 
Baruch ata IAH, ha-mevarech et amo Israel ba-Shalom. 
 
Continue individualmente com a seguinte meditação: 
Elohai, netsor leshoni me-ra u-s’fatai mi-daber mir’ma, 
ve-lim’kalelai naf’shi tidom, ve-naf’shi ke-afar la-kol tihie. 
P’tach libi be-toratecha, u-ve-mitsotecha tirdof naf’shi. 
Ve-kol ha-chosh’vim alai ra’a, 
mehera hafer atsatam ve-kal’kel machashav’tam. 
Asse le-ma’an sh’mecha, asse le-ma’an eiminecha, 
asse le-ma’an k’dushatecha asse le-ma’an toratecha. 
Le-ma’an iechal’tsun iedidecha hoshi’a iemin’cha va-aneni. 
(se quiser recite aqui o versículo relativo ao seu nome) 
Iehi le-ratson im’rei fi ve-heg’ion libi lefaneicha, IAH tsuri ve-goali. 
 
De R.H. até Y.K. substitua pela seguinte frase: 
No Livro da Vida, da bênção, da paz e do sustento, seremos merecedores e nele nos 
inscreveremos, nós e toda a casa de Israel, para uma vida boa e tranqüila. 
 
Abençoado és Tu YHWH, Fazedor da paz. 
 
A repetição do líder termina aqui, na leitura silenciosa prossiga com a seguinte meditação: 
Meu D’us contém a minha língua da perversidade e meus lábios de pronunciarem 
falsidade. Para aqueles que me amaldiçoam, possa a minha alma permanecer 
silenciosa, e que seja feito pó perante todos. Abre o meu coração para a Tua Torá 
e então minha alma irá de encontro a Teus desejos. Quanto aos que se dispõem a 
fazer-me mal, rapidamente anula suas vibrações e impede seus atos. Faze isto em 
nome de Teu Nome; em nome de Tua Mão direita; em nome de Tua santificação; 
em nome de Tua Torá. Para que seja dada paz àqueles que amas. Possa a Tua Mão 
direita salvar e responder-me. 
 
(Se quiser recite aqui o versículo relativo a seu nome) 
Possa a fala de minha boca e os pensamentos de meu coração encontrar favor 
diante de Ti, YHWH, minha Rocha e minha salvação. 
 



OSSE SHALOM BI-M ’ROMAV, HU IAASSE SHALOM ALEINU, 
VE-AL KOL ISRAEL, VE-AL KOL IOSH’VEI TEVEL, 
VE-IMRU. AMEN 
 
Iehi ratson mi-lefanecha IAH eloheinu ve-lohei avoteinu, 
sheibane beit ha-mik’dash bi-mehera ve-iameinu, 
ve-ten chel’kenu be-toratecha. 
Ve-sham naavad’cha be-ir’a kimei olam u-ch’shanim kad’muniot. 
Ve-ar’va la-IAH min’chat Iehuda 
vi-irushalaim kimei olam u-ch’shanim kad’moniot. 
 
Va-ichulu ha-shamaim ve-ha-arets ve-chol tseva’am. 
Va-ichal elohim ba-iom ha-sh’vi’i melach’to asher assa, 
va-ish’bot ba-iom ha-sh’vi’i mi-kol melach’to asher assa, 
Va-ivarech elohim et iom ha-sh’vi’i va-ikadesh oto, 
ki vo shavat mi-kol melach’to asher bara elohim la-assot. 
 
Aquele que faz a paz nas Suas alturas, 
possa fazer também sobre nós a paz, 
sobre Israel e o mundo todo e dizemos AMEN 
 
E terminaram (de criar-se) os céus e a terra, e toda a sua multiplicidade. 
E terminou Deus, no dia sétimo, a obra que fez. 
E abençoou Deus ao dia sétimo, e o santificou, 
Porque nele cessou toda a sua obra que criou Deus para fazer. 
 



Baruch ata IAH, eloheinu ve-elohei oreinu, 
elohei Avraham, elohei Its’chak, elohei Ia’akov 
elohei Sara, elohei Rivka, elohei Rachel ve-Leah 
ha-el ha-gadol ha-guibor ve-ha-nora, 
el el’ion, kone shamaim va-arets. 
 
