
A Mishná nos dá o seguinte conselho:  
Asé Lecha Rab. A interpretação tradicional desta máxima é: "se torne um professor". 

É nosso dever procurar um professor e um guia que nos ajude a ser melhor a cada dia. 
Outra possível interpretação desta máxima, depende de onde se coloca a vírgula seria: 

"Faça de você mesmo um professor". Nós não só devemos buscar sabedoria fora de nós, 
mas nós mesmos devemos nos tornar sábios, cada um de nós também deve se tornar um 

professor. Nesta série procuramos que cada um possa se converter em professor em 
sua própria casa. Em uma linguagem simples e moderna você vai encontrar todo o 
necessário para dominar e para fazer com sua família ou amigos alguns rituais do 

calendário judaico e do ciclo de vida do nosso povo.

Nesta edição apresentamos: 
“Guia prático para Havdalá”. Tudo o que necessário saber para 

organizar uma Havdalá em família ou com amigos. 
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(Al finalizar la ceremonia nos saludamos con el siguiente saludo tradicional:
Jag Urim Sameaj)
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O Midrash (Bereshit Rabá 11: 2) nos diz que quando o primeiro 
Shabat terminou Adão começou a ter medo. 

O primeiro Shabat foi tão intenso que o sol não se pôs na sexta-feira, 
assim no sábado à noite foi a primeira vez que Adão viu escurecer.

Assustado, ele pensou que a escuridão era um castigo por sua trans-
gressão pois tinha comido o fruto do conhecimento do bem e do mal. 

Para tranquiliza-lo, Deus lhe ensinou a acender uma fogueira e 
trazer luz para o mundo em tempos de escuridão. Assim, Adão real-
izou de certo modo a primeira "Havdalá” em um sábado à noite, 
assim como nós. 

Ao contrário de outras culturas, onde os homens devem roubar dos 
deuses, o fogo, na nossa tradição foi Ele, na sua infinita bondade, 
que nos ensinou com o fogo a trazer luz e calor para o mundo.

Halajá y Minhaguim - Leyes y tradiciones 

Este año 5776-2015 comienza 
el domingo 6 de diciembre al anochecer.

Debemos aumentar la santidad y no disminuirla  (Talmud, Shabat 21a)
Si las tradiciones siguieran siempre al pie de la letra la historia, cada día de 
Janucá debiéramos disminuir la luz, el primer día tendríamos que encender ocho 
luminarias y el último día tan solo una. Eso fue lo que ocurrió. El aceite encontrado 
el primer día debía haber ardido muy fuerte pero cada día el mismo se consumía 
un poco más. Sin embargo nuestros sabios nos enseñan que no debemos emular 
el proceso de aquel aceite sino invertirlo, comenzar con poca luz y luego ir aumen-
tando. En la vida debemos siempre aumentar la luz, aumentar la santidad, aumen-
tar la compasión y aumentar el amor. Debemos empezar con poco, con una 
luminaria a la vez, para terminar finalmente iluminando todo el mundo con la 
fuerza de nuestra luz.
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Uma história para começaró

Com a aparição das três primeiras estrelas no sábado à noite termina o 
Shabat. O fim do Shabat é marcado pela adição de um parágrafo na 
quarta bênção da Amidá (Ata Chonantanu) e com um ritual que inclui 
quatro bênçãos: uma sobre um copo de vinho, uma sobre fragrâncias 
aromáticas, uma sobre uma vela trançada e uma bênção em que é 
possível distinguir o Shabat do resto da semana. Em hebraico, se memo-
riza a ordem destas bênçãos  a partir do acrostico YaBNeH (Yain, Besa-
mim, Ner e Havdalá). Iavneh também foi o lugar onde o judaísmo se reno-
vou após a destruição do Templo de Jerusalém. Ali os rabinos redefiniram 
o judaísmo para dota-lo de sentido e de vida, mesmo sem o Beit HaMik-
dash. Todo sábado à noite, temos a possibilidade de criar a nossa própria 
Iavneh, de nos reinventar e nos renovar.



