
Palestra: Práticas Israelitas de Oração
Material de Acompanhamento

Por Sha’ul Bentsion

I - Introdução

 Este material não se trata de avaliar práticas certas ou erradas, mas sim estabelecer 
um pequeno compêndio das práticas israelitas de oração e adoração.

	 	 	 	
II - Direção

“Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do 
Teu Santo Templo [eshtachave el heichal kodshecha - אשתחוה אל–היכל קדשך], no teu 
temor.” (Tehilim/Salmos 5:8)

“Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem, voltados 
para este lugar [vehitpalu el-hamakom - והתפללו אל–המקום], e confessarem o teu nome, e 
se converterem dos seus  pecados, quando tu os afligires, ouve então do céu, e perdoa o 
pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem 
andar; e envia chuva sobre a tua terra que deste ao teu povo em herança.” (Melachim Alef/1 
Reis 8:35-37)

“E também ouve ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras 
remotas, por amor do teu nome - Porque ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão, e 
do teu braço estendido - e vier orar voltado para esta casa [vehitpalel el-habait hazeh - 
 Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo - [והיתפלל אל–הבית הזה
o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os  povos da terra conheçam o teu nome, 
para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre 
esta casa que tenho edificado.” (Melachim Alef/1 Reis 8:41-43)

“Ao saber que o documento havia sido assinado, Daniel subiu para sua casa. As janelas do 
seu aposento superior estavam orientadas  para Yerushalayim, e três vezes  por dia ele se 
punha de joelhos  [barech al-birchohi - ברך על–ברכוהי], orando e confessando a seu Elaha: 
justamente como havia feito até então.” (Dani’el 6:11)

“A Ti eu levanto meus olhos [nassati et-enai - נשאתי את–עיני], a Ti, que habitas no 
céu;” (Tehilim/Salmos 123:1)

“Então falou Shlomo: YHWH disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma 
casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto 
[vayassev hamelech et-panav - ויסב המלך את–פניו], e abençoou toda a congregação de 
Israel; e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: Bendito seja YHWH Elohim de 
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Israel, que falou pela sua boca a David, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde 
o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas  as 
tribos de Israel, para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome; porém escolhi a 
David, para que presidisse sobre o meu povo Israel.” (Melachim Alef/1 Reis 8:12-16)

III - As Mãos

1) Observe as passagens abaixo referentes às mãos:

“Ouve minha voz suplicante quando eu clamo a ti, quando eu levanto as mãos [benassi nadai 
YHWH,para o teu santo dos santos.” (Tehilim/Salmos 28:2) ,[בנשאי ידי -

“E agora, bendizei a YHWH, servos todos de YHWH! Vós  que servis  na casa de YHWH pelas 
noites, nos átrios  da casa do nosso Elohim. Levantai vossas mãos  para o Santuário [seu-
yedechem kodesh - שאו–ידכם קדש] e bendizei a YHWH!” (Tehilim/Salmos 134:1-2)

“Estendo para ti as minhas mãos [perasthi yadai - פרשתי ידי]; a minha alma tem sede de ti, 
como terra sedenta. Selah.” (Tehilim/Salmos 143:6)

“Então Ezra bendisse a YHWH, o grande Elohim; todo o povo, com as mãos  erguidas 
[be’moal yedehem - במעל ידהם], respondeu: “Amen! Amen!”, e depois  se inclinaram e 
prostraram [vayikdu vayishtachavu - ויקדו וישתחו] diante de YHWH, com o rosto em terra. 
[apayim artsah - אפים ארצה]” (Nehemiah/Neemias 8:6)

Observe as passagens abaixo referentes às palmas:

“Então lhe disse Moshe: Em saindo da cidade estenderei minhas  palmas (das mãos) a YHWH 
[efros  et-kapai el-YHWH - אפרש את–כפי]; os  trovões cessarão, e não haverá mais saraiva; 
para que saibas que a terra é de YHWH.” (Shemot/Êxodo 9:29)

