
 Bençãos e Orações
 PARA NOÉTICOS



 Shemá pela manhã
1. Todos os dias de manhã,  assim que despertar e ainda na cama,  junte suas mãos,  abaixe a cabeça, 
e diga:

2. Após a higiene pessoal, e antes de iniciar suas atividades do dia:  pronunciamento fundamental e
obrigatório (pelo menos duas vezes por dia, manhã e noite) do ‘’Shemá Israel’’. Ele deveria ser feito 
em hebraico.

Shivti A-do-nai enegd tamid“Dou graças a Ti, Rei vivo e eterno, pois Tu misericordiosamente

restauraste minha alma dentro de mim, Tua fidelidade é grande”
(Cabalá Twiter, Rabino Avraham Chachamovits, pág.20)

 (Portal Retidão Noética, Rabino Avraham Chachamovits, TAG Orações) 

“Shemá Yisrael, A-do-nai E-lo-hê-nu, A-do-nai Echad.”
(Em voz baixa): Baruch shem kevod malchutô leolam vaed.

“Ouve Israel, o Eterno é nosso D-us, o Eterno é Um.”
Bendito seja o nome da glória de Seu reino para toda a eternidade.

Veahavtá et A-do-nai 
E-lo-hê-cha, bechol 
levavechá uvchol 
nafshechá, uvchol 
meodêcha. Vehayu 
hadevarim haêle, 

asher Anochi 
metsavechá hayom, 

al levavêcha. 
Veshinantam levanêcha

bedibartá bam, 
beshivtechá bevetêcha, 
uvelechtechá va´dêrech 

uvshochbechá 
uvchumêcha. 

Ucshartam leot al 
iadêcha vehayu 

letotafot ben enêcha. 
Uchtavtam al

mezuzot betêcha 
uvish’arêcha.

Amarás a A-do-nai, 
teu D-us, com todo teu 
coração, com toda tua 
alma e com todo teu 
poder [tuas posses]. 

Estas palavras que Eu
te ordeno hoje, ficarão 

sobre teu coração. 
Inculca-las-ás 

diligentemente em 
teus filhos e falarás a 

respeito delas, 
estando em tua casa, e 

andando por teu caminho, 
e ao te deitares e ao te 

levantares. Ata-las-ás como 
sinal sobre tua mão e 
serão por filactérios 

entre teus olhos. 
Escreve-las-ás nos umbrais

de tua casa e em teus portões.

‘’Que Hashem me ilumine e que eu possa enxergar o caminho
certo, para sair da minha escuridão, do meu orgulho e arrogância’’.

(Rabino Avraham, Cuidado Sua Alma Pode Estar em Perigo, pág.118)



 Antes de iniciar as atividades do dia
1. Leia todos os dias, o salmo da  sua idade mais um, se tem 40 anos leia o salmo  41. 

2. Todos   os   dias  pela manhã,  fale  o  salmo  20.  Ele  trata  dos juízos Divinos. É vital adoçar estes 

julgamentos, pois deles virão os decretos.

S
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o 

23

(Cabalá Twiter, Rabino Avraham Chachamovits, pág.30) 

(Cabalá Twiter, Rabino Avraham Chachamovits, pág.32) 

3. O  Salmo 23 todos os dias pela manhã, ajuda a você crescer em fé e confiança em D’us, isso que te 

falta e distancia d’Ele.
(Cabalá Twiter, Rabino Avraham Chachamovits, Pág.33)

1 Um  Cântico  de  David.  O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 2  Em campinas luxuriantes 

Ele  me  deposita, ao lado de águas tranquilas Ele me conduz. 3   Ele restaura a minha alma. Ele

me  conduz  sobre  atalhos  de justiça, em  consideração a Seu Nome. 4   Embora eu caminhe no 

vale obscurecido pela morte,  não temerei nenhum mal, pois Tu estás comigo. Teu bordão e Teu

cajado  me  confortam.  5   Tu  preparas  uma  mesa  diante  de  mim  em  plena  vista  dos meus

atormentadores.  Tu  ungiste  minha  cabeça  com  óleo;  minha  taça transborda.  6  Que apenas 

bondade  e  benevolência  me  persigam todos os dias da minha vida. E eu habitarei na Casa do

Senhor por longos anos.

