
Rosh haShaná (literalmente, "Cabeça do Ano") 

é o Ano Novo Judaico, que marca o início de um 

período de 10 dias de oração, reflexão e 

arrependimento, que se encerra em Iom Kipur. 

Este período, conhecido como Iamim Noraim (Dias 

Terríveis/Temíveis - em tradução literal - mas que 

podemos designar também como Dias Magníficos 

ou Grandiosos), é amplamente observado pelos 

judeus em todo o mundo, em geral por meio 

dos serviços religiosos nas sinagogas. Rosh 

haShaná é celebrado no primeiro dia do mês 

hebraico de Tishrei, que - por causa das 

diferenças entre os calendários solar e lunar – 

corresponde, em geral, a setembro ou outubro 

no calendário secular. Costumes associados 

à festividade incluem tocar o shofar (uma 

forma de “chamar” as pessoas à reflexão), 

comer chalá redonda (representando os 

ciclos da vida e seu permanente recomeço) 

e comer maçãs com mel (para expressar o 

desejo de termos um doce Ano Novo).

Agradecemos ao 

pela cessão desse conteúdo, que vem 

contribuir com o enriquecimento 

do judaísmo reformista nas 

comunidades latino-americanas.
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Por: RABINO JOSEPH B. MESZLER

Em Rosh Hashaná está escrito, 

no iom Kipur está selado:

Que este ano as pessoas viverão e morrerão

alguns mais suavemente do que outros

e nada vive para sempre.

Mas em meio a forças avassaladoras

da natureza e da humanidade,

nós ainda escrevemos nosso próprio Livro da Vida,

e nossas ações são as palavras neste Livro,

e as etapas de nossas vidas são os capítulos,

e nada fica sem registro, nunca.

Cada gesto conta. Tudo o que fazemos importa.

Então, se não agora, quando?

Para as coisas que podemos mudar, 

há teshuvá, realinhamento,

Para as coisas que não podemos mudar, 

há tefilá, oração,

Pela ajuda que podemos dar, 

há tsedacá, justiça.

Juntos, vamos escrever um belo livro da vida,

Que possa ser lido por Deus.

Obs: O UNetane Tokef (linda tefilá que lemos em Rosh haShaná e Iom Kipur é uma oração que busca trazer uma mensagem de 

humildade e, ao mesmo tempo, de potência; humildade no sentido de percebermos a fragilidade humana, e potência, para tomar 

consciência de que o Homem tem a capacidade de superar sua fragilidade através de ações positivas.

Um Unetane Tokef alternativo
O rabino Joseph B. Meszler é o líder 
espiritual do Templo Sinai em Sharon, MA. 



Os iamim Noraim, as Grandes Festas, são um tempo de  
reflexão pessoal e arrependimento, quando os judeus Tzom Gedalia, o Jejum de Gedalia, é um dia de jejum menor 
em todo o mundo refletem sobre o ano que passou e que ocorre no terceiro dia do mês hebraico de Tishrei, 
pensam sobre o ano que ainda está para acontecer. entre Rosh Hashaná e Yom Kipur. Este dia de jejum (do 
Começar o novo ano é uma oportunidade para nascer ao pôr do sol), originalmente vinculado à 
reafirmar o compromisso de longa data da tradição morte de Gedalia, último governador de Judá após a 
judaica com o tikun olam (reparação do mundo). destruição do Primeiro Templo pelos babilônios, pode 

ser atualmente dedicado aos milhões de pessoas em 
O Talmud ensina que há quatro datas distintas todo o mundo que enfrentam fome diariamente.
consideradas como início do ano: um para as árvores 

(O dia 15 de shvat é o ano novo das árvores, quando os Assim, nesta época sagrada do ano, nós 
frutos começam a surgir), um para os meses (o mês de voluntariamente jejuamos para entender mais 
Nissan é considerado o primeiro mês, sendo o mês prontamente a dor daqueles que sofrem fome ao longo 
associado à saída do Egito e portanto ao início do do ano. Em vez de nos concentrarmos em nossa própria 
povo judeu), um para os dízimos (o primeiro dia do fome durante nosso jejum ritual, dedicamos nossos 
mês de Elul é considerado o início do ano para o pensamentos e nossas ações a milhões de pessoas em 
pagamento dos dízimos relativos aos animais, sendo todo o mundo que clamam diariamente por alimento.
comum atualmente ser mencionado como o ano novo  
para os animais, em contraposição ao ano novo das 

árvores) e um para os anos. O Ano Novo dos anos, Rosh 
O costume de tashlich acontece na madrugada ou 

haShaná, também é considerado como a data da criação 
tarde de Rosh haShaná. Durante este ritual, os judeus 

do homem e portanto se vincula com a criação do 
vão a uma fonte de água e simbolicamente “lançam seus 

mundo. Além dos temas de arrependimento, auto-
pecados” do ano anterior para a água corrente. 

