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MÓDULO III – REGRESSANDO 

Classe 4: A ARTE DA PRECE JUDAICA 
Moré: Charton Baggio Scheneider (Gamli’el Ben Ytz’chak) 

 
 
Conteúdo: 
 

• A Brakhah 

• A Tefilah 

• Hitbodedut 

• O Sidur 

• Aninu – Seder tefilah 
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Notas: 

A Brakhah 

O termo ‘Brakhah’ ( הכרב ) comparte a raiz com o termo Berekh ( ךרב ), que significa ‘joelho’. 

Porque temos que reconhecer algo procedente de HaShem?  

O que realmente quer HaShem quando nos ordena que façamos uma Brakhah? 

 

Devarim 8:10 

Quando, pois, tiveres comido, e fores farto, louvarás ao Eterno teu Elohim pela boa terra que te deu. 

 

A Tefilah 

‘Tefilah’ ( אלפת ) deriva do verbo ‘Lehitpalel’ (להתפלל) é traduzido em português como ‘Orar. 

O verbo LehitPaLeL vem da raiz são P-L-L ( ללפ ), que é a raiz da palavra Tefilah.  

O que significa determinar?  

 

Shemot 21:22 

Quando dois homens brigarem e ferem uma mulher grávida, fazendo-a abortar. Se não há nenhum ferimento 

fatal, então deve pagar uma pena. O marido da mulher deve reclamar para isso, e é então (בפללים) 
DETERMINADO pelos tribunais. 

Biflilim (בפללים), o que é ‘decidido’, ‘determinado’ pelo tribunal, pelos juízes. 

 

Tehilim 106:30 

Então Pinchas se levanto e interveio/fez juízo (ויפלל) e deteve a praga. 

 

‘Interveio’ em hebraico é ‘vaiFaLeL’ (ויפלל) 
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Hitbodedut 

Hitbodedut (em hebraico: התבודדות) - uma forma não estruturada, espontânea e individualizada da 

Tefilah e a meditação - Rebe Nachman de Breslev.  

O objetivo do Hitbodedut é establecer uma estreita relação pessoal com HaShem e uma compreensão 
mais clara de seus motivos e objetivos pessoais.  

O Rebe Nachman de Breslev, bisneto do Baal Shem Tov e fundador do Chasidut de Breslev. 

Hitbodedut (literalmente, “fazer que alguém esteja só”). 

Hitbodedut se realiza na língua materna. 

 

Cinco Conselhos de Rabino Iehoshua sobre a Tefilah 

Toledot Iehoshua, Perek 22 (Mt 6:5-9): 

1. Quando meditar não elevem a voz.  

Brakhah, o reconhecimento, a bendição em português. 

Hodaiar (Gratidão) uma súplica. 

O Talmud Bavli, tratado de Berachot 24b: “Alguém que diz a oração para ser ouvido é pequeno na 
fé – disse R. Huna.” 

2. Não sejam como os tristes manipuladores da Torah, que amam meditar nas Sinagogas e nas 
esquinas dos pátios, que meditar com altivez para ser escutados e reverenciados pelos 
homens. 

(Vide Talmud Ierushalmi - Tratado Berachot 8c) 

Com relação a meditar (orar) “com altivez” é o mesmo que diz Chana em sua oração descrita em I 
Shemuel 2:3 “Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca; 
porque o Eterno é o Elohim de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança.”  

3. Mas tu, quando meditar vai a teu leito e feche atrás de ti a porta. 

“Vai a teu leito”, este é um lugar onde o ser humano recebe sonhos e visões. Iov 33:15 – “Em sonho 
ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens, e adormecem na cama.”  

“E feche atrás de ti tua porta”, isto quer dizer “em privado”. O mesmo disse o profeta Eliseu a mulher 
endividada em Melachim Bet 4:4 – “Então entra, e fecha a porta sobre ti...” 

Pode fazer referência ao Talit, o manto de oração. 

4. Medite a teu Pai que esta nos céus em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará 
completamente.  

Iehoshua nos diz “Em secreto” e é por isto que estamos falando da meditação só e não em público. 

“Secreto” é a palavra “Seter”, que também quer dizer ‘ocultado’ ou ‘coberto.’ Gematria é 660. 
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Tehilim 17:1 

Ouve, HaShem, a justiça; atende ao meu clamor; dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios 
enganosos. 

A expressão “Rinati” (“meu clamor”) também tem valor numérico de 660.  

Como podemos unir o céu e a terra através da Tefilah? 

O ser humano é composto de duas forças: a força física (Guf) e a força espiritual (Neshamah). 

‘Taharah’, é a pureza e ‘Nida’ a impureza. 