“Quando Shlomo acabou de dirigir a YHWH toda essa prece e essa súplica, levantou-se do 
lugar onde estava ajoelhado [mikroa al-birkav - מכרע על–ברכיו], de palmas  erguidas  para o 
céu [vechapav perushot hashamayim - וכפיו פרשות השמים], diante do altar de YHWH, e pôs-
se de pé. Abençoou em alta voz toda a assembléia de Israel, dizendo: ‘Bendito seja YHWH, 
que concedeu o repouso a seu povo Israel, conforme todas  as suas  promessas; de todas  as 
boas promessas  que fez por meio de seu servo Moshe, nenhuma falhou!” (Melachim Alef/1 
Reis 8:54-56)

“Assim, vou-te bendizer em toda a minha vida, e em teu nome levantar as minhas palmas 
(das mãos) [essah kapai - אשא כפי];” (Tehilim/Salmos 63:4)

“Levanta-te, grita de noite, no começo das vigílias; derrama teu coração como água diante 
da face de YHWH; eleva a Ele tuas palmas (das mãos) [sei elav kapayich - שאי אליו כפיך], 
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pela vida de teus filhinhos (que desfalecem de fome na entrada de todas as  ruas).” (Eicha/
Lamentações 2:19)

“Elevemos nosso coração com nossas  palmas (das mãos)  [nissa levaveinu el-kapayim] para o 
El que está nos céus.” (Eicha/Lamentações 3:41)

“Em seguida, Shlomo postou-se diante do altar de YHWH, na presença de toda a assembléia 
de Israel, e estendeu as  palmas (das  mãos) [vayafros  kapav - ויפרש כפיו]. Ora, Shlomo 
mandara fazer um estrado de bronze, que pusera no meio do pátio; tinha cinco côvados de 
comprimento, cinco de largura e três de altura. Shlomo subiu a ele e ajoelhou-se diante de 
toda a assembléia de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: ‘YHWH, Elohim de Israel! 
Não existe nenhum Elohim semelhante a ti nos céus  nem na terra; tu que guardas  a Aliança e 
conservas o amor para com teus  servos, quando caminham de todo o coração diante de 
ti.’” (Divrei haYamim Beit/2 Crônicas 6:12-14)

IV - Ajoelhar-se

Observe as passagens abaixo:

“Quando Shlomo acabou de dirigir a YHWH toda essa prece e essa súplica, levantou-se do 
lugar onde estava ajoelhado [mikroa al-birkav - מכרע על–ברכיו], de palmas  erguidas  para o 
céu [vechapav perushot hashamayim - וכפיו פרשות השמים], diante do altar de YHWH, e pôs-
se de pé. Abençoou em alta voz toda a assembléia de Israel, dizendo: ‘Bendito seja YHWH, 
que concedeu o repouso a seu povo Israel, conforme todas  as suas  promessas; de todas  as 
boas promessas  que fez por meio de seu servo Moshe, nenhuma falhou!” (Melachim Alef/1 
Reis 8:54-56)

“Ao saber que o documento havia sido assinado, Daniel subiu para sua casa. As janelas do 
seu aposento superior estavam orientadas  para Yerushalayim, e três vezes  por dia ele se 
punha de joelhos  [barech al-birchohi - ברך על–ברכוהי], orando e confessando a seu Elaha: 
justamente como havia feito até então.” (Dani’el 6:11)

“Entrai, prostrai-vos [nishtachaveh - נשתחוה] e abaixai-vos [venich’ra’ah - ונכרעה], de joelhos 
[nivrecha - נברכה], frente a YHWH que nos fez!” (Tehilim/Salmos 95:6)

V - Prostrar-se

A raíz shachah (שחה) significa tombar, ou colocar-se para baixo. Esta é a palavra geralmente 
traduzida como “adorar”. Observe seu uso:

“Então o homem se inclinou [va’yikod - ויקד] e se prostrou [va’yishtachu - וישתחו] a YHWH, e 
disse: ‘Bendito seja YHWH, Elohim de meu senhor Avraham, que não retirou sua 
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benevolência e sua bondade a meu senhor. YHWH guiou meus passos à casa do irmão de 
meu senhor!... Eu lhe perguntei: 'De quem és filha?,' e ela respondeu: 'Eu sou a filha de 
Betu’el Ben Nachor, o filho que Milka deu.' Então eu coloquei este anel em suas  narinas e 
estes braceletes em seus braços, inclinei-me, prostrei-me a YHWH [va’eked va’eshtachaveh - 
 bendisse a YHWH, Elohim de meu senhor Avraham, que me conduziu por ,[ואקד ואשתחוה
um caminho de bondade, a fim de tomar para seu filho a filha do irmão de meu senhor. 
Agora, se estais dispostos  a mostrar benevolência e bondade a meu senhor, declarai-mo; se 
não, declarai-mo, para que eu vá para a direita ou para a esquerda." Lavan e Betuel tomaram 
a palavra e disseram: "Isto procede de YHWH, não te podemos  dizer nem sim e nem não. Eis 
Rivkah na tua presença; toma-a e parte, que ela seja a mulher do filho de teu senhor, como 
disse YHWH.’ Quando o servo de Avraham ouviu essas palavras, prostrou-se por terra diante 
de YHWH. [vayishtachavu artsah YHWH - וישתחו ארצה ליהוח]’” (Bereshit/Gênesis 
24:8,47-52)

“Imediatamente Moisés  inclinou-se à terra e prostrou-se [vayikod artsah vayishtachu - ויקד 
depois ;[ארצה וישתחו  ele disse: ‘YHWH, se agora encontrei graça aos  teus olhos, segue em 
nosso meio conosco, mesmo que este povo seja de cerviz dura. Perdoa as nossas faltas  e os 
nossos pecados, e toma-nos por tua herança.’” (Shemot/Êxodo 34:8-9)

“E todos  os filhos de Israel vendo descer o fogo, e a glória de YHWH sobre a casa, 
encurvaram-se com o rosto em terra [vayichru apayim artsah - ויכרעו אפים ארצה] sobre o 
pavimento, e adoraram e louvaram a YHWH, dizendo: Porque Ele é bom, porque a sua 
benignidade dura para sempre.” (Divrei haYamim Beit/2 Crônicas 7:3)

“Nesta batalha não tereis que pelejar; postai-vos, ficai parados, e vede a salvação de YHWH 
para convosco, ó Yehudah e Yerushalayim. Não temais, nem vos  assusteis; amanhã saí-lhes 
ao encontro, porque YHWH será convosco. Então Yehoshafat se prostrou [vayikod - ויקד] 
com o rosto em terra [apayim artsah - אפים ארצה], e todo o Yehudah e os  moradores de 
Yerushalayim se lançaram perante YHWH, adorando-o.” (Divrei haYamim Beit/2 Crônicas 
20:17-18)

VI - Inclinar-se

A raíz kadad (קדד) significa inclinar-se para baixo. Observe as passagens abaixo:

“E o povo creu. E tendo-se alegrado porque YHWH visitara os filhos de Israel e vira a sua 
aflição, eles se inclinaram e se prostraram [vayikdu vayishtachau’u - ויקדו וישתחוו].” (Shemot/
Êxodo 4:31)

“E acontecerá que, quando vossos filhos vos  disserem: Que serviço é este? Então direis: 
Este é o sacrifício do Pessach a YHWH, que passou as casas dos filhos  de Israel no Egito, 
quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se, e prostrou-se 
[vayikod ha’am vayistachau’u - ויקר העם וישתחוו].” (Shemot/Êxodo 12:26-27)
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“Então disse David da toda a congregação: Agora louvai a YHWH vosso Elohim. Então toda a 
congregação louvou a YHWH Elohim de seus pais, e inclinaram-se, e prostraram-se perante 
YHWH [vayikdu vayistachavu - ויקדו וישתחוו], e o rei.” (Divrei haYamim Alef/1 Crônicas 29:20)

