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O que é Bircat Hachamá?
Significa literalmente “a bênção do sol”. Seu texto: “Bendito sejas, Eterno noso D’us, Rei 
do universo, que restabelece a obra da Criação.”
Esta bênção é recitada a cada 28 anos, quando o sol atinge o ponto onde estava na hora 
de sua criação – na hora exata do dia e no mesmo dia da semana.

Onde e quando esta bênção é recitada?
Esta bênção será recitada na manhã de quarta-feira 8 de abril de 2009, após o nascer do 
sol e antes de ter passado um quarto do dia (das 6:18 às 9:12 – horário de S. Paulo). Se a 
pessoa perder esse horário, a bênção pode ser recitada até o meio-dia.
Tecnicamente, você pode recitar esta bênção em qualquer local onde o sol esteja visível 
(de preferência de pé e ao ar livre). O ideal, porém, é organizar grupos; celebre esta mitsvá 
especial com muitos outros judeus!

Quanto tempo dura o serviço de Bircat Hachamá?
A bênção em si e as preces que a acompanham não duram mais que 5-7 minutos. Mesmo 
com algumas palavras acrescentadas pelo rabino, não dura mais de 15 minutos.

Testemunharemos um fenômeno solar incomum nesta data?
Sob o ponto de vista astronômico, nada de incomum acontecerá. O sol, a lua, planetas e 
estrelas não estarão alinhados em qualquer padrão específico. A configuração dos corpos 
celestiais nem sequer será semelhante com a maneira em que estavam na hora da criação. 
Bircat Hachamá assinala o sol atingindo uma posição específica (e não incomum) – a 
mesma ocupada no momento de sua criação – no mesmo dia da semana em que foi 
criado.

Posso fazer Bircat Hachamá em casa?
Tecnicamente, não há exigência de recitar Bircat Hachamá na presença de uma congrega-
ção. No entanto, devido à importância da ocasião, é costume reunir um grande público 
para a cerimônia. Faça todos os esforços para comparecer ao serviço – e leve junto seu 
cônjuge e seus filhos!

Bircat Hachamá será diferente este ano porque cai na manhã anterior a Pêssach?
A cerimônia não será diferente de qualquer outro Bircat Hachamá. No entanto, por causa 
das muitas outras responsabilidades relacionadas a Pêssach – como terminar de queimar o 
chamets e preparar-se para a noite do Seder – provavelmente será rápida e breve.

E se o céu estiver nublado e o sol encoberto?
A bênção pode ser recitada desde que o sol possa ser avistado, mesmo que não claramente, 
mesmo se somente sua silhueta esteja visível através das nuvens.
Se o sol estiver completamente obscurecido, então a pessoa deve esperar até pouco antes 
do meio-dia, com a esperança de que o sol apareça. Se isso não acontecer, então pouco 
antes do meio-dia a bênção deve ser recitada – embora omitindo-se o nome de D’us 
(“Bendito sejas Tu que restabelece a obra da Criação”).

Por que Bircat Hachamá ocorre a cada 28 anos?
Segundo a tradição, o sol foi criado no momento do equinócio de primavera, que coinci-
diu com o primeiro momento do quarto dia da Criação. Quando o sol atinge este ponto 
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Perguntas

inicial outra vez na hora exata do dia e no mesmo dia da semana, recitamos o Bircat 
Hachamá.
Segundo os cálculos astronômicos do sábio Shmuel do Século Terceiro, a duração de um 
ano solar é 365,25 dias, ou 52 semanas mais 1 dia e 1⁄4. Então precisamente um ano após 
a criação, quando o sol retornou à sua posição original, seria 1 dia e 1⁄4 (um dia e seis 
horas) mais tarde na semana. Após dois anos, seriam 2 dias e 1⁄2 na semana. Somente 
depois de 28 anos, o sol retornaria àquela posição na mesma hora – no início do “quarto 
dia”; ou seja, no momento do pôr-do-sol de terça-feira. (Lembramos que o dia judaico 
tem início ao anoitecer do dia anterior).

Por que Bircat Hachamá é em 8 de abril quando o equinócio cai 19 dias antes?
Isso tem a ver com o fato de que a duração do “ano trópico” (i.e. o intervalo de tempo que 
o sol leva a realizar uma volta aparente em torno da terra) usada para computar a data de 
Bircat Hachamá é ligeiramente mais longo que o ano trópico real.

