MINIGUIA DE
SHEMINI ATZERET E SIMCHAT TORAH
5782/2021
1) Shemini Atzeret e Simchát Torah são dois Chaguim que se seguem imediatamente à Sucot, ou
podemos dizer que são como o oitavo e nono dias de Sucot. Este ano, Shemini Atzeret começa em
27/09/2021 (segunda-feira à noite) e Simchát Torah começa em 28/09/2021 (terça-feira à noite).
Shemini Atzeret seria o oitavo dia das festividades que se seguem à Sucot, sendo também um dia
festivo, onde abrimos nossos corações para os dias de regozijo que hão de vir, trazendo paz para
todas as nações e em comunhão com Hashem, e onde também recapitulamos o fervor religioso
que experimentamos todos estes últimos dias, e que esperamos sejam mantidos para o resto do
ano.
Simchat Torah, que é marcado pelo término do Pentateuco, enfatiza o regozijo do povo de Israel
para com a Lei recebida, e para a qual, Israel deve a sua sobrevivência.
2) O sidur utilizado para estes 2 dias é o de Shabat.
3) O Halel é recitado nos 2 dias na versão completa.

SHEMINI ATZERET
4) Em Shemini Atzeret, são retiradas 2 Sefarim. Se não for Shabat, são chamados 5 Olim para o
primeiro Sefer Torá, e um sexto Olim (Maftir) para o segundo Sefer. Se for Shabat, são chamados
7 Olim para o primeiro Sefer Torah, e um 8º. Olim (Maftir) para segundo Sefer Torá.
5) Leitura da Torá Shemini Atzeret (igual ao 8º. Dia de Pessach e 2º. Dia de Shavuot)
A leitura do primeiro Sefer Torá começa em Deuteronomio, Parashá Reê, Cap. 14 Vers. 22 e
termina no Cap. 16 Vers. 17. A leitura do segundo Sefer Torá (Maftir) começa em Números,
Parashá Pinchas, Cap. 29 Vers. 35 e termina no Cap. 30 Vers. 01.
A Haftará é Reis, encontra-se na página 630 da Lei de Moisés Edição Compilada por Jairo Frindlin.
As leituras de Torá e Haftará, encontram-se, também, nas pág. 964 e 974 do Artscroll..
6) Cohélet – Eclesiastes
É costume ler-se o Livro de Cohelet (Eclesiastes) no Shabat que ocorre durante os dias
intermediários (Chol Hamoed) de Sucot, ou no dia de Shemini Atzeret, quando este ocorre no dia
de Shabat.
Segundo Rashi, o rei Salomão era chamado de Cohelet porque concentrava em si, muita
sabedoria.
Cohelet se encontra na página 669 da Lei de Moisés, edição nova.
7) Após leitura da Torá em Shemini Atzeret, recita-se o YIZKOR.

8) Após o YIZKOR, na repetição da Amidá de Mussaf , é feita a Tefilat Guêshem (Prece para
Chuvas) que se encontra na pág. 704 até pág. 708 do Artscroll. A Amidá continua na pág. 674 do
Artscroll, com a substituição de Morid Hatal pela oração “Mashiv Haruach Umorid Haguêshem”.
9) Devem ser distribuídos, na CJB:
•
•

Os sidurim de Shabat
Lei de Moysés

SIMCHAT TORAH
10) Maariv
Nesta noite, todos os Sefarim são retirados da Arca Sagrada, e são realizadas 7 (sete) Hakafot
(caminhadas) pela sinagoga. É importante que nestas 7 (sete) Hakafot, o maior número possível de
pessoas tenha oportunidade de segurar, pelo menos uma vez, uma Torah.
A cada Hakafá são entoadas cantigas e danças com a Torah, precedidas normalmente pela oração
“Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Vaêd”.
11) Shacharit
Após a leitura do Halel, é costume se realizar novamente as Hakafot (caminhadas) realizadas na
noite anterior, com a retirada de todos os Sefarim. Terminada as Hakafot, apenas 3 Sefarim não
retornam à Arca, para que seja iniciada a leitura da Torah.
12) Leitura da Torah
São chamados 6 Olim para o primeiro Sefer Torah, sendo o 6º. Olim designado Chatan Torah que
lê o último trecho do quinto (último) livro.
É chamado um 7º. Olim, designado Chatan Bereshit para o segundo Sefer Tora que lê o primeiro
trecho da Torá. E um 8º. Olim (Maftir) é chamado para o 3º. Sefer Torah.
Algumas comunidades procuram fazer com que todos os congregantes tenham uma aliá Torah
neste dia, havendo inclusive uma aliá, antes do Chatan Torah, com a participação de todas as
crianças presentes à sinagoga, junto com uma pessoa ilustre da comunidade. Isto porque existe
uma seguinte interpretação: tendo os filhos de Israel estado por um bom período em oração e
regozijo, e tendo eles agora que voltar as suas vidas do dia-a-dia, Hashem teria dito que gostaria
que ficassem por mais um dia em festividade.
É importante notar que nas 6ª. e 7ª. aliot de Torá em Simchat Torá, podem ser chamados Cohen,
Levi ou Israel.
Isto se explica porque, na realidade, as aliot “oficiais” de um dia de Chag quando ocorre num dia
da semana, (e Simchat Tora sempre acontece num dia da semana, ) são 5, além do Maftir.
Portanto, a 6ª. e 7ª. aliot poderiam ser consideradas como “adicionais” às 5 aliot “oficiais”. E estas
6ª. E 7ª. aliot teriam o mesmo status de “acharon” (que são aliot adicionais às 7 aliot normais dos
dias de sábado), e assim, permitindo que sejam feitas por Cohen, Levi ou Israel.

A leitura da primeira Torah começa em Deuteronomio, Parashá Vezôt Haberachá, Cap. 33 Vers. 01
ao Cap. 34 Vers. 12
A leitura da segunda Torah (Chatan Bereshit) começa em Genesis, Parashá Bereshit, Cap. 01 Vers.
01 ao Cap. 02 Vers. 03.
A leitura da terceira Torah (Maftir) começa em Números, Parashá Pinchas, Cap. 29 Vers. 35 ao
Cap. 30 Vers. 01.
A Haftará é Joshua, encontra-se na página 631 da Lei de Moisés Edição Compilada por Jairo Fridlin.
As leituras de Torá e Haftará, encontram-se, também, nas págs. 975 a 977 do Artscroll.
13) Devem ser distribuídos na CJB:
•
•

Os sidurim de Shabat
Lei de Moisés