Maguen avot bi-d’varo, mechaie metim be-ma’amaro, 
ha-el (ha-melech) ha-kadosh she-ein kamohu, 
ha-meniach le-amo be-iom shabat kod’sho, 
ki vam ratsa le-aniach la-hem. 
Lefanav na’avod be-ir’a va-fachad, 
ve-node lish’mo be-chol iom tamid 
Me’ein ha-b’rachot. 
El ha-hoda’ot, adon ha-shalom, 
mekadesh ha-shabat u-mevarech sh’vi’i, 
u-meniach bik’dusha le-am medush’nei oneg, 
zecher le-maasse vereshit. 
 
Abençoado és Tu YHWH, Fonte Infinita a nós e a nossos ancestrais. 
Fonte de Abrahão, Fonte de Isaque, Fonte de Jacó. Fonte de Sara, 
Fonte de Rebeca, Fonte de Raquel e Fonte de Léia. 
Deus Absoluto, Poderoso e Impressionante, 
Deus Supremo, artífice dos céus e da terra. 
 
Protetor dos Ancestrais com sua fala 
Tu que reavivas os mortos com tua palavra 
O Sagrado para o qual não há par, 
Que descende o descanso no dia do sábado 
Para oferecer a seu povo querido repouso. 
Louvaremos em reverência e tremor 
Gratos a Seu Nome todos os dias. 
Fonte de toda a bênção, Foco de toda a gratidão 
Mestre da Paz. 
Santifica o shabat e abençoa o dia sétimo 
E faz repousar em santidade a Teu povo pleno de prazer 
Lembrança dos Feitos da Criação! 



Eloheinu ve-elohei avoteinu ve-imoteinu, 
retse vi-me-nuchatenu 
kad’shenu be-mits’votecha ve-ten chel’kenu be-toratecha, 
sabenu mi-tuvecha ve-sam’chenu bi-ishuatecha, 
Ve-taher libenu le-ov’decha be-emet. 
Ve-na’chilenu IAH eloheinu 
be-ahava u-ve-ratson shabat kod’shecha, 
ve-ianuchu va Israel mekad’shei sh’mecha. 
 
 
BARUCH ata IAH, mekadesh ha-shabat. 
 
 
Nosso D’us e D’us de nossos ancestrais, 
deleite-se em nosso descanso. 
Santifica-nos com os Teus Mandamentos 
e dá-nos nossa parcela de Tua Torá; 
satisfaz-nos com Tuas bênçãos 
e alegra-nos com Tua salvação. 
Purifica nossos corações 
para que Te sirvamos com sinceridade. 
YHWH, com paixão e favor 
dá-nos Teu sábado sagrado 
como herança e possa Israel, 
os santificadores de Teu Nome, 
descansar em paz. 
 
Abençoado és Tu YHWH que abençoas o sábado. 



   Kadish Shalem 
  

It’gadal ve-it’kadash sheme raba AMEN. Be-al’ma di v’ra 
chir’utê,  
ve-iam’lich mal’chute be-chaiei’chon u-ve-iomechon u-ve-chaiei  
de-chol beit Israel, ba-agala u-vi-z’man kariv ve-imru. AMEN. 
 
Iehê sheme raba mevorach le-olam u-le-al’mei al’maia. 
 
It’barach ve-ish’tabach ve-it’paar ve-it’romam ve-it’nasse ve-
it’hadar  
ve-it’ale ve-it’halal sheme de-kud’sha BRICH HU,  
le-ela, (u le’ela) min kol bir’chata ve-shirata, tush’bechata ve-
nechemata da-amiran be-al’ma, ve-imru. AMEN. 
 