O que representa cada um dos elementos da Havdalá?

1. Um copo cheio de vinho ou suco de uva kasher. Se não tem vinho ou 
suco de uva pode usar qualquer outra bebida menos agua, incluso café 
ou chá (preferencialmente uma bebida alcoólica).

2. Besamim: fragrâncias aromáticas. Qualquer tipo de fragrância 
aromática serve, pode vir de folhas, frutas, perfumes, especiarias ou 
flores.

3. Uma vela, preferencialmente trançada, com múltiplas mechas, pois 
se abençoa no plural “meorei haEsh”. Por razões práticas, geralmente 
se usa um suporte para segurar a vela, (deve estar acesa durante toda a 
cerimônia), porque você vai precisar de suas mãos para os besamim e 
para o copo de vinho. Se não existir tal suporte, outra pessoa pode 
ajudá-lo. 

4. Um prato, preferencialmente fundo para poder apagar a vela.
 

O vinho -  
O vinho é o símbolo da alegria, como está escrito no salmo 104 "o vinho alegra o 
coração dos homens". O vinho é, então, derramado sobre um prato, lembrando o 
que diz o Talmud (Eruvin 61a): "Toda casa onde o vinho flui generosamente como 
água é um lugar de bênção."
 

As fragrâncias aromáticas  - ��: 
De acordo com os místicos, no Shabat temos uma neshamá ieterá (uma alma 
adicional), e ao final do Shabat esta neshamá nos abandona, e para renovar as 
nossas energias para começar uma nova semana fazemos uma profunda 
neshamá (inspiração) nas fragrâncias com aromas deliciosos.
 

A vela trançada  - 
O fogo marca o início e o fim do Shabat. Durante este dia, nos abstivemos de 
acender fogo, no final reafirmamos o nosso desafio de intervir e transformar o 
mundo acendendo uma vela trançada, simbolizando a unidade na diversidade do 
povo de Israel.

O que necessito para fazer Havdalá? Um checklist: 



1. Antes de começar, se possível olhamos para o céu e buscamos as 
três primeiras estrelas. Como pode estar nublado, é bom saber a partir 
de que momento poderá recitar a Havdalá em sua cidade, para não 
depender da possibilidade de visualizar as ditas estrelas.

2. Se enche o copo com vinho até o topo e se acende a vela. Para poder 
perceber melhor a luz da vela, alguns tem o costume de apagar as luzes.

3. Se recitam sete versículos que reforçam nossa fé na proteção divina. 
Ao recitar o último 'kos ieshuot esa' se levanta o copo de vinho com a 
mão direita. 

4. Se abençoa o vinho, mas ainda não se bebe.

5. Se passa o copo de vinho para a mão esquerda e se pega os besa-
mim com a mão direita, para recitar a benção dos besamim. Todos os 
que participam da cerimonia cheiram os besamim.  

6. Os besamim são colocados de lado e se abençoa a vela. É costume 
colocar as mãos na frente da chama vela olhando para as nossas 
unhas, desfrutando o jogo de luz e sombras que a luz da vela gera, assim 
distinguindo entre a luz e a escuridão.

7. Retornamos o copo à mão direita e se pronuncia a bênção de 
Havdalá. Para concluir, se toma a maior parte do vinho. O vinho restante 
é derramado sobre o prato e a vela é apagada neste vinho derramado. 
Alguns geralmente mergulham um dedo de cada mão no vinho e tocam 
os olhos, relembrando o verso de Tehilim que diz que as mitzvot “ilumi-
nam os olhos” e os bolsos desejando abundância para a semana de 
trabalho que se inicia.

8. Se conclui cantando algumas canções tradicionais como "HaMavdil 
ben kodesh lechol 'Eliahu HaNavi, Miriam HaNevia e/ou uma boa 
semana. No final nós nos saudamos desejando Shavuá Tov, boa semana 
ou 'A guit voch' de acordo com o costume.