S
al

m
o 

20

1 Para o Condutor.  Um cântico de David.  2  Que o Senhor te responda no dia da aflição. Que o 

Nome  do  D’us  de  Jacó  te  faça  inexpugnável.  3  Que  Ele envie  tua ajuda  do Santuário, e te 

suporte  de  Sion.   4  Que  ele  lembre  todas  as  tuas  oferendas  e  considere  teus  holocaustos

generosos.  Selá.  5  Que  le  te  conceda  o desejo do teu coração e realize todo teu plano. 6 Para

que  possamos  cantar de  alegria à tua vitória e erguer nossa bandeira em nome do nosso D’us.

Quando  o  Senhor realiza  todos os teus pedidos.  7  Agora eu sei que o Senhor fez Seu ungido

um vitorioso.  Ele  lhe  responderá  de  Seu  céu sagrado, com vitórias onipotentes de Seu braço

direito.  8  Alguns por meio de carruagens, e alguns por meio de cavalos, mas nós, em Nome do

Senhor,    nosso  D’us,   clamamos.     9   Eles  curvaram-se  e  caíram,   mas   nós   nos  erguemos 

revigorados.  10   Senhor, salve! O Rei nos responderá no dia em que chamamos.



 Antes de iniciar as atividades do dia
4. Reze  sempre  pelo bem estar de seus pais e mestres, pois a eles você deve honra e respeito.  Saiba

que isto é uma lei espiritual. Espiritualmente, o respeito ao mestre que te ensina Torá é até maior do

que o respeito ao seu próprio pai. E de fato ele também é seu pai. 

(Rabino Avraham Chachamovits, Cabalá Twiter, págs.42 e 45)

Salmo XX

Salmo 67

1 Para  o Condutor, em  Neguinot,  um cântico com acompanhamento musical. 2  Que D’us nos

favoreça  e  abençoe.  Que  Ele  mostre  Seu  luminoso  semblante  conosco, Selá.  3  Para tornar

conhecido  Teu  caminho  na  terra,  entre  todos  os  povos Tua salvação. 4  (Então) as nações Te 

reconhecerão,  ó   D’us.  As nações  Te  reconhecerão -  todas  elas.  5  As nações  se  alegrarão  e

cantarão  de  júbilo,  porque  Tu julgarás  as nações com  equidade  e as nações sobre a terra Tu

Salmo 67

5.  Antes  de  iniciar  as  atividades  do dia, seria bom fazer os Salmos 67, 100, 145, 146 e por fim 150. 

Daí  em  diante,  continuar  condicionando  um número.  Esta  sequência  de  louvores  a D-us pode 

certamente  ser  considerada  como  o  real  início das orações matinais de um Noético, e que devem

anteceder  todas as ações do dia, inclusive qualquer estudo. Em geral, só lemos os Salmos durante o

dia, principalmente de manhã, que é o horário de benevolência. E quanto mais cedo melhor. 

(Rabino Avraham, Portal “Retidão Noética” TAG: Orações)
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o 



 Antes de iniciar as atividades do dia

1 Um louvor,  por David.  Eu Te exaltarei, meu D’us o  Rei, e abençoarei  Teu Nome para todo o 

sempre.  2  Todo dia eu Te abençoarei,  e louvarei  Teu Nome para todo o sempre. 3  O Senhor é

grande  e  muito louvado, e Sua grandeza  está além de investigação. 4  Cada geração enaltecerá

Teus  atos  para  a   próxima, e  falará  de  Teus   atos   poderosos.  5   Assim,  debaterei   a  glória

esplendorosa do  Teu poder e  Tuas obras maravilhosas.  6  Elas falarão da Tua temível força, eu

relatarei Tua grandeza.  7  Elas expressarão a recordação de Tua abundante bondade, e cantarão

exultantemente  a Tua retidão.  8  Gracioso e misericordioso é o Senhor,  lento  para  Se  irritar e

grande  em benevolência. 9  O Senhor é bom para todos, e Suas misericórdias estão em todas as

Suas criaturas. 10 Todas as Tuas criaturas Te agradecerão, Senhor, e Teus devotos te abençoarão.

11 Da glória do Teu reino eles dirão, e de Tua força falarão; 12  para informar os seres humanos

de  Seus  atos  poderosos,  e o glorioso  esplendor  do  Seu reino.  13   Teu reino  é um reino que

atravessa  todas as eternidades e  Teu domínio está em cada geração. 14  o Senhor suporta todos

os caídos  e  endireita todos os  curvados. 15  Os olhos de todos olham para Ti com esperança, e

1 

com alegria, venham diante Dele com cântico alegre. 3 Saibam que o Senhor Ele é D’us, foi Ele

quem  nos  fez  e  somos Seus,  Sua  nação e o rebanho de Seu pasto. 4  Entrem em Seus portões

com agradecimento,  Seus pátios com louvor, deem graças a Ele, abençoem Seu Nome. 5  pois o

Senhor é bom, Sua benevolência, dura para sempre, e de geração a geração é sua fidelidade.

