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Joseph Jesurun Pinto nasceu em Amesterdão em 1729. 1 Fez os
seus estudos no Seminário Rabínico Ets Haim (“Árvore da Vida”)
sob a direcção do Haham (“Rabino Mor”) David Israel Atias. Em
1750, em Amesterdão, com 21 anos, acabou o trabalho intitulado
seder hazanut por o qual se deve governar um hazan (“oficiante”) para as

rezas e cerimónias, conforme se estila 2 em nossa qehila (“comunidade”). O
manuscrito, pertencente à Biblioteca Ets Haim 3, consta de dois pe -
quenos volumes totalizando 126 folhas, consecutivamente numera-
das, e aditamentos posteriores, pelo mesmo autor, de 6 folhas sem
nu meração. Falta o rosto do primeiro volume. Está redigido em
português, referenciando em hebraico as primeiras palavras das
rezas e dos trechos bíblicos, pela maior parte em letra hebraica cur-
siva sefardita, mas várias vezes transcritas em letras latinas, que até
certo ponto revelam a pronúncia hebraica do autor. Aparecem
também algumas palavras espanholas adoptadas da tradução espa-
nhola quinhentista da Sagrada Escritura e da liturgia hebraicas, pro-
vindo de Ferrara (Itália) e muitas vezes reimpressas em Amesterdão,
locais onde nunca saíra para uso dos fiéis devotos uma tradução
portuguesa das mesmas.

1 Uma parte desta introdução é derivada do meu estudo em língua inglesa, “Joseph
Jesurun Pinto (1729-1782, a Dutch Hazan in Colonial New York”, Studia Rosenthaliana, 13,
1979, 18-29. Aí se encontram nas notas as fontes dos factos e das datas.

2 = se costuma
3 EH 48E1,2; Fuks 111.
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O primeiro volume (ff. 1-69) começa com Rosh Hashana (“Ano
Novo Religioso”) e segue o calendário litúrgico até Pesah (“Pás -
coa”); o segundo volume (ff. 70-126) começa com Pesah e acaba
com o mês penitencial de Elul. No fim do segundo volume o autor
providencia dois aditamentos, indicando, o primeiro, escassas dife-
renças litúrgicas entre a esnoga (ou seja, sinagoga) portuguesa de
Amesterdão e a de londres, o segundo, entre a de Amesterdão e a
de Nova Iorque. 

Não havendo prólogo, prefácio ou introdução, ignoramos a
motivação de Jesurun Pinto – que não era hazan aquando da redac-
ção da obra – para a compor. É a primeira do género, embora não
a última, e certamente a mais detalhada, além da única em portu-
guês, que pelos meados do século XVIII continuava a ser a língua
franca da diáspora judaica-portuguesa e, após um século e meio de
re sidência nos Países Baixos, a língua de comunicação entre os fiéis
de votos. Podemos supor o desejo do autor de codificar e assim
fixar para as futuras gerações o minhag (“acervo dos costumes e tra-
dições”) da prática litúrgica, percebido como santo e fossilizado,
não deixando nada à improvisação ou imaginação. Temos pois aqui
o ofício divino judaico-português, constituído em Amesterdão no
século XVII, transmitido primeiro às santas comunidades portu-
guesas (cada uma com o seu apelido hebraico) de Hamburgo, lon-
dres, liorne, Recife de Pernambuco, Nova Amesterdão (Nova
Iorque), Jamaica, Barbados, Nevis, São Tomás, Suriname e, já no
século XVIII, de Haia, Newport, Curaçau, Montreal, Savanna,
Charleston, Baiona, Bordéus e Filadélfia. O autor, nascido e for-
mado na de Amesterdão (K.K. Talmud Tora = “Santa Comunidade
Aprendizagem da lei”), passou à de londres (K.K. Saar Asamayim
= “Santa Comunidade Porta do Céu”), e daí à de Nova Iorque
(K.K. Sheerit Israel = “Santa Comunidade Resto de Israel”), onde
per maneceu sete anos (1759-1766) como hazan e guia espiritual. É
fas cinante de notar quão pouco os minhagim (= plural de minhag)
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destas três comunidades divergiam: uma quase uniformidade que,
aliás, ainda hoje se mantém.  

