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Rראש השנה O S H  H A S H A N Á

Brachót para Rosh Hashaná em casa

A maior parte da liturgia e ritual de Rosh Hashaná ocorre na sinagoga, ou ambiente 
de oração comunitário, mas este ano, tão diferente, nos oferece uma oportunidade de 
celebrar o Ano Novo Judaico em casa, de uma nova maneira. 

Para te ajudar a criar seu Rosh Hashaná, a UJR preparou uma série de materiais. 
Aqui você encontrará bênçãos para os rituais a serem celebrados em casa durante 
em Rosh Hashaná. A UJR preparou também um vídeo para te ajudar na preparação 
de uma celebração significativa em casa, e um folheto com reflexões sobre o chag.

Entre no clima dos chaguim: 

Antes de chegar o dia, encontre um tempo para você estudar e refletir um pouco. 
Preparar o espírito ajuda muito! 

Envolva as crianças na preparação: https://cip.org.br/gf-pequenos
https://pjlibrary.org.br/pt-br/para-familias/festas-judaicas/rosh-hashana-y-iom-kipur

Planeje um menu especial: Algumas das lembranças mais gostosas dos chaguim são 
em torno da mesa, e se relacionam às comidas especiais destes dias. 

Prepare um lugar especial em sua casa para assistir a um serviço religioso junto com 
sua família. Teste o sistema antes, faça os cadastros onde necessário. Como nos Shabatot, 
a UJR divulgará uma lista de serviços online disponíveis em toda a América Latina, 
cheque nossas mídias sociais!
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Iniciando Rosh Hashaná:

Iniciamos o chag em casa com o acendimento das 
velas. As velas são acesas antes que a bênção seja 
recitada. Neste ano, a primeira noite de Rosh Hashaná 
coincide com o Shabat.* As velas de Shabat também 
serão as velas de Iom Tov:

Benção sobre as velas de Shabat e de Iom Tov

נּו ָשׁ ר ִקְדּ ה יהוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ  ָבּ
ל יֹום טֹוב ת) ְוֶשׁ ָבּ ל (ַשׁ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶשׁ ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ ְבּ

Baruch Atá Adonai, Elohênu Mélech haolám, 
asher kideshánu bemitsvotáv vetsivánu lehadlik 
ner shel (Shabat) veshel Iom Tov.

Abençoado seja, Adonai nosso Deus, Soberano 
do Universo, por nos santificar com Seus 
mandamentos e nos ordenar a acender as velas 
de (Shabat) e de Iom Tov.

*as partes especiais do Shabat em todas as rezas encontram-se 
entre parêntesis

Abençoando as crianças: 

É tradicional abençoar as crianças a cada shabat 
e nos dias festivos. Por estarmos em casa, com nossas 
famílias, em torno da mesa, a ocasião para manter 
esta tradição é mais que oportuna. Coloque as mãos 
na cabeça da criança e recite:

Birkát habanim vehabanot (benção sobre nossos 
filhos e nossas filhas)

בת
יֵמְך ֱאלִֹהים  ְיִשׂ

ָשָׂרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה ְכּ
ְמֵרְך ְיָבְרֵכְך יהוה ְוִיְשׁ

ְך ָניו ֵאַלִיְך ִויֻחֵנּ ָיֵאר יהוה ָפּ
לֹום ָניו ֵאַלִיְך ְוָיֵשׂם ָלְך ָשׁ ׂא יהוה ָפּ ִיָשּ

Bat
Iessimêch Elohim 
keSarah, Rivka, Rachel veLea.
Ievarchêch Adonai veishmerêch.
Iaêr Adonai panav eláich vichunêch.
Issá Adonai panav eláich, 
veiassem lach shalom.

Filha
Que Deus a proteja como fez com Sara, Rivká, 
Rachel e Lea. Que Adonai a abençoe e a proteja. 
Que Adonai a ilumine com Sua face e a instrua. 
Que Adonai esteja atento a você e lhe dê paz.