Um  cântico  de  agradecimento. Clamem ao Senhor todos (sobre) a terra. 2  Sirvam ao Senhor

Salmo 67
guiarás,  Selá.  6  (Então)  as nações Te  reconhecerão,  ó D’us, as nações Te reconhecerão - todas

elas.  7  A terra  terá produzido  seu produto; que D’us, nosso próprio D’us, nos abençoe. 8 Que

nos abençoe e que todos os confins da terra O temam.

Salmo 100

Salmo 145



 Antes de iniciar as atividades do dia

Salmo 146

Salmo 146
1 

cantarei ao meu D’us, enquanto existir. 3. Não confiem nos nobres, nem num ser humano que

não sustenta salvação. 4 Quando seu espírito parte ele retorna à sua terra, nesse dia seus planos

todos  perecem.  5   Louvores  para  aquele  cuja ajuda é o D’us de Jacó, cuja  esperança  está  no

Senhor, seu D’us  -  Criador  do   céu  e  da  terra,  o  mar  e  tudo  que  está  neles; Que protege a

verdade para sempre.  7  Ele faz justiça  para os explorados,  Ele  dá  pão aos famintos; o Senhor

livra os prisioneiros.  8  O Senhor dá visão aos cegos, o Senhor  endireita os curvados, o Senhor

ama os justos. 9  O Senhor protege os estranhos (prosélitos), Ele encoraja o órfão e a viúva, mas

o caminho dos perversos Ele contraria. 10 O Senhor reinará para sempre  -  teu D’us, ó Sion, de

geração em geração. Louvem a D’us. 

Louva a D’us!  Louva ao  Senhor, ó minha alma!  2  Eu louvarei ao  Senhor enquanto  viver, eu

Salmo 145

Tu  lhes  dás  seu  alimento  no  seu  momento  apropriado.  15  Tu  abres Tua mão e satisfazes o

desejo de toda coisa viva.  17  O Senhor é  justo  em todos os  Seus  caminhos, e magnânimo em 

todos os  Seus  atos.  18  O Senhor  está  próximo  de  todos que clamam por Ele  -  a todos que 

clamam por   Ele  sinceramente.  19  Ele faz a vontade daqueles que  O  reverenciam; e Ele ouve

seus  gritos e os salva.  20  O Senhor protege todos que  O  amam, mas  todos  os  perversos  Ele

destruirá.  21  Que minha boca declare o louvor do Senhor, e que toda carne abençoe Seu Santo

Nome para todo o sempre. 

Salmo 150

Salmo 150

1 Louvem  a  D’us!  Louvem a  D’us e  Seu  Santuário  louvem-No  no firmamento de Sua força.

2  Louvem-No por  Seus atos poderosos,  louvem-No como convém à  Sua abundante grandeza.

3 Louvem-No  com  o  toque  do  shofar,  louvem-No  com  minim  e   ugav.  5  Louvem-No  com

tsiltselei   shamá,   louvem-No   com  tsiltselei   teruá.   6    Que  é  alma   inteira   louve  a  YAH. 

Louvem a D’us! 



Bençãos e Leis das Bençãos 

sobre alimentos e Benidas

Não existe e nem deve existir liturgia Noética, pois as leis oferecidas aos povos não judeus não

formam uma religião, mas sim um código básico de comportamentos morais que propiciam

paz e harmonia espiritual e social. Contudo, Noéticos verdadeiros devem louvar e agradecer

a Hashem pelas coisas do mundo que se beneficiam, assim como fazem os judeus observantes

das leis da Torá. A formulação e o dizer das bênçãos é Santo. Portanto, antes de mais nada é

proibido pronunciar estas palavras em locais impuros, como dentro de banheiros, próximo a

lixo, esgotos, etc. Nunca se leva comida ou bebida para um destes lugares também. As bênçãos

devem ser feitas sempre devagar e com atenção, de modo que antes de fazer uma bênção a

pessoa deva saber exatamente qual a bênção apropriada a ser feita. Se várias bênçãos serão

feitas, deve-se saber a ordem delas, como será explicado. Por fim, este é um assunto sério e

deve ser tratado sempre com temor ao Céu. Aquele que consome alimentos e bebidas sem as

bênçãos é considerado um ladrão,  pois é como se roubasse de Hashem.