5. Quando meditar não manipulem palavras como os sectários que pensam que pela multidão de 
palavras serão escutados. Não veem que vosso Pai que esta nos céus conhece vossas 
palavras antes que vocês orem e peçam?  

 

I Shemuel 2:3 

Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca... 

Esta é a proibição da litania das palavras. 

Kohelet (Eclesiastes) 5:2:  

“Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de 
Elohim; porque Elohim está nos céus, e tu estás sobre a terra; assim sejam poucas as tuas palavras.”  

Bereshit (2:7) diz que HaShem soprou em suas narinas Nismat chaiim (um sopro de vida) a Adam. 

 

Toledot Iehoshua, Perek 56 

Quando a boca desperta o coração fala.  

 

Toledot Iehoshua, Perek 110 (Mt 26) 

Tomou a Shimon Kefa e aos dois filhos de Zavidel, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: 
Estou triste até a morte, apoiem-me e vigiem comigo. Foi lentamente baixando e caiu sobre seu rosto, 
meditava e dizia: Pai meu, por favor, se é possível remove de mim este cálice, mas certamente que não seja 
feita de acordo a minha vontade, senão segundo a Tua vontade. Foi aos Talmidim, os encontrou dormindo e 
lhe disse a Kefa: Assim que não pode vigiar comigo uma hora? Vigiem e meditem, não seja que entrem em 
uma prova, porque a verdade é que o espiritual está pronto para ir ao seu Criador, mas a carne é fraca e 
enferma. Foi pela segunda vez a meditar dizendo: Se não podes remover este calice, exceto que eu a beba, 
que se faça conforme a Tua vontade. Depois disto retornou e os encontra dormindo porque seus olhos estavam 
pesados. Os deixou e se foi a meditar pela terceira vez com palavras similares as anteriores. 
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O Sidur 

Sidur vem do termo ‘Tzeder’, que quer dizer ‘ordem’. 

Uma ordem de leituras que se chamam Tefilot (orações) ou Brachot (bendições). 

A Amida - está dividida em três seções para os dias de semana, são elas: 

1. Shevach (Louvor) 

a. Avot (Patriarcas) 

b. Guevurot (Feitos Poderosos) 

c. Kedushaht HaShem (Santificação do Nome) 

2. Porção central que varia segundo a ocasião 

a. Daat/Bina (Conhecimento) 

b. Teshuvah (Retorno) 

c. Selicha (Perdão) 

d. Gueulá (Redenção) 

e. Refuá (Santidade) 

f. Birkat HaShanim (Benção por um prospero ano) 

g. Kibutz Galuiót (Tirando-nos do exílio) 

h. Hashavat HaMishpat (Restauração da justiça) 

i. Birkat HaManim (Benção contra os hereges) 

j. Al HaTzadikim (Pelos justos) 

k. Binian Yerushalaim (Reconstrução de Jerusalém) 

l. Mashiach Ben David (Mashiach Davídico) 

m. Kabalat Tefilah (Recebimento da oração) 

3. Hodaia (Agradecimento) 

a. Avodá (Serviço do Templo) 

b. Hodaá (Agradecimento) 

c. Birkat Shalom (Benção de Paz) 

d. Elohai Netzor (Elohim Guarda – Orações de conclusão) 

 

Talmud Bavli, Brachot 29B. 

Se um homem faz de sua oração um texto fixo, não é uma súplica genuína (sincera). 
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Avinu – Seder Tefilah 

Toledot Iehoshua, Perek 110 (Mt 26) 

Disse Iehoshua: Assim meditem vocês:  

 

Mishle Shlomo 15:8 

O sacrifício dos ímpios é abominável a HaShem, mas a oração dos retos é o seu contentamento. 

 

O seder Tefilah que Rabi Iehoshua transmitiu a seus Talmidim (Toledot Iehoshua 22 e Iehoshua 
Maasav VeTorato 11:2-4): 

 

וָבָאֶרץ ַבָשַמִיםָעשוי  ִיְהֶיה ְרצוְנךִשְמך ְוִיְתָבֵרך ַמְלכוְתך  ִיְתַקֵדש ָאִבינו    
ַכֲאֶשר ֲאַנְחנו מוֲחִלים ַלחוְטִאים ַלְחֵמנו ְתִמיִדית ֵתן ַהיום ָלנו וְמחול ַחטֹאֵתינו  

: ָאֵמן ָרע ִמָכלִנָסיון ְוָשְמֵרינו  ִליֵדי  ָלנו ְוַאל ְתִביֵאנו 
 

Toledot Iehoshua, Perek 14 (Mt 5) 

... Não pensem que vim a deixar sem efeito a Torah, mas para trazê-la para um fim. 