Tit’kabel tselot’on u-va-ut’hon de-chol beit Israel kadam avuhon  
di vish’maia, ve-imru. AMEN. 
Iehê sh’lama raba min she-maia ve-chaim aleinu ve-al kol 
Israel,  
ve-imru AMEN 
 
Osse shalom bim’romav,  
Hu iasse shalom aleinu ve-al kol Israel,  
ve-al kol iosh’vei tevel, ve-imru. AMEN 

 
     KADISH SHALEM 

 
Engrandecido e santificado seja Seu Nome. Abençoado seja o Nome! Mesmo assim o Nome 
que nomeamos está muito além da bênção, do canto, da reza e das palavras que 
pronunciamos neste mundo. Façamos o Grande Nome sagrado! Que o Nome preencha o 
mundo, nossas vidas e dias. Que se espalhe por Israel rápido e logo e digamos: AMEN! Que 
o Grande Nome seja abençoado para todo o sempre! Abençoado, louvado, glorificado, 
exaltado, engrandecido e elevado seja o Nome do SAGRADO-ABENÇOADO-SEJA!, acima de 
toda a capacidade de expressão humana, canto, louvor ou poesia e dizemos: AMEN ! Sejam 
aceitas as orações e súplicas de toda a casa de Israel diante do Protetor celeste e dizemos: 
AMEN! Possa descender dos céus muita paz e vida sobre nós e sobre a casa de Israel e 
dizemos: AMEN ! 



 
   Sefirot ha-omer 

 
Hineni muchan u-m’zuman. Hineni muchan u-
m’zuman. 
Le-kaiem mits’vat asse shel sefirat ha-omer. 
 
Baruch ata IAH eloheinu melech ha-olam,  
asher kid’shanu be-mitsvotav ve-tsivanu al sefirat ha-
omer. 
 
 
 
Aleinu 
 
Aleinu le-shabeach la-adon ha-kol, latet 
guedula le-iotser bereshit,  
she-lo assanu im-goei ha-aratsot, ve-lo samanu 
im-mish’pechot ha-adama,  
she-lo sam chel’kenu ima-hem, ve-goralenu ke-
chol ha-monam.  
Va-anach’nu kor’im u-mish’tachavim u-modim 
lif’nei melech mal’chei  
ha-melachim ha-kadosh Baruch Hu, she-Hu note 
shamaim ve-iossed arets,  
 
 
ALEINU 
Cabe-nos louvar o Mestre de tudo e reconhecer a grandeza do Criador da 
origem. Que para Ele nos criou como os povos da Terra e para Ele nos colocou 
entre as nações. Que para Ele colocou nossa porção entre os outros e nosso 
destino entre as multidões. Eis que dobramos os nossos joelhos, nos curvamos 
e nos prostramos diante do Mestre Soberano entre os soberanos — O 
Sagrado-Abençoado-Seja. Pois dele se estendem os céus e se fundamenta a 
terra.  



u-moshav iekaro ba-shamaim mi-ma’al, u-sh’chinat uzo be-gav’hei 
meromim.  
Hu eloheinu,ein od. Emet mal’kenu, fes zulato, ka-katuv be-torato.  
Ve-iadata ha-iom va-hashevota el levavecha,  
ki IAH Hu ha-elohim ba-shamaim mima’al ve-al ha-arets mitachat, ein 
od. 
 
Al ken nekave lecha IAH eloheinu, lir’ot me’era be-tiferet uzecha le-
ha’avir guilulim min ha-arets, ve-ha-elilim karot ikaretun.  
Letaken olam be-mal’chut shadai. Ve-chol b’nei vassar ikre’u vi-
sh’mecha le-haf’not eleicha kol rish’ei arets. Iakiru ve-ied’u kol 
iosh’vei tevel,  
ki lecha tich’ra kol berech, tishava kol lashon.  
Lefanecha IAH eloheinu ich’reu ve-ipolu, ve-lich’vod shim’cha iekar 
itenu,  
vi-ikab’lu chulam et ol mal’chutecha, ve-tim’loch aleihem mehera 
leolam vaed.  
 
K i ha-mal’chut shel’cha hi u-le-ol’mei ad tim’loch be-chavod, 
kakatuv be-toratecha. IAH Imloch le-olam va-ed. Ve-
ne’emar.  
Ve-haia IAH le-melech al-kol ha-arets, 
ba-iom ha-Hu ihie IAH echad u-shemo echad. 
 