Pensei que o sol fora criado em Rosh Hashaná?
Embora celebremos o aniversário de toda a criação – incluindo o sol – em Rosh Hashaná, 
cerca de seis meses antes do equinócio da primavera, na verdade existe um debate no 
Talmud sobre se o mundo foi criado em Tishrei ou Nissan.
O consenso a que se chegou é que no que tange à contagem dos anos contamos a partir 
de Tishrei, mas em todas as áreas da Lei Judaica pertinentes aos cálculos das estações (e 
equinócios se enquadram nessa categoria), calculamos a partir de Nissan.

Existe uma conexão entre Bircat Hachamá e Pêssach?
Não há conexão entre os dois. O tempo de Bircat Hachamá está relacionado a um evento 
solar, ao passo que o Calendário Judaico – e a data de Pêssach – é determinada pela órbita 
lunar. Bircat Hachamá sempre ocorre na manhã de uma quarta-feira no início de abril, 
o que sempre será próximo à época de Pêssach – mas poderia ser antes, depois ou até em 
Pêssach.

Há também uma bênção a ser recitada sobre a lua?
Sim, mensalmente, poucos dias depois de começar a crescer.

Isso está relacionado a antigos rituais de adoração do sol?
A bênção é endereçada a D’us, o Criador do sol – e de todo o universo. A tradição judai-
ca proíbe por completo a adoração ou reza a qualquer entidade outra que não o Único 
D’us – e numerosas vezes a Torá destaca o sol como uma das entidades que não podemos 
adorar!

Isto é bíblico, rabínico ou cabalístico?
É uma ordem rabínica – mencionada pela primeira vez no Talmud – como são pratica-
mente todas as bênçãos recitadas segundo a tradição judaica.

Os costumes sefaraditas e ashkenazitas diferem sobre isto?
Sim, ligeiramente. A bênção e o corpo das preces são os mesmos, porém diferentes comu-
nidades recitam Salmos diferentes e preces baseadas em sua tradição ancestral.

Este fenômeno pode ser provado cientificamente?
O fenômeno que proporciona o Bircat Hachamá é o equinócio primaveril – definiti-
vamente um evento cientificamente verificável. Quanto à ocasião da cerimônia Bircat 
Hachamá (que ocorre vários dias após o equinócio), pode ser verificada calculando-se a 
data de Bircat Hachamá.
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Bircat HacHamá
bÊnÇÃo De agraDecimento a D’us PeLo soL

É apropriado doar tsedacá neste momento. De frente para o leste recite:

Halelu’Yá, halelu et Adonai min hashamáyim, 
halelú’Hu ba’Meromim. Halelú’Hu col mal’achav, 
halelú’Hu col tsevaav. Halelú’Hu shêmesh veyarêach, 
halelú’Hu col cochevê or. Halelú’Hu shemê 
hashamáyim, vehamáyim asher meal hashamáyim. 
Yehalelu et shem Adonai, ki Hu tsivá venivráu. 
Vayaamidêm laad leolam; choc natan velô yaavor.1

Antes da bênção deve-se juntar os pés e olhar uma vez para o sol. Após ter iniciado 
a bênção, não se olha mais para o sol.

Baruch Atá Adonai, Elohênu Mêlech 
haolam, ossê maassê vereshit.
É correto usar uma roupa nova ou ter uma fruta nova à frente quando fizer a bên-
ção de Shehecheyánu, e ter em mente neste momento também a roupa ou a fruta.

Baruch Atá Adonai, Elohênu Mêlech haolam, 
shehecheyánu vekiyemánu vehiguiánu lizman hazê.