בן
ְמָך ֱאלִֹהים  ְיִשׂ

ה ֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶשּׁ ְכּ
ְמֶרָך  ְיָבֶרְכָך יהוה ְוִיְשׁ

ָךּ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶנּ  ָיֵאר יהוה ָפּ
לֹום ָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשׂם ְלָך ָשׁ ׂא יהוה ָפּ ִיָשּ

Ben
Iessimchá Elohim 
keEfraim vechiMenashê. 
Ievarechechá Adonai veishmerêcha.
Iaêr Adonai panav elêcha vichunêka.
Issá Adonai panav elêcha, 
veiassem lechá shalom.

Filho
Que Deus o proteja como fez com Efraim 
e Menashê. Que Adonai o abençoe e o proteja. 
Que Adonai o ilumine com Sua face e o instrua. 
Que Adonai esteja atento a você e lhe dê paz.
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Kidush:

O Kidush de Rosh Hashaná é especial, fala do shofar 
e da lembrança da saída de Mitsraim, ressaltando 
que Rosh Hashaná é um dia de Zicaron, lembrança. 
Com uma taça de vinho ou suco de uva, santificamos 
esse tempo sagrado:

י ִשּׁ ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר, יֹום ַהִשּׁ
יֹום ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאלִֹהים ַבּ  ַוְיֻכּלּו ַהָשׁ

ל ִביִעי ִמָכּ יֹום ַהְשּׁ ת ַבּ ֹבּ ר ָעָשׂה. ַוִיְּשׁ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ  ַהְשּׁ
ׁש ִביִעי ַוְיַקֵדּ ר ָעָשׂה. ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהְשּׁ  ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ
ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות ר ָבּ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ַבת ִמָכּ י בֹו ָשׁ אֹותֹו, ִכּ

(a comunidade responde)

 ַסְבִרי ֲחֵבַרי ְוֲחֵברֹוַתי ְלַחִיּים
ֶפן ִרי ַהָגּ ה יהוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

נּו ְורֹוְמָמנּו ַחר ָבּ ר ָבּ ה יהוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ  ָבּ
ַאֲהָבה (ֶאת ן ָלנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ְבּ ֶתּ ִמְצֹוָתיו, ַוִתּ נּו ְבּ ָשׁ  ְוִקְדּ

רּוָעה רֹון ַהֶזּה, יֹום (ִזְכרֹון) ְתּ ת) ַהֶזּה ְוֶאת יֹום ַהִזָּכּ ָבּ  יֹום ַהַשּׁ
י ָבנּו ָבַחְרָתּ ַאֲהָבה) ִמְקָרא קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִכּ  (ְבּ

ה יהוה, ֶמֶלְך רּוְך ַאָתּ , ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקָיּם ָלַעד. ָבּ ָתּ ְשׁ  ְואֹוָתנּו ִקַדּ
רֹון ת ְוִיְשָׂרֵאל ְויֹום ַהִזָּכּ ָבּ ׁש ַהַשּׁ ל ָהָאֶרץ ְמַקֵדּ ַעל ָכּ

Vaiehi érev, vaiehi vóker, Iom Hashishí.
Vaichulu hashamaim vehaárets vechol tsvaám. Vaichal 
Elohim baiom hashvií melachtô asher assá, vaishbot 
baiom hashvií mikol melachtô asher assá. Vaivarech 
Elohim et iom hashvií vaikadêsh otô, ki vô shavát mikol 
melachtô, asher bará Elohim laassot.

Savri haverái vehaverotái: 
[a comunidade responde: Lehaim!]

Baruch Atá Adonai, Elohênu Mélech haolam, 
borê peri hagáfen. [* não responder amen]

Baruch Atá Adonai, Elohênu Mélech haolam, asher 
bachár bánu veromemánu vekideshánu bemitsvotáv, 
vatitên lanu, Adonai Elohênu, beahavá et Iom (haShabat 
hazé veet Iom) haZikaron hazé, Iom (Zichron) Teruá 
(beahavá) mikra kódesh, zécher lietsiat Mitsraim. 
Ki vanu vacharta veotanu kidáshta, udvarchá emet 
vekaiám laád. Baruch Atá Adonai, Mélech al kol haáretz, 
mekadêsh (haShabat,) Israel ve-Iom haZikaron. (amen)

Beber vinho ou suco de uva.