Em 1760, para marcar a queda da Nouvelle France e a sua inte-
gração nos domínios britânicos, foi publicado em inglês em Nova
Iorque um “Acto Religioso de Acção de graças”, composto em he -
braico por Jesurun Pinto, que foi recitado no dia 23 de Outubro de
1760 na esnoga de K.K. Sheerit Israel, então sita na Mill Street no
ex tremo meridional da ilha de Manhattan. No dia 15 de Agosto de
1763, o Reverendo Jesurun Pinto proferiu na mesma esnoga um
ser mão – não se sabe se em português ou inglês – para celebrar a
assinatura do Tratado de Paris, pelo qual a França cedeu para
sempre a posse do Canadá à grã-Bretanha. 

Jesurun Pinto casou por procuração com Ribca de la Torre, de
londres, que veio ter com ele a Nova Iorque em 1762, e com quem
teve dois filhos. Em 1766 demitiu-se da sua carga de hazan e embar-
cou com a família para londres, e daí para Amesterdão. Em 10 de
Maio de 1772 o cargo de hazan foi declarado vago em Amesterdão,
e no dia 20 o mahamad (corpo directivo) examinou as aplicações e
“admitiu ao concurso” (chamado a prova em português de Amester-
dão) sete candidatos, sendo o segundo Joseph Jesurun Pinto, agora
com 43 anos. Cada candidato executou uma semana de ofícios,
começando com o da saída do sabat. No dia 28 de Julho de 1772, os
yehidim (“membros pagando a finta”) haviam de votar no candidato
da sua escolha. Dois dias antes da eleição, Jesurun Pinto e um outro
candidato retiraram os seus nomes.

No entanto, Jesurun Pinto acabou por gozar numa pequena
comunidade portuguesa da Holanda do título de nehim zemirot Israel

(“egrégio cantor de Israel”: 2Sm 23,1) que tinha angariado no KK
Sheerit Israel de Nova Iorque. localizei na Biblioteca Ets Haim /
livraria Montezinos um panfleto manuscrito – intitulado zibhe toda

(“sa crifícios de acção de graças”: Sl 107, 22) – que apresenta quatro
quadras hebraicas compostas e lindamente caligrafadas por Jesurun
Pinto, “na ocasião da festa de simha tora (‘Alegria da lei’) em 1780,
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no K.K. Migdal David (Santa Comunidade ‘Torre de David’), sita
na quinta de Mosé e Isaac Henriques de Castro, num arrabalde da
cidade de Haarlem (a 20 km de Amesterdão)”, onde Jesurun Pinto
desempenhava as funções de hazan. 4

Jesurun Pinto morreu em Amesterdão, no dia 19 de Março de
1782, com 53 anos de idade. A inscrição na campa da sua sepultura
no velho cemitério dos judeus portugueses em Ouderkerk, perto de
Amesterdão, reza: “Sepultura do bem-aventurado maskil venabon [“o
letrado e erudito”], nehim zemirot Israel Josef  de Abraham Jesurun
Pinto, faleceu em 5 Nisan 5542, corresponde com 19 Março 1782”. 5

A começar neste número, ofereço aos leitores dos Ca dernos uma
edição crítica e anotada do seder hazanut português, até agora inédito,
uma verdadeira mina de informação litúrgica, linguística e social
sobre a vida religiosa portuguesa em Amesterdão, londres e Nova
Iorque durante o século XVIII. Nele, inter alia, Jesurun Pinto
“grava” para a posteridade uns 30 “pregões” tradicionais feitos da
teba, em português com palavras hebraicas e às vezes palavras espa-
nholas “aportuguesadas”, remontando aos anos da fundação da
comunidade no século XVII e ainda em uso nos nossos dias, tais
como Vocês têm obrigação de fazer herub e Os senhores que não fizeram
herub se asufrirão sobre o do senhor haham. 6

Seguem aqui o título e as folhas 1 a 8 do referido manuscrito, ver-
sando as rezas e cerimónias de ros asana (os dois dias do Ano Novo):
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4 EH 47B3; Fuks 255. Tinha sobrevivido desta comunidade, além do referido poema,
um manuscrito – contendo os nomes e contribuições de muitos membros – intitulado:
Escavoth [i.e. haskabot: orações para o descanso das almas] do K.K. Migdal david, em Haarlem,

na quinta do Sr. Elisah Henriques de Castro, erigido por seu avô o bem-aventurado Sr. david Henriques

de Castro, de gloriosa memória. A comunidade ainda existia em 1801, quando aí foram cele-
bradas as bodas de Isaac Henriques de Castro com Hava Palache. Depois até a memória
dela se apagou.Ver M. HENRIqUES PIMENTEl, “Een kleine bijdrage tot de geschiedenis der
Portugeesche Israelieten in Nederland,” Centraal Blad voor Israelieten in nederland, 15, 11, 16
de Junho de 1899. 