 
1. Pai nosso, ...  

Veja Devarim 32:6 e Ieshaiahu 63:16. 

Shemone Esre, 5ª Bênção 

“Converte-nos, Pai nosso, à Tua Torah e reconduz-nos, nosso Rei, ao Teu serviço...”  

Shemone Esre, 6ª Bênção 

 “Perdoa-nos Pai nosso, pois pecamos, absolve-nos, nosso Rei, pois erramos” 

2ª Bênção que precede o Shema: 

“Pai nosso, nosso Rei, por amor de nossos pais que confiavam em Ti e aos quais ensinaste as regras da vida, 
sê clemente e ensina também a nós. Pai nosso, Pai misericordioso, tem piedade de nós... Uma vez que é 
Elohim, nosso Pai, nosso Elohim...”  

2. ... santificado seja Teu Nome...  

Iechezkel (Ez) 36:23, 27 

Santificarei Meu Nome... farei que andem em meus mandamentos. 
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Kadish 

“Seja engrandecido e santificado o seu grande Nome, no mundo que ele criou de acordo com sua vontade”.  

Shemone Esre, 3ª Bênção 

“Fica conosco, seja engrandecido e santificado o teu Nome na terra, como é santificado no mais alto dos céus”.  

3. ... e bendito seja Teu reino (ou soberania); ...  
Reconhecer a Soberania de HaShem, equivale a receber O Reino.  

Kadish 

“Que ele possa estabelecer seu reino durante vossa vida e durante vossos dias e durante o tempo da casa de 
Israel...”.  

Tosefta Brachot 3:7:  

“Que a Tua vontade seja feita no céu e também na terra. Dá tranquilidade de espírito àqueles que Te temem. 
Porém em todas as coisas faz o que Te parece bom.” 

4. ... tua vontade seja feita nos céus e na terra. Dá nosso pão constante...  

1 Makabi 3:59-60:  

Porque é melhor para nós morrer em batalha do que ter de contemplar as desgraças do nosso povo e do lugar 
santo. Aquela, porém, que for a vontade no céu, ele a realizará.  

Talmud Bavli, Brachot 29b 

Faz a Tua vontade acima e dá conforto aos que estão abaixo, e a cada um a sua necessidade. 

Pirke Avot, Perek 5, Mishna 23 

Sê forte e cumpre a vontade de teu pai que está no céu. 

Shemone Esre, 9ª Bênção 

“Abençoa, Senhor nosso Elohim este ano, abençoa toda espécie de colheita e dá bênção e prosperidade. Sacia 
o mundo com teus favores e concede bênção e prosperidade às nossas obras. Abençoa nossos anos, para que 
sejam anos felizes. Sê bendito, tu, Senhor que abençoas os anos”.  

Bircot HaShachar (Bênçãos Matinais)  

“Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Elohim, Rei do universo, que prove todas as minhas necessidades”.  

“De acordo com o que cada um comia” (Ex 16:21) porque o que sobrava “criava vermes e 
apodrecia” (Ex 16:20). 

Mishle Shlomo 30:8 

... não dês nem riqueza nem pobreza, concede-me o meu pedaço de pão. 
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5. ... Perdoa-nos nossas faltas, como nós perdoamos aos que cometem faltas contra nós... 

Uma confissão requer de Vidui (Confissão) e tem que se fazer Teshuvah (Retorno). 

Nossas faltas (Chatotenu), a palavra “Pecado” generaliza mas não especifica. 

“Chet” entende-se como “Falta”. 

Shemone Esre, 6ª Bênção 

“Perdoa-nos, pai nosso, porque pecamos; absolve-nos, nosso rei, porque erramos, uma vez que tu és bom e 
indulgente. Sê bendito, tu Senhor, que tens muta piedade para perdoar”.  

6. ... não nos faça chegar a prova... e guarda-nos de todo mal,...  

Nissaion significa ‘provas’ (vem de ‘Nisin’ que significa ‘marcar’ – um estandarte). 

Shemone Esre, 7ª Bênção 

“Olha a nossa aflição e defende-nos. Livra-nos logo, nosso rei, pela tua glória, porque tu és o salvador e forte. 
Bendito és tu, Eterno, salvador de Israel”.  

Talmud, Tradado Brachot 60b 

Não me abandones ao poder do pecado, nem ao poder da culpa, nem da tentação e da vergonha.  

Talmud, Tratado Shabat 151b 

Aquele que for misericordioso para com os outros, Elohim lhe será misericordioso. 

7. ... Amen.  
 

Iaakov 4:3 

Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. 

 

Devarim 11:13 

... o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa Nefesh (alma). 

 

 