I. “Bendito és Tu, S-nhor nosso D-us, Rei do universo, que extrai o pão da terra”.

Uso: para comer pão, baguels, matsá, pão pita, croutons, pizza, etc., seja a farinha de

trigo, aveia, cevada, espelta, ou centeio e se a farinha for misturada com água como o líquido

principal (não suco de laranja etc.).  E seja o pão com ou sem fermento.

II. “Bendito és Tu, S-nhor nosso D-us, Rei do universo, que cria diversas espécies de

a l i m e n t o s ”         .

Uso: Antes de comer um alimento feito de grão de cereal ou arroz (biscoitos, panquecas,

macarrão, farofa de trigo, bolachas, bolos, e outros que a água não seja o principallíquido).

Pela Graça de D-us:

Introdução:

Bênçãos Sobre Alimentos E Bebidas

Os números serão referenciados nas leis sobre as bênçãos.



III. “Bendito é Tu, S-nhor nosso D-us, que cria o fruto da vinha” .

Uso:   Antes de beber vinho    (e champagne de uva) ou suco de uva:   Atenção: evite toda bebida 

alcoólica.

IV. “Bendito és Tu, S-nhor nosso D-us, Rei do universo, que cria o fruto da árvore”.

Uso: Antes de comer uma “fruta da árvore” como laranjas, limão, cereja, abacate, kiwi, maracujá,

pêra, nectarina / pêssego, manga, etc. (e incluindo todos os vários tipos de nozes, como amêndoa,

avelã, caju, castanha do Pará, coco-da-bahia, etc.).

    

V. “Bendito és Tu, S-nhor nosso D-us, Rei do universo, que cria o fruto da terra”.

Uso: Antes de comer frutas  como banana,  mamão  (formosa ou papaya), morango, melões e me-

melancia, abacaxi,   e outras várias frutas que não crescem em árvores (como definido pela Torá). 

E todas as verduras da  terra, sem exceção alguma,  tal como a abóboras, xuxu, todas as raízes, to-

mate,  aspargo, brócolis, pepino, pimentões, repolho,  couve flor, feijões, quiabo, giló,  berinjela, 

amendoim (a pasta de amendoim se for graúda), milho, lentilha, rabanete, alfaces, etc.

VI. “Bendito és Tu, S-nhor nosso D-us, Rei do universo, por cuja palavra tudo veio a existir”

Uso: Antes de beber algo (água, leite, suco, refrigerantes),  todas as carnes, aves, peixes, palmito,

balas, queijo, ovos, gelatina, maionese, todos os patês homogênios, pasta de amendoim (sem pe-

daços de  amendoim),  chocolates,  farofa de milho ou de alguma raiz, mel, cogumelos,  todos  os

purês, etc.

Leis das Bençãos sobre Alimentos e Bebidas

1. Uma bênção pode ser dita mesmo com uma quantidade pequena de comida ou bebida que

será consumida.

2. Antes de  recitar  qualquer  bênção é fundamental  pausar e saber  de  fato  qual é a bênção

correta para cada alimento.  Se no mesmo prato e mesa se encontram vários  alimentos de um

mesmo tipo de bênção,  faça  apenas a bênção uma vez, mas pensamento em incluir  todos os

alimentos da mesma espécie.

3. Após começar a recitar uma bênção,  não  é permitida qualquer interrupção com outras pa-

lavras até seu término. Imediatamente após fazer a bênção  se deve comer  um pedaço do ali-

mento (ou gole da bebida) para qual a bênção foi feita.

4. É preciso  ter  cuidado  para nunca fazer bênçãos em vão,  pois é proibido falar o  Nome de 

D-us  sem propósito.  Portanto, antes de começar a bênção tenha em mente exatamente o quê

você está fazendo,  qual a bênção para  o  alimento.  A fim de ensinar crianças, a pessoa pode 

falar a bênção  que poderá não ser sobre um alimento, mas sim para educá-la.  Se a pessoa se

esquecer de fazer as bênçãos específicas e começar a comer, assim que ela se lembrar  deverá

fazer as bênção (s) necessária (s).

5. Como  já  foi dito  algumas  vezes,  somente  uma pessoa  que ouve  a bênção de  outra fala 

amém. Ou seja, NUNCA se diz amém para  sua própria bênção.  E a pessoa que  falará amém 



deve fazê-lo  IMEDIATAMENTE  após ouvir a bênção.  Ainda que óbvio, somente é permite de

falar amém quando se abençoa a D-us, JAMAIS a outra “entidade” inferior.

