
SHEMINI ATSÊRET
SEXTA-FEIRA À NOITE E SHABAT  
9 E 10 DE OUTUBRO

A separação é uma doce tristeza. É 
por isso que, após sete dias mag-
níficos, D’us nos concede mais 

um dia em Sua Presença.
Shemini Atsêret é um dia adicional após 

o final de Sucot, que nos permite mergulhar
naquelas sensações espirituais em nossa
sucá e estocá-las para o ano 
à nossa frente. E se isso não 
lhe traz ânimo suficiente, 
dançar com a Torá trará. 
Depois que você trouxe a 
elevação de Rosh Hashaná 
e Yom Kipur para a terra em 
Sucot, você abraça o guia 
que levará você à vida que 
está à sua frente: a Torá.

Shemini Atsêret é mar-
cado por preces de Yom 
Tov e refeições festivas. 
Nosso costume é comer na sucá em Shemini 
Atsêret, mas sem a tradicional bênção da 
sucá. É nosso costume também dançar com 
a Torá na sexta-feira à noite, Shemini Atsêret, 
assim como faremos em Simchat Torá.

SIMCHAT  TORÁ
SÁBADO À NOITE E DOMINGO 
10 E 11 DE OUTUBRO

Em Simchat Torá, a festa de ale-
grar-se com a Torá, não apenas 
estudamos a Torá – nós a cele-

bramos. Nós a seguramos, a abraçamos, 
dançamos e cantamos com ela. Afinal, o 
manual Divino para a vida é o maior presente 
que um judeu poderia celebrar.

Lemos a última porção 
da Torá e começamos a ler 
o rolo desde o início. Isso é
para mostrar que a Torá é
amada por nós, e estamos
ansiosos pelo começo de
um novo ciclo.

A celebração é marcada 
no sábado à noite e no 
domingo durante o dia com 
danças alegres e exuberan-
tes em volta da plataforma 
de leitura (bimá) da sina-

goga, enquanto são entoadas alegres canções 
judaicas.

Se você estiver em casa neste ano, junte 
sua família e dancem segurando um livro 
da Torá ou Tehilim. 

Em Simchat Torá 
não apenas estuda
mos a Torá – nós a 
celebramos. Nós a 
seguramos, a abra
çamos, dançamos e 
cantamos com ela.

“No oitavo [“Shemini”] dia, 
uma celebração [“Atsêret”] será   
[feita] para vós…”  — Números 29:35

o grand
finale

Yizcor 
Em Shemini Atsêret, Shabat 10 de outubro, durante as orações 
matinais, recitamos novamente o Yizcor pelos membros da família 
que faleceram.



SHEMINI ATSÊRET  

& SIMCHAT TORÁ

Sexta-feira, 9 de outubro 
Dia de Hoshaná Rabá
Véspera de Shemini Atsêret Velas até

17:34
Bênçãos 1 & 3
Dança com a Torá à noite

Shabat, 10 de outubro
Dia de Shemini Atsêret

Yizcor e prece pela chuva Velas* após

18:28
Bênçãos 2 & 3
Dança com a Torá à noite

Domingo, 11 de outubro Dia de Simchat

Torá
Dança com a Torá pela
manhã Término às 18:29

* Acenda apenas a partir de uma chama preexistente. 
Não colocamos tefilin nos dois dias de Rosh Hashaná, Yom 
Kipur, sete dias de Sucot, Shemini Atsêret e Simchat Torá.

Horários para a cidade do 
Rio de Janeiro

CALENDÁRIO 
DAS VELAS

BENÇÃOS

BENÇÃO 1

BENÇÃO 2

BENÇÃO 3

Beit Lubavitch Rio Chag Sameach!!

Beit
Riscado