Lamenatsêach mizmor leDavid. Hashamáyim 
messaperím kevód El, umaassê yadav, maguíd harakía. 
Yom leyom yabía ômer, veláyla leláyla yechave 
dáat. Ên ômer veên devarim, beli nishmá colam. 
Bechol haárets yatsá cavam uvictsê tevel milehem, 
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lashêmesh sam ôhel bahem. Vehu kechatan yotsê 
mechupatô, yassís keguibor laruts ôrach. Mictsê 
hashamáyim motsa’ô utecufatô al ketsotam, veen 
nistar mechamatô. Torat Adonai temimá meshivat 
nafesh, edut Adonai neemaná machkímat péti. 
Picudê Adonai yesharim messamchê lev, mitsvat 
Adonai bará me’irat enáyim. Yir’at Adonai tehorá 
omedet laad, mishpetê Adonai emet tsadcu yachdav. 
Hanechemadim mizahav umipaz rav, umtukim 
midevash venofet tsufim. Gam avdechá niz’har 
bahêm, beshomram êkev rav. Sheguiot mi yavín, 
ministarot nakêni. Gam mizedim chassoch avdecha, 
al yimshelu vi, az etam, venikêti mipesha rav. Yihyu 
leratson imrê fi, veheg’yon libi lefanêcha, Adonai 
Tsuri ve’Goali.2

Shir lamaalot. Essá enai el heharim, meáyin yavô 
ezri? Ezri me’im Adonai, ossê shamáyim vaárets. 
Al yiten lamot raglêcha; al yanum Shomerêcha. 
Hinê lo yanum velô yishan Shomer Yisrael. Adonai 
Shomerêcha, Adonai tsilechá, al yad yeminêcha. 
Yomam hashêmesh lo yakêca, veyarêach baláyla. 
Adonai yish morchá micol rá, yishmor et nafshêcha. 
Adonai yishmor tsetechá uvoêcha, meatá vead olam.3

Halelu’Yá. Halelu El becodshô, hale lú’Hu birkía 
uzô. Halelú’Hu bigvurotav halelú’Hu kerov gudlô. 
Halelú’Hu betêca shofar, halelú’Hu benêvel vechinor. 
Halelú’Hu betof umachol, halelú’Hu beminim veugav. 
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Halelú’Hu betsiltselê sháma, halelú’Hu betsiltselê 
teruá. Col haneshamá tehalel Ya, halelu’Yá.4

Tánu Rabanan: Haroê chamá vitcufatáh, omer 
Baruch ossê vereshit. Veemat have? Amar Abaye: col 
caf chêt shenin, vehadar machazor, venaflá tecufat 
nissan beshabetai, beurtá ditlat, nag’hê arbá.5

Lamenatsêach binguinot mizmor shir. Elohim 
yechonênu vivarechênu, yaer panav itánu, sêla. 
Ladáat baárets dar kêcha, bechol goyim yeshu atêcha. 
Yodúcha amim, Elohim, yodúcha amim culam. 
Yismechu viranenu leumim, ki tishpot amim mishor, 
ul’umim baárets tanchêm sêla. Yodúcha amim, 
Elohim, yodúcha amim culam. Êrets natená yevulá, 
yevarechênu Elohim, Elohênu. Yeva re chê nu Elohim; 
veyireú Otô col afsê árets.6

Alênu leshabêach la’Adon hacol, latet guedulá 
le’Yotser bereshit, shelô assánu kegoyê haaratsot, 
velô samánu kemishpechot haadamá; shelô sam 
chelkênu cahêm, vegoralênu kechol hamonam; 
shehêm mishtachavim lehêvel velaric. Vaanáchnu 
core’im umishtachavim umodim, lifnê Mêlech 
malchê hamelachim, ha’Cadosh baruch Hu, she’Hu 
notê shamáyim veyossed árets, umoshav yecarô 
bashamáyim mimáal, u’Shchinat uzô begovhê 
Meromim. Hu Elohênu, en od, emet Malkênu, 
êfes zulatô, cacatuv be’Toratô: “Veyadá’ta hayom 
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vahashevôta el levavêcha, ki Adonai hu ha’Elohim, 
bashamáyim mimáal, veal haárets mitáchat; en od.”7

Veal ken necavê lechá, Adonai Elohênu, lir’ot meherá 
betif’êret uzêcha, lehaavir guilulim min haárets, 
vehaelilim carot yicaretun; letaken olam bemalchut 
Shadai. Vechol benê vassar yicreú vishmêcha, 
lehafnot elêcha col rish’ê árets. Yakíru veyedeú col 
yoshevê tevel, ki lechá tichrá col bêrech, tishavá col 
lashon. Lefanêcha, Adonai Elohênu, yichreú veyipôlu, 
velichvod shimchá yecar yitênu. Vicabelu chulam 
alehêm et ol malchutêcha, vetimloch alehêm meherá 
leolam vaed. Ki hamal chut Shelechá hi, ul’olemê ad 
timloch bechavod, cacatuv be’Toratêcha: “Adonai 
yimloch leolam vaed.”8 Veneemar: “Vehayá Adonai 
le’Mêlech al col haárets; bayom hahu, yihyê Adonai 
Echad, ushmô Echad.”9

Quando Bircat Hachamá é recitado num quórum de dez homens (minyan), 
recita-se neste ponto o Cadish dos enlutados.