“Então o rei Chizkiyahu e os príncipes disseram aos  levitas que louvassem a YHWH com as 
palavras de David, e de Assaf, o vidente. E o louvaram com alegria e se inclinaram e se 
prostraram [vayikdu vayistachavu - ויקדו וישתחוו].” (Divrei haYamim Beit/2 Crônicas 29:30)

VII - Encurvar

A raíz kafaf (כפף) significa encurvar-se. Observe as passagens:

“Com que me apresentarei a YHWH, e me encurvarei [ikaf - יכפ] diante do  Elohim exaltado? 
Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano?” (Michah/
Miquéias 6:6)

“Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a 
sua cabeça [halakof keagmon rosho - הלכף כאגמן] como o junco, e estenda debaixo de si 
saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível a YHWH?” (Yeshayahu/Isaías 58:5)

VIII - A Prostração Total

A raíz nafal (נפל) significa cair. Observe as passagens abaixo:

“Sendo, pois, Avram da idade de noventa e nove anos, apareceu YHWH a Avram, e disse-
lhe: Eu sou o El-Shadai, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre 
mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Avram sobre o seu rosto [vayipol 
Avram al-panav - ויפל אברם על–פניו], e falou Elohim com ele, dizendo: Quanto a mim, eis  a 
minha aliança contigo: serás o pai de muitas nações.” (Bereshit/Gênesis 17:1-4)

“Então Yehoshua rasgou a sua simlah, e se deitou em terra sobre o seu rosto [vayipol al-
panav artsah - ויפל על–פניו ארצה] perante a arca de YHWH até à tarde, ele e os  anciãos  de 
Israel; e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Yehoshua: Ah! YHWH Elohim! Por que, 
com efeito, fizeste passar a este povo o Yarden, para nos  entregares  nas  mãos  dos amorreus 
para nos  fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Yarden! Ah, 
YHWH! Que direi? Pois Israel virou as  costas diante dos inimigos! Ouvindo isto, os cananeus, 
e todos  os moradores da terra, nos  cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra; e então 
que farás  ao Teu grande Nome? Então disse YHWH a Yehoshua: Levanta-te; por que estás 
deitado assim sobre o teu rosto?” (Yehoshua/Josué 7:6-10)
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IX - Emoção

Observe as passagens abaixo:

“Na amargura de sua alma, ela orou a YHWH e chorou muito. E fez um voto, dizendo: ‘YHWH 
Tseva’ot, se quiseres  dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares  de mim, e não te 
esqueceres  da tua serva e lhe deres um filho homem, então eu o consagrarei a YHWH por 
todos  os  dias da sua vida, e a navalha não passará sobre a sua cabeça.’ Como se demorasse 
na oração a YHWH, Eli observava a sua boca. Chanah apenas  murmurava: seus lábios se 
moviam, mas  não se podia ouvir o que ela dizia, e por isso Eli julgou que ela estivesse 
embriagada.” (Sh’muel Alef/1 Reis 1:10-13)

“O justo clama [tsa’aku - צעקו], e o YHWH o ouve, e o livra de todas as suas 
angústias.” (Tehilim/Salmos 34:18)

X - Tehorah (Pureza) x Oração de Sacrifício

! Por que a Torah não menciona sandálias ao falar das vestimentas dos cohanim?

! Diversas fontes históricas afirmam que os cohanim (sacerdotes) no Beit haMikdash 
(Templo) serviam descalços. E que as pessoas que adentravam os Templo também o faziam 
descalças. Exemplos:

“Nenhum homem deve entrar no Monte do Templo... com seus sapatos... ou com seus pés 
sujos de pó” (b. Berachot 54a)

“Aos cohanim não é permitido subir na plataforma em suas sandálias...” (b. Rosh haShaná 
31b)

“Os cohanim nos santuários não usavam sapatos” (Jewish Encyclopedia - Barefoot)

Compare com:

“E disse: Não te chegues para cá; tira os  sapatos de teus pés; porque o lugar em que tu 
estás é solo sagrado [admat kodesh - אדמת–קדש].” (Shemot/Êxodo 3:5)

“Então disse o príncipe do exército de YHWH a Yehoshua: Descalça os  sapatos de teus pés, 
porque o lugar em que estás é santo. E fez Yehoshua assim.” (Yehoshua/Josué 5:15)

Alguns elementos são relevantes para a prática atual:

“Então disse Ya’akov à sua família, e a todos  os que com ele estavam: Tirai os deuses 
estranhos, que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as  vossas  vestes. E levantemo-
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nos, e subamos a Beit-El; e ali farei um altar ao El que me respondeu no dia da minha 
angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado.” (Bereshit/Gênesis 35:2-3)

“Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda a coisa má. 
Quando entre ti houver alguém que, por algum acidente noturno, não estiver limpo, sairá fora 
do arraial; não entrará no meio dele.vPorém será que, declinando a tarde, se lavará em água; 
e, em se pondo o sol, entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial, para 
onde sairás. E entre as  tuas armas terás uma pá; e será que, quando estiveres assentado, 
fora, então com ela cavarás e, virando-te, cobrirás o que defecaste. Porquanto YHWH teu 
Elohim anda no meio de teu arraial, para te livrar, e entregar a ti os  teus inimigos; pelo que o 
teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti, e se aparte de ti.” 
(Devarim/Deuteronômio 23:9-15)

“Tomai convosco palavras, e convertei-vos a YHWH; dizei-lhe: Tira toda a iniquidade, e aceita 
o que é bom; e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos  lábios. Não nos 
salvará a Assíria, não iremos montados  em cavalos, e à obra das nossas mãos já não diremos 
mais: Tu és o nosso deus; porque por ti o órfão alcança misericórdia. Eu sararei a sua 
infidelidade, eu voluntariamente os amarei; porque a minha ira se apartou deles.” 
(Hoshea/Oséias 14:3-5)

XI - A Mudança de Hábito no Judaísmo

! O Judaísmo Rabínico, na antiguidade:

“Nossos rabinos ensinaram: Kidah significa cair sobre a face, conforme é dito, Então 
Batsheva se inclinou [wa-tikod] com sua face na terra. Keri’ah significa descer sobre seus 
joelhos, e assim diz, [Salomão se levantou] de ajoelhar [mi-kroa’] em seus joelhos. 
Hishtahawa’ah é afastar as mãos e pés, como é dito, Acaso eu e tua mãe e teus irmãos 
viremos nos prostrar [lehishtahawoth] perante ti na terra." (b. Meguilá 22b)

! Já na Idade Média:

“[Os rabinos da Idade Média] não oram os Salmos de David, mas orações compostas por 
eles mesmos, apesar de no começo da oração dizerem אשר בחר בדוד עבדו ורצה בשירי קדשו 
[quem escolheu David seu servo e desejou seus santos cânticos]; de modo que os salmos 
que eles adotam, eles não os ensaiam como orações, mas em posição sentada, como se 
estivessem lendo... de modo que eles se curvam ao final de sua oração à maneira dos 
cristãos, para a esquerda e para a direita, presumivelmente perante os dois anjos apontados 
ao homem... Eles ainda explicam que as leis de pureza e impureza são ab-rogadas durante 
o exílio, afirmando: מיום שחרב בית המקדש אין טמאח טהרה [desde os dias da destruição do 
Templo não há impureza ou pureza].”  (Jakob Kirkisani - O Livro dos Campos e dos Jardins 
286:22; 287:4,7; 289:5)
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Alguns Exemplos Ilustrativos:

Samaritano ajoelhado, com palmas estendidas

Judeu Yemenita, Palmas erguidas aos céus (invertidas)
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Judeu Caraíta: Prostração com Rosto em Terra

Judeu Yemenita: Prostração Total
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Sinagoga Caraíta em Yerushalayim (Jerusalém)

Samaritanos, na sinagoga, com o cohen hagadol (sumo sacerdote)
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