
Assim mesmo, em suas 

celebrações de Sucot e Simchat 

Torá você pode incorporar temas 

de ação social, construção 

comunitária, estudo, e reflexão.

Além da temática agrícola, 

Sucot tem vários outros focos 

que abrangem perspectivas 

sazonais, históricas e teológicas, 

enfatizando não apenas 

os ciclos da terra, mas também 

os ciclos da vida judaica. 
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Dialogue sobre questões moradia: 
Sucot pode oferecer uma excelente 
oportunidade para conversar sobre 
os moradores de rua. Nós temos 
o privilégio de retornar aos nossos 
lares depois de sete dias, mas há 
muitos que não têm para onde retornar.

Participe em diálogo interreligioso: 
Nos tempos do templo em Jerusalém, 
os judeus realizavam 70 elevações 
durante a semana de Sucot em nome 
das “70 nações” existentes no mundo 
bíblico. Essa tradição demonstra a 
importância de rezar e agir pelo bem-
estar dos demais povos da Terra, não 
apenas de Israel.

Doe cesta de alimentos: Rambam 
(Maimônides) ensinou que uma mitsvá 
adequada a Sucot seja compartilhar 
uma refeição festiva com aqueles que 
não têm o suficiente para se alimentar. 
A fome e a pobreza eram fatos da 
vida no tempo de Maimônides e, 
infelizmente, continuam sendo grandes 
preocupações no nosso tempo.

Construa uma sucá de material 
reciclado: comer e dormir em Sucot 
cria uma conexão com o vento, o 
ambiente, o sol, a lua e as estrelas. 
Esse encontro com o mundo natural 
durante esta temporada pode nos 
inspirar a prestar mais atenção às 
questões cotidianas que afetam o 
meio ambiente.

Ação social de sucot

DE SUCOT 
(14-20/10/2019)

A SIMCHAT TORÁ 
(21/10/2019)



Para o povo judeu, o estudo da Torá 
nunca termina. A cada ano, quando 
lemos o texto sagrado novamente, é 
como se o estivéssemos lendo por 
primeira vez. Cada encontro com o 
sagrado oferece a possibilidade para 
novos significados. 

Um mestre do século I chamado 
Ben Bag Bag, ensinou a seus alunos: 

“Percorra toda a Torá e retorne 
a ela novamente, pois tudo o 
que você quer saber se encontra 
nela” (Pirke Avot 5:25). O estudo 
da Torá pode ser tanto uma 
aventura intelectual quanto uma 
jornada espiritual. Os muitos 
ensinamentos da Torá têm o 
potencial de dar muito significado 
à vida de uma pessoa.

Torá: o ciclo da vida Seis coisas para saber sobre 
Simchat Torá e Shemini Atzeret POR: JANE E. HERMAN

4  Simchat Torá - ou “Alegria da Torá - 

marca a conclusão do ciclo anual de leitura 
da Torá. Assim que terminamos de ler a última 
frase em Deuteronômio (Devarim), começamos 
novamente com a história da criação em Gênesis 
(Bereshit). Essa prática representa a natureza 
cíclica do relacionamento entre o povo judeu 
e a leitura do Torá.

Aqui estão seis coisas 
para saber sobre esse dia:

 

3  Assim, Shemini Atseret também se tornou um 

dia em que os judeus incluem na liturgia uma tefilá 
especial por chuva - o que é bastante apropriado 
à luz da temática agrícola que envolve Sucot. 
De fato, Shemini Atseret é o dia em que 
começamos a rezar por vento e chuva, 
em um processo de duas etapas, que 
culminará em 7 de Cheshvan.

a A partir de Mar-Cheshvan, muda-se a 

“bênção dos anos” na Amidá e se lê 
“... e concede a bênção do orvalho e da 
chuva”. Em consideração as comunidades 
da dispersão, judeus na Terra de Israel 
atrasam seu pedido por chuva para que 
os peregrinos possam voltar para casa em 
segurança, segundo a passagem do Talmud: 
“... se elevam orações pela chuva, … quinze 
dias depois de Sucot, após os últimos 
israelitas alcançarem o rio Eufrates". 
(Mishná, Taanit, 1:3).

b O Judaísmo Reformista comemora no 

dia 7 de Cheshvan o Dia da Diáspora-Israel, 
uma tradição incorporada recentemente em 
nosso calendário. ww.diasporaisraelday.org/

 

2  Em hebraico, Shemini Atseret significa 

"convocação do oitavo dia"(Levítico 23:36)." Nos 
tempos bíblicos, Shemini Atseret era um dia para 
os judeus refletirem sobre a Festa de Sucot antes 
de retornar à sua rotina regular.
 

1  Nas comunidades reformistas em geral e todas 

as correntes em Israel, que costumam observar 
um dia de chag em vez de dois, Shemini Atseret é 
comemorado simultaneamente com Simchat Torá.

5  Simchat Torá é caracterizado por alegres 

desfiles de pessoas carregando rolos de Torá por 
toda a congregação, fazendo sete circuitos pela 
sala, cantando e dançando.
 

6  Em algumas comunidades judaicas, um rolo 

inteiro do Torá é aberto em volta da congregação, 
abraçando a todos os seus membros; e em muitas 
congregações reformistas, Simchat Torá também 
é um momento de consagração, no qual a 
bênção dos filhos é recitada.

Quais são os costumes de Shemini Atseret e 
Simchat Torá praticados em sua comunidade? 
Compartilhe conosco!
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