Notas
1 Tehilim 148:1-6
2 Tehilim 19
3 Ibid. 121
4 Ibid. 150
5 Talmud Berachot 59b
6 Tehilim 67
7 Devarim 4:39
8 Shemot 15:18
9 Zecharyá 14:9

R
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É apropriado doar tsedacá neste momento. De frente para o leste recite:

Louvem a Deus! Louvem ao Senhor dos céus, louvem-No nas 
alturas. Louvem-No, todos os Seus anjos, louvem-No, todas as 
Suas legiões. Louvem-No, sol e lua; louvem-No, todas as radiantes 
estrelas. Louvem-No, os mais altos céus e as águas que estão acima 
dos céus. Que louvem o Nome de Adonai, pois Ele ordenou e eles 
foram criados. E Ele os estabeleceu para todo o sempre; Ele emitiu 
um decreto que não será transgredido.1

Antes da bênção deve-se juntar os pés e olhar uma vez para o sol. Após ter iniciado 
a bênção, não se olha mais para o sol.

Bendito és Tu, Adonai nosso Deus, Rei do Universo, 
que restabelece a obra da Criação.
É correto usar uma roupa nova ou ter uma fruta nova à frente quando fizer a bên-
ção de Shehecheyánu, e ter em mente neste momento também a roupa ou a fruta.

Bendito és Tu, Adonai nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu 
vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época.

Para o Condutor, um Salmo de David. Os céus declaram a glória do 
Todo-Poderoso; o firmamento proclama a obra de Suas mãos. Dia 
após dia trazem expressões de louvor; noite após noite mostram 
sabedoria. Não há fala, não há palavras; seu som não é ouvido. A linha 
(de prumo) deles atravessa todo o mundo, e suas palavras alcançam 
os confins da terra; no meio deles (céus) Ele levantou uma tenda para 
o sol. Ele (sol) é como um noivo que sai do seu pálio nupcial, alegre 
como um guerreiro a correr no seu rumo. Sua nascente é o fim dos 
céus e seu circuito é até o seu fim; nada escapa ao seu calor. A Torá 
de Adonai é perfeita; restaura a alma. O testemunho de Adonai é 
confiável, tornando sábio o simplório. Os preceitos de Adonai são 
íntegros, alegrando o coração. O mandamento de Adonai é claro, 
iluminando os olhos. O temor de Adonai é puro, durando para 
sempre. Os julgamentos de Adonai são verdadeiros, inteiramente 
íntegros. Eles são mais desejáveis do que ouro, até mais que o ouro 

traDuÇÃo Da bÊnÇÃo De agraDecimento a D’us PeLo soL
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fino; mais doces que o mel, quando goteja dos favos. Mesmo o 
Teu servo é escrupuloso com eles, pois observando-os há grande 
recompensa. No entanto, quem pode discernir erros? Purifica-me 
de faltas não percebidas. Também restringe Teu servo de pecados 
intencionais; que eles não me dominem. Então eu serei perfeito e 
limpo da transgressão flagrante. Que as palavras da minha boca e a 
meditação do meu coração sejam aceitas perante Ti, Adonai, minha 
rocha e meu redentor.2

Um Cântico de Ascensões. Ergo meus olhos às montanhas: de 
onde virá minha ajuda? Minha ajuda virá de Adonai, Criador do 
céu e da terra. Ele não permitirá que teu pé tropece, teu Guardião 
não cochilará. Eis que o Guardião de Israel não cochila nem dorme. 
Adonai é teu Guardião; Adonai é tua sombra à tua mão direita. O 
sol não te molestará de dia e nem a lua à noite. Adonai te protegerá 
de todo o mal, Ele guardará a tua alma. Adonai guardará tua saída 
e tua chegada, de agora e para sempre.3