Seu trono emana dos céus superiores e Sua Presença das alturas inimagináveis. Este é nosso D’us e 
nenhum outro, não há nada mais absoluto. Como nos relata a Torá: “Deves tomar ciência neste 
momento e acatar em teu coração que YHWH é o D’us único — dos céus e para cima, da terra e 
para baixo — não há outro”. 
Assim sendo, temos fé em Ti YHWH de que brevemente nos será permitido ver o Teu esplendor 
removendo todas as formas de idolatria deste mundo, expondo o vazio de todos os deuses não 
absolutos e aperfeiçoando o Universo através de tua Soberania poderosa. Então toda a humanidade 
clamará por Teu Nome fazendo com que toda a iniqüidade se extinga. Todos os habitantes deste 
mundo saberão que diante de Ti todo joelho se curva e toda a língua jura. Diante de Ti YHWH 
prostrar-se-ão e à glória de Teu Nome renderão homenagem aceitando sobre si o Teu reinado para 
que sejas Soberano da realidade para todo o sempre. Pois o Reinado é Teu e para todo o sempre 
em glória reinarás como está escrito na Torá: YHWH reinará por toda a eternidade. E assim é dito: 
YHWH será soberano sobre o mundo todo. 
Neste dia YHWH será um e Seu Nome será um.  



Kadish Iatom 
  

It’gadal ve-it’kadash sheme raba AMEN. Be-al’ma di v’ra 
chir’utê, 
ve-iam’lich mal’chute be-chaiei’chon u-ve-iomechon u-ve-chaiei 
de-chol beit Israel, ba-agala u-vi-z’man kariv ve-imru. AMEN. 
 
Iehê sheme raba mevorach le-olam u-le-al’mei al’maia. 
 
It’barach ve-ish’tabach ve-it’paar ve-it’romam ve-it’nasse ve-
it’hadar 
ve-it’ale ve-it’halal sheme de-kud’sha BRICH HU, 
le-ela, (u le’ela) min kol bir’chata ve-shirata, 
tush’bechata ve-nechemata da-amiran be-al’ma, ve-imru. 
AMEN. 
Iehê sh’lama raba min she-maia ve-chaim aleinu ve-al kol 
Israel, 
ve-imru AMEN 
Osse shalom bim’romav, Hu iasse shalom aleinu ve-al kol Israel, 
ve-al kol iosh’vei tevel, ve-imru. AMEN 
 
 
 
KADISH DOS ENLUTADOS 
 
Engrandecido e santificado seja Seu Nome Abençoado! Mesmo assim o Nome 
que nomeamos está muito além da bênção, do canto, da reza e das palavras 
que pronunciamos neste mundo. Façamos do Grande Nome, sagrado! Que 
o Nome preencha o mundo, nossas vidas e dias. Que se espalhe por Israel 
rápido e logo e digamos: AMEN! Que o Grande Nome seja abençoado para 
todo o sempre! Abençoado, louvado, glorificado, exaltado, engrandecido 
e elevado seja o Nome do SAGRADO-ABENÇOADO-SEJA!, Acima de toda a 
capacidade de expressão humana, canto, louvor ou poesia e dizemos: AMEN! 
Sejam aceitas as orações e súplicas de toda a casa de Israel diante do Protetor 
celeste e dizemos: AMEN! Possa descender dos céus muita paz e vida sobre 
nós e sobre a casa de Israel e dizemos: AMEN ! 



Adon Olam 
 
  

Adon olam asher malach, be-terem kol ietsir niv’rá. 
 
Le-et na’assa ve-chef’tso kol, azai melech shemo nik’rá. 
 
Ve-acharei kich’lot ha-kol, levado im’loch norá. 
 
Ve-hu haia, ve-hu hove, ve-hu i’hie be-tif’ará. 
 
Ve-hu echad ve-ein sheni, le-ham’shil lo le- hach’birá. 
 
Beli reshit beli tach’lit, ve-lo ha-oz ve-ha-mis’rá. 
 
Ve-hu eli ve-chai goali, ve-tsur chev’li be-et tsará. 
 
Ve-hu nissi u-manos li, menat kossi be-iom ek’rá. 
 
Be-iado af’kid ruchi, be-et ishan ve-airá. 
 
Ve-im ruchi gueviati, Adonai li ve-lo ira. 