5 Journaal no. 925, p. 187, no Bed Haim dos Sottos (cartão de Castro 17-36). A campa
já não é visível. 

6 Ver H. P. SAlOMON, a língua portuguesa na Esnoga de amesterdão, Amesterdão, 
2000, 16-18.
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livro intitulado חזנות por o qual se deve [Ordem das rezas] סרד
governar um hazan [oficiante] para as rezas e cerimónias,

conforme se estila em nossa kehila [comunidade]. Feito por Joseph
Jessurun Pinto em Amsterdam no ano 5510 [c. 1750]

[MANUSCRITO AUTÓgRAFO ETS HAIM 48E1,2 (FUKS 111)
lEITURA, EDIÇÃO CRÍTICA, ACTUAlIZAÇÃO 

ORTOgRÁFICA, INTRODUÇÃO E COMENTÁRIO]

[Parte I]

Ros asana [Ano Novo]

Em noite de entrada de ros asana se reza primeiro minha [ofício
da tarde] de quotidiano. E havendo honras 7 se fazem logo depois
de acabar minha. E sucedendo haver alguma rogativa 8, se deita
depois das honras. E não havendo honras se deita logo depois da
reza de minha. 

Para a reza de harbit [ofício vespertino] se levanta o hazan, e
posto diante da teba [estrado] começa o Salmo 81, qual é 

לאסף הגתית Ao director do coro. Sobre a lira de gat. De] למנצח על
Asaf, 65 9] e vai seguindo o kahal [comunidade]. (Mas caindo em
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7 honras funerais, exéquias  = prece pronunciada durante os actos litúrgicos na esnoga
na semana a seguir ao enterro de um membro da comunidade.

8 Rogativa: prece pronunciada durante os actos litúrgicos na esnoga em favor de um
homem ou de uma mulher gravemente doente, em perigo de morte.

9 Os números que seguem a tradução portuguesa [providenciadas por mim entre col-
chetes] das palavras iniciais dos versículos, versos e nomes dos hinos e preces, citadas uni-
camente em hebraico por Jessurun Pinto, se referem às páginas do Ritual das Orações de Rox-

Há-Xaná, tradução do Prof. R. david José Pérez, Rio de Janeiro, 1956. As próprias traduções
provêm maioritariamente deste livro; alternativamente da nova Bíblia dos Capuchinhos,
lisboa/Fátima, 1998 e uma ou outra do Ritual das Orações do dia de Kipur, tradução de Prof.

dr. david José Pérez, Rio de Janeiro, 1955, designado por Kipur e do Livro de Orações, traduzido

ao Português pelo Professor dr. david José Pérez, Rio de Janeiro, 1966, designado por Livro. Para
evitar prolixidade, tentamos não repetir as traduções. 
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sexta feira à noite, começa primeiro o salmo 92, מזמור שיר [Salmo.
Cântico, 64], e repete o hazan lebeteha [a tua casa, 65] como em sabat.)
E então segue o salmo nomeado. Acabando o kahal este, canta o
hazan o último verso ויאכילה [e saciá-lo-ia, 66] e segue o kahal da
mesma toada o pizmon [hino] de קטנה אחות [a irmã menor, 66]. Aca-
bando o primeiro verso 10, repete o hazan שנה תכלה [que acabe o ano,
66] e nos demais somente a última palavra de וקללותיה [e as suas
mal dições, 66], excepto o último, que também o repete todo, aca-
bando todo este pizmon. 

Espera o hazan até que suba o bet din 11 à teba, e estes estando aí,
lhes faz o cumprimento. E se põe o hazan no meio e começa à toada
do pizmon de sofet [juiz, 163] o verso וגילו חזקו [tende coragem e
regozijai-vos, 68]. Segue o cadiz [prece da santificação I, 68 e passim]
da mesma toada, seguindo yee seme [seja o seu nome, 69] e barehu 12