Louvem a Deus. Louvem ao Todo-Poderoso em Seu santuário, 
louvem-No no firmamento de Seu poder. Louvem-No por Seus atos 
poderosos, louvem-No como convém à Sua abundante grandeza. 
Louvem-No com o toque do shofar, louvem-No com a harpa e a lira. 
Louvem-No com o tamborim e a dança, louvem-No com instrumentos 
de corda. Louvem-No com címbalos retumbantes, louvem-No com 
címbalos retinentes. Que todo ser que tenha uma alma louve a Deus. 
Louvem a Deus.4

Nossos Mestres ensinaram: Aquele que vê o sol no início de sua 
elipse, recita: Bendito seja Aquele que restabelece a (obra da) 
Criação. E quando isso acontece? Abaye declara: A cada vinte e oito 
anos o ciclo recomeça e o equinócio de Nissan (primavera) cai em 
Saturno, ao cair a tarde de terça e o anoitecer de quarta-feira.5

Para o Dirigente do Coro; um cântico com música instrumental; 
um Salmo. Que Deus tenha graça conosco e nos abençoe, que Ele 
faça resplandecer Seu semblante sobre nós para sempre; para que 
Teu caminho seja conhecido na terra, Tua salvação entre todas as 
nações. As nações Te louvarão, ó Deus, todas as nações Te louvarão. 
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As nações se alegrarão e cantarão jubilosamente, pois Tu julgarás 
os povos com justiça e guiarás as nações da terra para sempre. Os 
povos Te louvarão, ó Deus, todos os povos Te louvarão, pois a terra 
produzirá o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos 
abençoará; e todos, dos mais remotos cantos da terra, O temerão.6

É nosso dever louvar ao Dono de tudo, atribuir grandeza ao Criador 
de toda existência, por Ele não nos ter feito como as nações do 
mundo, nem nos ter causado sermos iguais às famílias da Terra; por 
Ele não ter determinado nossa porção como a deles, nem nosso 
quinhão como aquele de suas multidões, pois eles se prostram à 
futilidade e à nulidade. Mas nós nos curvamos, nos ajoelhamos e 
oferecemos louvores diante do supremo Rei dos reis, o Santo, bendito 
seja Ele, pois Ele expande os Céus e estabelece a Terra, cujo assento 
de glória está nos Céus acima e cuja majestosa Presença encontra-
se nas Alturas sublimes. Ele é nosso Deus; não há nada mais. Em 
verdade, Ele é nosso Rei; nada há além d’Ele, como está escrito em 
Sua Torá: “Saiba, pois, este dia e leve a teu coração que Adonai é 
Deus nos Céus acima e sobre a Terra abaixo; não há nada mais.”7

Portanto aspiramos a Ti, Adonai nosso Deus, ver em breve o 
esplendor de Teu poder, para banir a idolatria da Terra, e os deuses 
falsos serão totalmente destruídos; para aperfeiçoar o mundo sob a 
soberania do Todo-Poderoso. Toda a humanidade invocará Teu nome, 
dirigindo a Ti todos os ímpios da Terra. Então todos os habitantes 
do mundo reconhecerão e saberão que a Ti é que ajoelhar-se-á 
cada joelho, e [por Teu nome] cada língua jurará. Ante Ti, Adonai 
nosso Deus, curvar-se-ão e prostrar-se-ão, e darão honra à glória 
de Teu nome. Todos assumirão o jugo de Teu reinado, e Tu reinarás 
em breve sobre eles, por todo o sempre. Pois a realeza é Tua, e por 
toda a eternidade Tu reinarás em glória, conforme está escrito em 
Tua Torá: “Adonai reinará para todo o sempre.”8 E está dito: “Adonai 
será Rei sobre o mundo inteiro; naquele dia, Adonai será Um e Seu 
nome Um.”9

Quando Bircat Hachamá é recitado num quórum de dez homens (minyan), 
recita-se neste ponto o Cadish dos enlutados.
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ים  ים, יֹודּוָך ַעמִּ ים ֱאֹלהִּ ים ָבָאֶרץ ַתְנֵחם ֶסָלה׃ יֹודּוָך ַעמִּ ּוְלֻאמִּ
ֱאֹלֵהינּו׃ ְיָבְרֵכנּו  ים  ֱאֹלהִּ ְיָבְרֵכנּו  ְיבּוָלּה,  ָנְתָנה  ֻכָלם׃ ֶאֶרץ 