Aviso: Esta Havdalá é para um Shabat 'normal'. Para Shabatot que são sucedidos por 
uma festividade ou para a Havdalá de festividades, consulte um sidur ou o seu rabino, 
chazan ou moré

Quais são os passos da Havdalá?



Halajá y Minhaguim - Leyes y tradiciones 

Na bênção do vinho, alguns se acostumaram a 
tentar ver o rosto refletido no vidro do copo e sorrir 

(até mesmo rir alto). Fazemos isto baseado em 
uma lenda antiga que ensinava que o rei Davi 
tinha anunciado que ele iria morrer no Shabat, 

mas ele não podia prever em qual Shabat. 

Vendo seu rosto refletido no vidro do copo de 
Havdalá, David confirmou que ele havia comple-
tado um outro Shabat vivo e sorrindo sabendo 
que, pelo menos, teria uma semana inteira para 

aproveitar a vida. Esta prática nos permite 
começar cada semana sorrindo.
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Um lindo minhag (tradição) para concluir:



Seder Havdalá

Hine El ieshuati evtach velo efchad, ki ozi vezimrat Ia Adonai, vaiehi li lishua. Ushavtem maim 
besason, mimaaienei haieshua. LaAdonai haieshua, al amcha virjatecha sela. 

Adonai Tzevaot imanu, misgav lanu Elohei Iaakov sela. Adonai Tzevaot ashrei adam boteach 
bach. Adonai Hoshia, haMelech iaanenu veiom koreinu. Laiehudim haita ora vesimcha, 
vesason veikar, ken tihie lanu. * Kos ieshuot esa, uveShem Adonai ekra.



Porque Deus, Adonai é a minha fortaleza e a minha canção é 
para Ele, e Ele se tornou a minha salvação. Alegres tiraram 
água das fontes da salvação. Deus é a salvação. Teu povo por 
Ti é bendito. Adonai dos exércitos está conosco, é nossa 
fortaleza, o Deus de Jacó. 

Com a sua permissão, meus senhores, meus mestres e meus rabinos.
Lechaim

Bendito es Tu, Adonai, Deus nosso, Rei do Universo, criador do fruto 
da videira (Amém)

Savri maranan verabanan verabotai.

Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech haolam, bore peri hagafen.

Seder Havdalá

Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech haolam, bore minei besamim.

Bendito es Tu, Adonai, Deus nosso Rei do Universo, criador das 
fragrâncias aromáticas. (Amém)

Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech haolam, bore meorei haesh.
Bendito es Tu, Adonai, Deus nosso Rei do Universo, criador 

das luzes do fogo. (Amém)

Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech haolam, hamavdil bein kodesh lechol, bein or lechoshech, bein 
Israel laamim, bein Iom HaShevii lesheshet iemei hamaase. Baruch Ata Adonai, 

hamavdil bein kodesh lechol.

Bendito es Tu, Adonai, que diferencias o sagrado do cotidiano, a luz da escuridão, a Israel das nações, o sétimo 
dia do resto dos dias da criação. Bendito es Tu, Adonai que diferencias o sagrado do cotidiano. (Amém)

Na versão digital clicando aqui se pode escutar a Havdalá completa. 

Adonai dos exércitos, bem aventurados são aqueles que 

em que nós o invoquemos. Os judeus tiveram luz, alegria e 
honra; que assim seja para nós. O cálice da salvação eu 
levanto, e o nome de Deus eu invoco:

http://www.seminariorabinico.org/newsletter/havdala.mp3


(1) Hamavdil (O que diferencia)

(2) Eliahu HaNaví

Aquele que diferencia entre o sagrado e o profano, perdoa nossas transgressões, nossa descendência e os pertences 
aumentarão como areia e como as estrelas da noite. Aquele que diferencia entre o sagrado e o profano, perdoa 

nossas transgressões, nossos descendentes e pertences (alguns dizem "nossa paz e nossos descendentes) 
aumentarão como areia e como as estrelas da noite.