(E foi a noite e veio a manhã – sexto dia.
Os céus e a terra e tudo que eles contêm estavam 
completos. No sétimo dia Deus já havia encerrado a 
obra que fizera; no sétimo dia já havia cessado toda 
a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o 
santificou, porque nele Deus já havia cessado toda a 
obra criada que havia por fazer.)

Com a permissão dos meus amigos e amigas: 
[a comunidade responde: À Vida!]

Abençoado seja, Adonai, Soberano do Universo, 
por criar o fruto da vinha.

Abençoado seja, Adonai, Soberano do Universo, 
por nos ter escolhido, elevado e santificado com as 
Suas mitsvot. Adonai, nosso Deus, agradecemos por 
nos ter legado amorosamente este (Dia de Shabat 
e este) Dia em Memória, Dia (em Lembrança) do 
Toque do Shofar (com amor), convocação sagrada em 
memória do Êxodo de Mitsraim. Agradecemos por ter 
nos escolhido e santificado com Seus ensinamentos, 
verdadeiros e perenes. Abençoado seja, Adonai, 
Soberano sobre toda a Terra, por santificar (o Shabat,) 
Israel e o Dia em Memória.

Abençoando a Chalá:

Em Rosh Hashaná preparamos dois pães doces 
redondos trançados, simbolizando o ciclo da vida, 
que se renova em cada ano. 

ֶלְך ָהעֹוָלם ַהמֹוִציא ֶלֶֽחם ִמן ָהֲאֶרץ׃ ינּו ֶמֽ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהֽ רּוְך ַאָתּ ָבּ

Baruch Atá Adonai, Elohênu Mélech haolam, 
haMotsi lechem min haárets.
                                                                                           
Abençoado seja, Adonai, Soberano do Universo, 
que traz pão da terra.

Maçã e Mel: 

Pegue uma fatia de maçã, mergulhe-a no mel e diga:

ִרי ָהֵעץ. ֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפּ ינּו ֶמֽ ה ְיָי, ֱאלֵֹהֽ רּוְך ַאָתּ ָבּ

Baruch Atá Adonai, Elohênu Mélech haolam, 
borê peri haêts.

Abençoado seja, Adonai, Soberano do Universo, 
Criador do fruto da árvore.

Em seguida, adicione:

ינּו ינּו ְוִאּמֹוֵתֽ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנָך, ְיָי ֱאלֵֹהֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
ָנה ּוְמתּוָקה  ׁש ָעֵלינּו טֹוָבה ָשׁ ַחֵדּ ְתּ  ֶשׁ

Iehi ratsón milefanecha, Adonai Elohênu veElohê avoteinu 
veimoteinu, shetchadesh aleinu shaná tová umetucá.

Que seja Tua vontade, Adonai nosso Deus, Deus de 
nossos patriarcas e matriarcas, que este seja um ano 
bom e doce para nós.

Coma a maçã mergulhada no mel.

!
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Sua família também pode querer desfrutar de 
chalá mergulhada em mel. É costume, ao comer 
a chalá com o mel, desejar “Shaná Tová uMetuká” – 
“Um ano bom e doce”.

Seder de Rosh Hashaná:

Algumas famílias têm um costume, que varia entre 
suas origens, de fazer um seder em Rosh Hashaná, 
onde alguns alimentos simbólicos estão presentes 
para trazerem reflexões específicas sobre este dia. 
Para cada tipo de alimento, existe uma bênção que 
o acompanha, expressando seu significado e o pedido 
a ele relacionado.

