Qidush: Santificação do Shabat!

!
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A Recitação do Qidush!
!
!
!
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Compilação: Rav Yusef Mikhael Eliyah
Tradução: Sha’ul Bentsion

O Qidush deve ser feito no local da refeição, e antes de se comer qualquer coisa no Shabat. Preferencialmente, logo
no início do Shabat. É costume recitar o trecho de Gn. 2:1-3 antes do Qidush, abaixo indicado como opcional.!
Enche-se um copo ou taça com pelo menos cerca de 150ml de vinho ou suco puro de uva. O condutor ergue o copo
ou taça com a mão direita e recita, sem interrupção, todo o texto do Qidush.!
Após recitar, o Qidush, o condutor toma um gole do vinho ou suco e o distribui aos demais.!

(Opcional)!
Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia Elohim já havia
concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Elohim o sétimo dia e o
santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. !

!

Qidush:!
Bendito és Tu, Adonay nosso Elohim, Rei do Universo, Criador do fruto da videira.!

!

Bendito és Tu Adonay nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificou e nos mostrou favor.
Com amor, nos concedeu o Seu santo Shabat - uma comemoração do ato da Criação, a
primeira das santas convocações, e um memorial da saída do Egito. Pois Tu nos escolheste e
nos santificaste dentre todas as nações, e com amor e favor nos concedeste o Teu santo
Shabat por herança. Bendito és Tu Adonay, que santifica o Shabat.

!
!
Instruções Adicionais!
!
!
!

Após o Qidush, os presentes fazem a lavagem das mãos, abaixo indicada. Após todos se sentarem novamente, o
condutor faz a bênção do pão sobre a Halah ou uma porção de pão, e todos comem. !
As bênçãos do pão e após o alimento se encontram no material bênçãos dos alimentos.!
Caso não haja vinho ou suco puro de uva, ou seja da preferência de alguém, é possível fazer o Qidush diretamente
com o pão. Nesse caso, faz-se a lavagem das mãos antes do Qidush. O texto do Qidush é o mesmo, porém ao invés
da bênção do vinho, faz-se a bênção do pão.!

!
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Instruções da Lavagem das Mãos!
1)
2)
3)
4)

!

Enche-se a medida de, pelo menos, uma xícara de água.!
Recita-se a bênção abaixo. Se a lavagem for feita dentro do banheiro, a bênção deve ser feita antes de entrar.!
Para a lavagem, joga-se metade da água sobre a mão direita, o resto sobre a mão esquerda. !
Esfregue as mãos uma na outra, com os dedos voltados para cima, e mantenha-os assim até secar as mãos com
a toalha (ou papel, etc.)!

Bênção para a lavagem das mãos:!
Bendito és Tu Adonai nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com Teus mandamentos, e
nos ordenaste acerca do erguer das mãos.
!
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