יְראּו אֹותֹו ָכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ׃ ים, ְויִּ ֱאֹלהִּ
ית,  ֹּל, ָלֵתת ְגֻדָלה ְליֹוֵצר ְבֵראשִּ ָעֵלינּו ְלַשֵבַח ַלֲאדֹון ַהכ
ְשְפחֹות  ֹּא ָשָמנּו ְכמִּ ֹּא ָעָשנּו ְכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְול ֶשל
ְכָכל־ֲהמֹוָנם  ְוגֹוָרֵלנּו  ָכֶהם,  ֶחְלֵקנּו  ָשם  ֹּא  ֶשל ָהֲאָדָמה, 
ים  ְשַתֲחוִּ ים ּומִּ יק׃ ַוֲאַנְחנּו כֹוְרעִּ ים ְלֶהֶבל ְוָלרִּ ְשַתֲחוִּ ֶשֵהם מִּ
הּוא׃  ָברּוְך  ַהָקדֹוש,  ים,  ַהְמָלכִּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ְפֵני  לִּ ים,  ּומֹודִּ
ם  ַבָשַמיִּ ְיָקרֹו  ּומֹוַשב  ָאֶרץ,  ְויֹוֵסד  ם  ָשַמיִּ נֹוֶטה  ֶשהּוא 
ים, הּוא ֱאֹלֵהינּו ֵאין עֹוד.  יַנת ֻעּזֹו ְבָגְבֵהי ְמרֹומִּ ַמַעל, ּוְשכִּ מִּ
ַהּיֹום  ְוָיַדְעָת  ְבתֹוָרתֹו׃  ַכָכתּוב  זּוָלתֹו,  ֶאֶפס  ַמְלֵכנּו,  ֱאֶמת 
ַמַעל,  מִּ ם  ַבָשַמיִּ ים  ָהֱאֹלהִּ הּוא  ְיָי  י  כִּ ֶאל־ְלָבֶבָך,  ָֹּת  ַוֲהֵשב

ָתַחת, ֵאין עֹוד׃ ְוַעל־ָהָאֶרץ מִּ
ְפֶאֶרת  ְבתִּ ְמֵהָרה  ְראֹות  לִּ ֱאֹלֵהינּו,  ְיָי  ְנַקֶּוה־ְלָך  ְוַעל־ֵכן 
ים  ילִּ ְוָהֱאלִּ ן־ָהָאֶרץ  מִּ ים  לּולִּ גִּ יר  ְלַהֲעבִּ ֻעֶּזָך, 
ְוָכל־ְבֵני־ָבָשר  ַשַדי;  ְבַמְלכּות  עֹוָלם  ְלַתֵקן  ָכֵרתּון,  יִּ ָכרֹות 
ירּו ְוֵיְדעּו  ְשֵעי ָאֶרץ. ַיכִּ ְשֶמָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ָכל־רִּ ְקְראּו בִּ יִּ
ָשַבע ָכל־ָלשֹון.  ְכַרע ָכל־ֶבֶרְך, תִּ י־ְלָך תִּ ָכל־יֹוְשֵבי ֵתֵבל, כִּ
ֵתנּו  יִּ ְיָקר  ְמָך  שִּ ְכבֹוד  ְולִּ פֹולּו,  ְויִּ ְכְרעּו  יִּ ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ְלָפֶניָך 
ֲעֵליֶהם  ְמלֹוְך  ְותִּ ַמְלכּוֶתָך,  ֶאת־עֹול  ֲעֵליֶהם  ֻכָלם  יַקְבלּו  וִּ
ַעד  ּוְלעֹוְלֵמי  יא,  הִּ ֶשְלָך  ַהַמְלכּות  י  כִּ ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ְמֵהָרה 
ָוֶעד.  ָֹּלם  ְלע ְמֹלְך  יִּ ְיָי  ְבתֹוָרֶתָך׃  ַכָכתּוב  ְבָכבֹוד,  ְמלֹוְך  תִּ
ְהֶיה ְיָי  ְוֶנֱאַמר׃ ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלְך ַעל־ָכל־ָהָאֶרץ, ַבּיֹום ַההּוא יִּ

ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד׃
Quando Bircat Hachamá é recitado num quórum de dez homens (minyan), 
recita-se neste ponto o Cadish dos enlutados.
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ַפז  ָּזָהב ּומִּ ים מִּ ְשְפֵטי־ְיָי ֱאֶמת, ָצְדקּו ַיְחָדו׃ ַהֶנֱחָמדִּ ָלַעד, מִּ
ְזָהר ָבֶהם,  ים׃ ַגם־ַעְבְדָך נִּ ֶֹּפת צּופִּ ְדַבש ְונ ים מִּ ָרב, ּוְמתּוקִּ
י׃ ַגם  ַנֵקנִּ ְסָתרֹות  נִּ מִּ ין,  י־ָיבִּ מִּ יאֹות  ָרב׃ ְשגִּ ֵעֶקב  ְבָשְמָרם 
י  ֵקיתִּ ְונִּ ֵאיָתם,  ָאז  י,  ְמְשלּו־בִּ ַאל־יִּ ַעְבֶדָך,  ֲחשְך  ים  ֵּזדִּ מִּ
י  י ְלָפֶניָך, ְיָי צּורִּ בִּ י ְוֶהְגיֹון לִּ ְמֵרי־פִּ ְהיּו ְלָרצֹון אִּ ֶפַשע ָרב׃ יִּ מִּ

י׃ ֲֹּאלִּ ְוג
ֹּא  ָיב ן  ֵמַאיִּ ים  ֶאל־ֶהָהרִּ ֵעיַני  ֶאָשא  ַלַמֲעלֹות,  יר   שִּ
ֵתן  ָוָאֶרץ׃ ַאל־יִּ ם  ָשַמיִּ ֵֹּשה  ע ְיָי,  ם  ֵמעִּ י  י׃ ֶעְזרִּ ֶעְזרִּ
יָשן,  יִּ ֹּא  ְול ֹּא־ָינּום  ל ֵנה  שְֹּמֶרָך׃ הִּ ַאל־ָינּום  ַרְגֶלָך,  ַלמֹוט 
יֹוָמם  יֶנָך׃  ְימִּ ַעל־ַיד  ְלָך  צִּ ְיָי  שְֹּמֶרָך,  ְיָי  ְשָרֵאל׃  יִּ שֹוֵמר 
ֹּר  ְשמ ָכל־ָרע, יִּ ְשָמְרָך מִּ ֹּא־ַיֶכָכה ְוָיֵרַח ַבָלְיָלה׃ ְיָי יִּ ַהֶשֶמש ל

ְשָמר־ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך, ֵמַעָתה ְוַעד־עֹוָלם׃ ֶאת־ַנְפֶשָך׃ ְיָי יִּ
יַע  ֻעּזֹו׃ ַהְללּוהּו ְרקִּ ַהְללּוָיּה, ַהְללּו־ֵאל ְבָקְדשֹו, ַהְללּוהּו בִּ
ֹּב ֻגְדלֹו׃ ַהְללּוהּו ְבֵתַקע  ָֹּתיו, ַהְללּוהּו ְכר ְגבּור בִּ
ֹּף ּוָמחֹול, ַהְללּוהּו  נֹור׃ ַהְללּוהּו ְבת שֹוָפר, ַהְללּוהּו ְבֵנֶבל ְוכִּ
ְלְצֵלי  ְבצִּ ַהְללּוהּו  ְלְצֵלי־ָשַמע,  ְבצִּ ְוֻעָגב׃ ַהְללּוהּו  ים  נִּ ְבמִּ

ֹּל ַהְנָשָמה ְתַהֵלל ָיּה ַהְללּוָיּה׃ ְתרּוָעה׃ כ
ְתקּוָפָתּה, אֹוֵמר ָברּוְך עֹוֵשה  ָתנּו ַרָבָנן׃ ָהרֹוֶאה ַחָמה בִּ
ין,  ְשנִּ כ"ח  ָכל  ַאַבֵיי׃  ָאַמר  ֲהֵוי,  ְוֵאיַמת  ית.  ְבֵראשִּ
ְבאּוְרָתא  י,  ְבַשְבָתאִּ יָסן  נִּ ְתקּוַפת  ְוָנְפָלה  ַמֲחזֹור,  ְוֲהַדר 