•  Acelga, para lembrar a aflição de nossos 
antepassados:

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו
קּו ִיּסּוֵרינּו ּ ְיַסְלּ ְוִאּמֹוֵתינּו, ֶשּׁ

Iehi ratsón milefanecha, Adonai Elohênu veElohê 
avoteinu veimoteinu, sheiesalcu issureinu.

Que seja Tua vontade, Adonai nosso Deus, Deus 
de nossos patriarcas e matriarcas,  que se dissipem 
nossas aflições.

•  Tâmara, para que nossos filhos cresçam retos 
como a tamareira:

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו
ְתָמִרים ּ ינּו ִכּ ֵנּ ִיְפֵרחּו ַבּ ְוִאּמֹוֵתינּו, ֶשּׁ

Iehi ratsón milefanecha, Adonai Elohênu veElohê 
avoteinu veimoteinu, sheifrechu baneinu kitamarim

Que seja Tua vontade, Adonai nosso Deus, Deus de 
nossos patriarcas e matriarcas, que nossos filhos 
cresçam retos como a tamareira.

•  Romã, para que nossos méritos sejam numerosos 
como suas sementes:

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו
ִרמֹון ּ ִיְּרּבּו ָזִכּיֹוֵתינּו ָכּ ְוִאּמֹוֵתינּו, ֶשּׁ

IIehi ratsón milefanecha, Adonai Elohênu veElohê 
avoteinu veimoteinu, Sheirbu zachioteinu carimón.

Que seja Tua vontade, Adonai nosso Deus, Deus de 
nossos patriarcas e matriarcas, que nossos méritos 
sejam tão numerosos como as sementes da romã.

•  Cabeça de peixe, para que possamos seguir sempre 
adiante, e nunca para trás: 

 ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו,
ְהֶיה ְלרֹאׁש ְוְלֹא ְלָזָנב, ְוִתזּכֹור ָלנּו ִנּ גים, ֶשּׁ ָדּ ה ַכּ  ְוִנְרֶבּ

ֲעֵקיַדת ִיְצָחק

Iehi ratsón milefanecha, Adonai Elohênu veElohê 
avoteinu veimoteinu, venirbê cadagim shenihiê lerosh 
velo lezanav, vetizcor lanu akedat Itschak.

Que seja Tua vontade, Adonai nosso Deus, Deus 
de nossos patriarcas e matriarcas, que possamos 
nos multiplicar como peixes, que sejamos cabeça 
e não cauda, e que nos lembremos do quase-sacrifício 
de Isaac.

•  Alho poró, para eliminar o mal de nossas vidas: 

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו
לֹום  ִרית ָשׁ ִנְכרֹת ְבּ ְוִאּמֹוֵתינּו, ֵואלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו ֶשׁ

Iehi ratsón milefanecha, Adonai Elohênu veElohê 
avoteinu veimoteinu, shenichrot brit Shalom.

Que seja Tua vontade, Adonai nosso Deus, Deus 
de nossos patriarcas e matriarcas, que vivamos 
em paz e harmonia.

•  Fruta da temporada: para um Shehecheiánu! 
Muitas famílias fazem esta brachá logo após o 
acendimento das velas. 

Benção Sheheheiánu
ה יהוה רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
יָענּו ָלְזַּמן ָהֶזּה נּו ְוִהִגּ ֶהֱחָינּו ְוִקְיָמּ ֶשׁ

Baruch Atá Adonai, Elohênu Mélech haolám,
shehecheiánu vekiemánu vehiguiánu lazmán hazé.

Abençoado seja, Adonai nosso Deus, Soberano do 
Universo, por nos manter vivos, nos amparar e nos 
fazer chegar até este momento festivo. 

Cada casa traz, junto com sua história, algum 
elemento peculiar para a sua tradição familiar: 
abóbora, feijão, e mais tantas outras variações. 

E então, qual é a sua? Compartilhe conosco!

SHANÁ TOVÁ U’METUKÁ!
São os votos da UJR para o ano 5781.