  
Hamavdil bein kodesh lechol, chatoteinu Hu imchol, zareinu vechaspeinu

 (tem quem diga ‘Zareinu veShlomeinu) iarbe chachol, vechakochavim balaila.

Elihau hanavi, Elihau hatishbi, Eliahu haguiladi, bimehera iavo eleinu im Mashiach Ben David

Eliahu, o profeta, Eliahu, o tisbita, Eliahu, o guiladita. Logo virá a nós, junto ao Messias, filho de David



(3) Miriam HaNevia

 (4) Boa Semana (ladino)

Miriam hanevia oz vezimra beiada.
Miriam tirkod itanu lehagdil zimrat olam.
Miriam tirkod itanu letaken et haolam.

bimheira veiameinu hi tevieinu el iemei haieshua.

Miriam a profetisa, a força e a canção estão em suas mãos. Miriam, dança conosco para assim aumentar a música do 
universo. Miriam, dança conosco para assim consertar o mundo. Logo ela nos trará as aguas da redenção. 

Buena semana mos de' el Dio' (x3) 
alegres y sanos 

Buena semana mos de' el Dio' 
alegres y sanos

A mis hijos bendecir (x2)
que me los deje el Dio' bivir 

alegres y sanos 
buena semana mos de' el Dio' 

alegres y sanos
Para fadar y cercucir (x2)

para poner tefillin 
Buena semana 

Buena semana mos de' el Dio' 
alegres y sanos

“Shavua Tov” - “Boa Semana” - “A gite Voch”



Aqui está um tema interpretado pelo Chazan Ariel Foigel. É um pot-pourri de temas iemenitas, 
interpretados durante o Shabat e, especialmente, em seu término, na cerimônia de Havdalá

Extra:

1. La ner: é uma composição sefaradí do século XVII composta por Maqam Nahawand.

2. Lecha Dodi: é uma composição de Shelomo Halevi Alkabets no século XVI, o que segue é uma 
descrição da experiência familiar da vivencia sabática. 

3. Deror Yikra: é uma das canções de Shabat mais antigas e populares, conhecidas e cantadas em toda 
a diáspora judaica. Foi escrita por Dunash ben Labrat, no século X na Espanha; O piyut gira em torno da 
ideia do paraíso espiritual que se experimenta no Shabat

Na versão digital clicando aqui se pode escutar a canção. 

Laner velivsamim nafshi meiachela
Im titnu li kos iayin lehavdala

Lecha Dodi likrat kala pnei shabat nekabela
veaba mesalsel kolo bizmirot shabat

Sharim kol bnei habait bemakela gdola
Umapa tzchora nefeset ve dolkim nerot

Ucheed min heavar hamanguinot  chozrot
Umale pit'om habait beotan zmirot

Dror Yikra leven im bat v'intzorchem k'mo vavat.
Na'im  shimchem velo yushbat  sh'vu  venuchu  

b'yom  Shabbat.

A minha alma anseia por uma vela trançada e especiarias 
aromáticas. Se me deres um copo de vinho para realizar o 
Havdalá! Venha meu amado para receber a noiva, recebamos 
em conjunto o dia do descanso. Papai cantou com a sua voz 
canções de Shabat e todos os habitantes das casas cantaram 
como um grande coral.  

E uma toalha branca é colocada, velas são acesas e como um eco 
do passado, as melodias são repetidas e a casa se encheu com 
essas canções. Adonai proclamará liberdade de todos os seus 
filhos, e continuam a ser a menina dos seus olhos. Agradável é 
seu nome e não acabará o repouso e o descanso no dia do 
Shabat.

http://www.seminariorabinico.org/newsletter/havdala_ritmo_yemenita.mp3



