B´´H

Guia das Rezas
Domingo, 16 de maio – Véspera de Shavuot

Acendimento das velas: 17:12
Recitamos duas Berachot:
1 – Baruch atá Ado-nai Alo-hênu Melech haolam, asher kideshánu bemitsvotav, vetsivánu
lehadlic ner shel iom tov.
2 – Baruch atá A-donai Elo-hênu Mêlech haolám, shehecheyánu ve-kiyemánu vehiguiánu
lazman hazê.

Minchá
Início – página 23
Arvit
Início - página 53
Na página 57 na última linha falamos “Vaidaber moshe”.
Amidá para de Iom Tov 262, incluímos os trechos alusivos à Shavuot.
Página 66 - Alênu
Kidush - 269
Costuma-se passar a noite estudando Torá. O alvorecer na cidade de SP será às 4:40 (ou 5:25
conforme outras opiniões).
Segunda-feira, 17 de Maio – Primeiro dia
Shacharit
Após bençãos matinais, korbanot etc.
Hodú - 121
Na pág. 144 falamos apenas “Hameir larets” abaixo da linha.
Amidá de Iom Tov – 262
Halel completo – 254
Cântico diário – 259
Leitura do poema Akdamut – 357
LEITURA DOS DEZ MANDAMENTOS – FAZER O POSSÍVEL PARA IR À SINAGOGA!

É correto fazer a leitura do trecho que seria lido na torá e na Haftará na sinagoga. Pág. 360 e
Haftará na pág. 362
Ashrei Pág. 367
Mussaf - Pág. 276
Ein KeElokenu e Alenu – 184
Salmo 20 e referente ao dia 6 do mês.
Kidush - Pág. – 287
Após o Kidush costuma-se fazer uma refeição láctea. Fazemos a Brachá final e espera-se uma
hora, meia hora ou apenas lavar as mãos e boca, cada um conforme seu costume.
Minchá
Korbanot etc.
Ashrei – 194
Amidá de Iom Tov – 262
Alenu – 206
Acendimento das velas de um fogo pré-aceso: 18:07
Falamos as mesmas Berachot do primeiro dia

As rezas do segundo dia são iguais ao primeiro exceto:
Cântico diário - 260
Leitura da Torá – 355
Haftará – final da 361
IZKOR
Quem não tem um dos pais vivos (há mais de um ano) recita mesmo sem minian. Pág. 272
Quem tem os pais vivos pode recitar o Av Harachamim – pág. 172
Arvit do dia a dia – pág. 227
Havdalá - Apenas a Brachá de Hamavdil sobre um copo de vinho - 235

Que possamos comemorar este Shavuot em Ierushalaim, com Mashiach!