6. Como já foi dito, se vários tipos de alimentos na mesma categoria serão comidos na  refeição,

a pessoa deve  dizer somente uma bênção que cobrirá todas elas da  MESMA  categoria  (obvia-

mente, cada categoria de alimento tem sua bênção).  Por exemplo, quando comer maças e laran-

jas,  basta dizer uma vez só a bênção (IV) sobre a laranja (ou a maça, tanto faz), mas sim tenha a

intenção no pensamento de incluir todas a frutas da refeição.

7. Quando a bênção (VI) é dita sobre um alimento, as bebidas que  NÃO  o vinho ou derivados

dele (como suco de uva) já são incluídas nesta bênção. Por exemplo, se a pessoa fez esta bênção

para comer um ovo, ela então já inclui a água que será bebida.

8. Se diferentes categorias de alimentos serão comidas  SEM  “pão” (ver definição de pão na se-

ção de uso desta bênção), a ordem do recitar das bênçãos para cada tipo de comida é a seguinte:

II,  III,  IV,  V e  VI.  Por exemplo, quando iniciando o comer de uma salada mista que contenha

também abacate e queijo, primeiro diga a bênção  (IV)  – o que  automaticamente incluirá qual-

qualquer fruta também – e depois faça a bênção  (V)  para as verduras da salada (e assim, serão 

incluídos quaisquer outros vegetais da refeição). E somente depois faça a bênção  (VI)  no quei-

jo, o que incluirá comidas e bebidas desta mesma categoria mais ampla.

9. Se um prato  contém uma  comida  principal misturada  junto com  uma secundária (de outra

categoria), somente se diz a bênção sobre a principal. Por exemplo, se faz somente  a bênção  (I)

sobre um pão feito com uvas-passas.  Outro exemplo,  para comer  uma  torta de maça (ou outra

fruta) se faz somente a bênção (II), pois o principal neste caso é a massa da torta.

10. Se a bênção correta específica não  for conhecida,  a pessoa tem dúvida, ou se esqueceu  (so-

mente nestas condições excepcionais),  a  bênção  mais ampla  (VI)  poderá ser usada para qual-

qualquer prato e assim cobrir tudo.

11. Quando  iniciar  uma refeição  com a bênção  do pão  (I), esta  bênção  cobre  toda a refeição 

(uma vez que pela Torá, todos os alimentos são secundários ao pão). Portanto, nenhuma outra

bênção fora esta é feita aos alimentos  ou bebidas se a pessoa iniciar a refeição com pão.  (Note

que  a  definição  de  pão  feita na seção de uso da bênção).   A única exceção é se nesta  refeição

houver vinho ou suco de uva.  Neste caso, depois da bênção do pão,  somente quando  a pessoa

for beber o vinho ou suco de uva, ela deve fazer a bênção (III).

12. Depois que a bênção  (III) sobre o vinho ou suco de uva é feita,  a bênção adicional  normal-

mente feita sobre outras bebidas  não é necessária,  uma vez que  todas as bebidas são secundá-

rias (assim como a bênção do pão isenta as outras comidas e bebidas não derivadas da uva)..

13. Toda  pessoa  que teme a   D-us   deve cobrir a cabeça.   Não se faz uma bênção com a cabeça 

descoberta.     Não se faz uma bênção sem se estar vestido.  Não se faz uma bênção só de roupas

íntimas.   A mão não serve  como cobertura  para fazer uma bênção.   Aonde não existe recato, a 

a Shechiná (“Presença Divina”) não paira.

 14. No mundo que vivemos, principalmente não judeus por viverem em comunidades “aber-



“abertas”, seculares  e  totalmente ignorantes das leis de  D-us, pode ocorrer algum constran-

gimento no pronunciar das bênçãos.  Tudo é de acordo com o nível da pessoa, sua força e co-

ragem.   Entretanto,  se for necessário  por alguma razão, a pessoa pode fazer as  bênçãos  em

voz bem  baixa, mas ao menos movendo os lábios e usando o seu fôlego.

15. Elas  leis  devem ser estudas  e de preferência decoradas. Todas as  palavras  escritas  aqui

são importantes. Aprendam a ler cada uma destas  instruções. Possivelmente, vários alimen-

tos trarão dúvidas sobre  a bênção correta a ser feita,  mesmo para os mais experientes.  Isto é

normal e pode e deve ser sanado com o estudo e prática.

Aqui se encerram as leis básicas sobre alimentos e bebidas.

Rabino Avraham Chachamovits.
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