ְתַלת, ַנְגֵהי ַאְרַבע׃ דִּ
יָבְרֵכנּו,  וִּ ְיָחֵננּו  ים  יר׃ ֱאֹלהִּ שִּ ְזמֹור  מִּ ֹּת  ינ ְנגִּ בִּ ַלְמַנֵצח 
ַדְרֶכָך,  ָבָאֶרץ  ֶסָלה׃ ָלַדַעת  ָתנּו  אִּ ָפָניו  ָיֵאר 
ים  ַעמִּ יֹודּוָך  ים,  ֱאֹלהִּ ים  ַעמִּ ְישּוָעֶתָך׃ יֹודּוָך  ם  ְבָכל־גֹויִּ
ישֹּר,  מִּ ים  ַעמִּ ֹּט  ְשפ י־תִּ כִּ ים,  ְלֻאמִּ יַרְננּו  וִּ ְשְמחּו  ֻכָלם׃ יִּ



1 heb

Hebraico

סדר ברכת החמה
É apropriado doar tsedacá neste momento. De frente para o leste recite:

ַהְללּוהּו  ם,  ן־ַהָשַמיִּ מִּ ֶאת־ְיָי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה, 
ַהְללּוהּו  ָכל־ַמְלָאָכיו,  ים׃ ַהְללּוהּו  ַבְמרֹומִּ
ָכל־כֹוְכֵבי  ַהְללּוהּו  ְוָיֵרַח,  ֶשֶמש  ַהְללּוהּו  ָכל־ְצָבָאיו׃ 
ם׃  ַהָשָמיִּ ֵמַעל  ֲאֶשר  ם  ְוַהַמיִּ ם,  ַהָשָמיִּ ְשֵמי  אֹור׃ ַהְללּוהּו 
ָלַעד  יֵדם  ְבָראּו׃ ַוַּיֲעמִּ ְונִּ ָּוה  צִּ הּוא  י  כִּ ְיָי,  ֶאת־ֵשם  ְיַהְללּו 

ֹּא ַיֲעבֹור׃ ְלעֹוָלם, ָחק־ָנַתן ְול
Antes da bênção deve-se juntar os pés e olhar uma vez para o sol. Após ter iniciado 
a bênção, não se olha mais para o sol.

ֵֹּשה  ע ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַאָתה  ָברּוְך 
ית׃ ַמֲעֵשה ְבֵראשִּ

É correto usar uma roupa nova ou ter uma fruta nova à frente quando fizer a bên-
ção de Shehecheyánu, e ter em mente neste momento também a roupa ou a fruta.

ְּיָמנּו  ְוקִּ ֶשֶהֱחָינּו  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַאָתה  ָברּוְך 
ְזַמן ַהֶּזה׃ יָענּו לִּ גִּ ְוהִּ

ְכבֹוד־ֵאל,  ים  ְמַסְפרִּ ם  ד׃ ַהָשַמיִּ ְלָדוִּ ְזמֹור  מִּ ַלְמַנֵצַח 
יַע  ַיבִּ ְליֹום  יַע׃ יֹום  ָהָרקִּ יד  ַמגִּ ָיָדיו  ּוַמֲעֵשה 
י  ים, ְבלִּ ֶֹּמר ְוֵאין ְדָברִּ ֶֹּמר, ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחֶּוה־ָדַעת׃ ֵאין־א א
ֵליֶהם,  ְקֵצה ֵתֵבל מִּ ְשָמע קֹוָלם׃ ְבָכל־ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָּום ּובִּ נִּ
יש  ָישִּ ֵמֻחָפתֹו,  ֵֹּצא  י ְכָחָתן  ָבֶהם׃ ְוהּוא  ֶֹּהל  ָשם־א ַלֶשֶמש 
ם מֹוָצאֹו, ּוְתקּוָפתֹו ַעל־ ְקֵצה ַהָשַמיִּ ַֹּרח׃ מִּ בֹור ָלרּוץ א ְכגִּ
יַבת ָנֶפש,  יָמה ְמשִּ ְסָתר ֵמַחָמתֹו׃ תֹוַרת ְיָי ְתמִּ ְקצֹוָתם, ְוֵאין נִּ
ים ְמַשְמֵחי־ קּוֵדי ְיָי ְיָשרִּ י׃ פִּ יַמת ֶפתִּ ֵעדּות ְיָי ֶנֱאָמָנה ַמְחכִּ

ְרַאת ְיָי ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת  ם׃ יִּ יַרת ֵעיָניִּ ְצַות ְיָי ָבָרה ְמאִּ ֵלב, מִּ
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