reflexão e oração que tradicionalmente consideramos 
Tradicionalmente migalhas de pão ou comida são 

durante as Grandes Festas, também nos é dada a 
usadas para simbolizar os pecados. Entretanto, pode-se 

oportunidade de reconhecer e celebrar a obra de 
usar pedras, como as encontradas perto da água, de 

Deus na criação do mundo.
forma a não desperdiçar comida, mesmo migalhas, para 

lembrar aqueles que enfrentam a fome diária - aqueles 
Ao contemplarmos nossas ações, boas e ruins, 

para quem até as migalhas podem significar a diferença 
durante o ano que passou, também voltamos nossos 

entre a vida e a morte. Ao participar deste ritual e 
pensamentos para o mundo ao nosso redor e nosso 

começar o processo de expiação, pense em maneiras 
papel como coadjuvantes da criação. Há muitas 

pelas quais você pode atuar no próximo ano para 
coisas que podemos fazer durante as Grandes Festas 

ajudar àqueles que precisam de comida.
para assumir essa responsabilidade de cuidar da 

Fonte: Religious Action Center of Reform Judaism 
criação de Deus.

Jejum de Gedalia

Justiça Social - Tashlich

Um guia rápido para “sobreviver” às Grandes Festas

Rosh haShaná e Iom Kipur estão às portas, 

sinalizando que a vida está prestes a ficar muito, Antes de Rosh Hashaná, tenha em sua casa maçãs, 
muito atarefada - se já não estiver. Essa época mel, bolo de mel e chalá redonda. Se quiser prepare 
traz um tipo especial de agitação às famílias alguns doces de Rosh Hashaná. Se você estiver 
judias em todo o mundo. recebendo convidados em sua casa,  planeje a 

refeição com pelo menos uma semana de 
Veja algumas sugestões para ajudar a vivenciar antecedência, certificando-se de ter algumas 
essas festas de fim de ano com mais tranquilidade. opções para crianças, e compre sua comida com 
 antecedência também. Isso fará muita diferença 

quando Rosh Hashaná chegar.

 Este parece simples, mas é muito fácil esquecer. 

Você não precisa ser aquele que se pergunta 

“quando são as festas?”! Coloque as datas no seu Esses dias sagrados são sobre refletir, pensar 
calendário e você pode se tornar a pessoa que sobre como podemos fazer melhor, como podemos 
sabe, definitivamente. reparar relacionamentos. Isso é um começo. 
 Leia em família alguns livros com temática das 

Grandes Festas para que todos entrem no 

contexto . Encontre algumas músicas infantis Decida com antecedência como e onde você 

divertidas e as ouçam em família.passará as Grandes Festas. Se você quiser ir aos 

 serviços religiosos, faça as seguintes perguntas:

Tire um tempo para refletir sobre sua vida e  

compartilhar suas reflexões com seus filhos, “EU FAÇO PARTE DE ALGUMA CONGREGAÇÃO?”
família e amigos. Peça-lhes que façam o mesmo. Ligar para a sua sinagoga com antecedência irá 

O que eles dirão pode surpreendê-lo! Dedique garantir que sua família possa desfrutar dos 

tempo para falar com cada membro da sua família serviços da maneira que você deseja. Ser membro 

sobre o ano que passou e o ano que se aproxima. e parte efetiva de uma comunidade é sempre uma 

Compartilhe seus pensamentos, e crie espaço para maneira de enriquecer a si e a sua família com uma 

eles fazerem o mesmo. Ofereça e receba abraços.vida congregacional, e isso funciona nos dois 

Com um pouco de planejamento, você pode sentidos, sendo uma vida saudável para as famílias 

garantir que sua experiência nas Grandes Festas e para a congregação.

seja tão significativa quanto alegre. Desejando  

a todos vocês um Shaná Tová u'metuká, 

um feliz e doce ano novo!Mais uma vez, isso parece enganosamente simples - 

 mas alguns cronogramas das Grandes Festas 

A rabina Sara Y. Sapadin é mãe de quatro filhos. parecem exigir compreensão! Considere as idades de 

Ordenada pelo HUC-JIR, Sara atualmente serve seus filhos. Eles estarão participando de serviços 

o Templo Emanu-El em Nova York, como rabino com você? Eles são crescidos o suficiente para 

adjunto. Sara escreve para várias publicações participar de um serviço adulto? Se não, há 

judaicas e também é uma orgulhosa colaboradora programação infantil disponível em sua sinagoga 

de The Sacred Calling: Quatro Décadas de Mulheres local? Há experiências familiares projetadas 

no Rabinato (CCAR Press). Ela, seu marido Danny especificamente para todos aproveitarem juntos? 

e seus filhos residem em Nova York.Geralmente há muitas opções! As opções permitem 

que todos os membros da família experimentem e 

desfrutem das vivências oferecidas.

Marque seu calendário.

Planeje seus dias.

 “DE QUAIS SERVIÇOS DEVO PARTICIPAR?”

Prepare sua cozinha.

Visualize o que será necessário.

Por: RABINA SARA Y. SAPADIN