Conta-se na tradição judaica que ao sairmos da sinagoga somos acompanhados por dois anjos 
que são parceiros num acordo. São os anjos da semana e do shabat. Se ao chegarmos em casa 
encontrarmos uma mesa posta com velas prenunciando a possibilidade de estar-se juntos para o 
Shabat, então o anjo do shabat abençoa “que seja assim no próximo shabat” e o anjo da semana 
tem que dizer “Amén”. Se, ao contrário, não se encontra a mesa posta e velas, o anjo da semana 
diz “que seja assim na próxima semana” e o anjo do Shabat tem que dizer “Amen”. Que os anjos 
lhe acompanhem e que sua atitude preserve a intenção das orações de maneira a proporcionar 
uma nova semana renovada e abençoada. 

 
Shalom aleichem 
 
Shalom aleichem mal’achei ha-sharet, mal’achei el’ion, 
mi-melech mal’chei ha-melachim ha-kadosh baruch Hu. 
Bo’achem le shalom mal’achei ha-shalom mal’achei el’ion, 
mi-melech mal’chei ha-melachim ha-kadosh baruch Hu. 
Bar’chuni le-shalom mal’achei ha-shalom mal’achei el’ion, 
mi-melech mal’chei ha-melachim ha-kadosh baruch Hu. 
Tset’chem le-shalom mal’achei ha-shalom mal’achei el’ion, 
mi-melech mal’chei ha-melachim, ha-kadosh baruch Hu. 
 
 
SHALOM ALEICHEM 
Paz sobre vocês anjos celestiais, anjos das alturas. 
Quem é o Soberano, anjos dos céus? O Sagrado Abençoado seja! 
Venham em paz, anjos da paz, anjos das alturas. 
Quem é o Soberano, anjos dos céus? 
O sagrado abençoado seja! 
Abençoe-me com paz, anjos da paz, anjos das alturas. 
Quem é o Soberano, anjos dos céus? 
O sagrado abençoado seja! 
Saiam em paz, anjos da paz, anjos das alturas. 
Quem é o Soberano, anjos dos céus? 
O Sagrado abençoado seja! 



Kidush na Sinagoga e Iom Tov 
 
Va-ichulu ha-shamaim ve-ha-arets ve-chol tseva’am. 
Va-ichal elohim ba-iom ha-sh’vi’i melach’to asher assa, 
va-ish’bot ba-iom ha-sh’vi’i mi-kol melach’to asher assa, 
Va-ivarech elohim et iom ha-shevi’i va-ikadesh oto, 
ki vo shavat mi-kol melach’to asher bara elohim la-assot. 
 
Sav’ri maranan ve rabanan ve rabotai. 
 
Baruch ata IAH eloheinu melech ha-olam, bore p’ri ha-
gafen. Amen 
 
No Kabalat Shabat siga aqui. 
Na vespera de Iom Tov, quando cai no shabat passe para o parágrafo seguinte 
Baruch ata IAH eloheinu melech ha-olam, asher kid’shanu be-
mits’votav 
ve-ratsa vanu, ve shabat kod’sho be-ahava u-ve-ratson in’chilanu 
zikaron 
le-maasse ve-reshit, ki hu iom techila le-mik’raei kodesh, zecher 
li-itsiat 
mitsraim, ki vanu vachar’ta ve-otanu kidash’ta mi-kol ha-amim, 
ve-shabat kod’shecha be-ahava u-ve-ratson in’chal’tanu. 
 
Baruch ata IAH, mekadesh ha-shabat. Amen 
 
KIDUSH 
Abençoado és Tu, YaHWaH, Soberano sobre os Universos, Criador do fruto 
da vinha. Abençoado és Tu, YaHWaH, Soberano sobre os Universos, que nos 
santificou com suas mitsvot e que nos acolheu agraciando-nos com o dia 
sétimo sagrado, recordação dos Feitos da Criação. Pois este dia dá início a 
todos as ocorrências sagradas que se seguem, recordação dos Feitos da Saída 
do Egito. Pois Tu nos acolhesTe e Tu nos sagrasTe entre todos oferecendo este 
dia sétimo por vontade e afeto. 
 
Abençoado és Tu YaHWaH que santifica o dia sétimo! 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37