[bendito seja, 69] a voz do pizmon de yede rasim [as mãos dos em-
pobrecidos, 169]. Então se reza harbit como em sabat e canta o 
kahal השכיבנו [faz que durmamos, 73]. Depois, sendo sabat, se diz 
ישראל בני ושמרו [os filhos de Israel guardarão, 73] antes do verso de
שמחתכם ובים [no dia de vossas festas, 74]; se não, logo o verso
nomeado. E diz o hazan cadiz e se diz a hamida [oração silenciosa de
em pé, 75] conforme está no livro de reza. Ao acabar a hamida diz o
hazan תתקבל קדיש [o cadiz com o enxerto “sejam aceites”, 82 e
passim]. Mas, sendo sabat, diz antes do cadiz vayhulu [e foram termi-
nados, 81] e שבע מעין ברכת [resumo das sete bênções (da hamida

silenciosa), 81]. E depois do cadiz se diz o salmo 150 הללויה [louvai
ao Senhor, 83]. E vindo ordem de alguma rogativa depois de já
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10 O autor atribui à palavra “verso” tanto o sentido próprio como o de “estrofe”.
11 Ou seja bet din (tribunal rabínico). Durante certos actos litúrgicos das grandes festas

penitenciais (ros asana e kipur) o hazan vai ladeado de dois indivíduos designados para este
efeito, os três constituindo (segundo algumas autoridades) um tribunal rabínico simbólico.
Outras autoridades consideram este costume uma reminiscência de Ex 17, 12: “Aarão e
Hur sustentavam as mãos [de Moisés], um de um lado e outro do outro”.

12 O autor transcreve esta palavra aqui e a seguir com um ditongo gutural holandês. 

Pag 569-586:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:36  Page 574



haver começado harbit, se deita antes deste salmo 150, depois do
cadiz logo. Ao acabar o salmo canta o kahal o cadiz de רבה שלמה יהא

[seja a grande paz, 85] à voz de yede rasim e o hazan diz barehu. E se
diz לשבח עלינו [é do nosso dever louvar, 86 e passim] e depois 
חי אלהים יגדל [exalçado seja o Deus vivo, 87] à voz de yede rasim. E
acabando o hazan este, diz as palavras de ברצון תקובל [sejam aceitas
com a boa vontade, 88]. 13

À pelamanhã 14 do primeiro dia de ros asana se começa נשמה אלהי

[Deus, a alma, 100] e vai seguindo como em sabat, excepto que antes
do הקטורת פטום [como era feita a mistura do incenso, 116] não se
diz השבת וביום [e no dia de sábado, 116], a menos que seja sabat, que
então também se diz, e se vai seguindo até hodu [louvai, 126], o qual
depois de haver dito o cadiz de rabanan [o cadiz com o enxerto “seus
Mestres”, 125] se canta como em sabat. E vai seguindo até .a. meleh

[o Eterna reina, 132]. Então se diz primeiro duas vezes האלהים הוא ה׳

[o Senhor é Deus, 132] e então o מלך ה׳ [o Senhor reina, 132], can-
tado como no selihot 15 [deprecações de penitência, 29]. E torna a
seguir como em sabat, mas antes do salmo (98) חדש שיר לה׳ שירו מזמור

[salmo, cantai ao Senhor um cântico novo, 140] se diz o salmo 81,
que se diz à noite antes de começar harbit. E volve a seguir com 
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13 A frase completa (que se encontra na hamida e como responso no cadiz titkabal):
תפלתנו וברצון ברחמים :que as nossas orações sejam aceitas (ou“ תקבל aceita as nossas ora-
ções) com misericórdia e de boa vontade”, que ainda agora remata qualquer acto litúrgico
na sinagoga hispano-portuguesa de Nova Iorque, se encontra abreviada como remate dos
actos litúrgicos da esnoga amstelodamense: “que sejam aceites de boa vontade”. Vemos
que em Amesterdão, as duas divisões do acto litúrgico da manhã dos sábados e festas,
tinham cada uma o seu remate, o que não é o caso em Nova Iorque. Hoje em dia (desde
quando?) já não se usa qualquer remate na esnoga de Amesterdão.

14 Na escrita portuguesa de Amesterdão ocorre muitas vezes “pelamanhã” (uma só
pa lavra) no sentido de “manhã” (plural: pelamanhãs). É uma derivação do português cor-
rente “amanhã pela manhã” (variante de “amanhã de manhã”). Na linguagem jurídica do
Portugal seis e setecentista encontramos “a sessão de pela manhã” no sentido de “a sessão
da manhã”.

15 É curioso o emprego do artigo definido português masculino singular para este
substantivo hebraico feminino plural. 
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as zemirot [salmodias], e no שאמר ברוך [bendito quem falou, 147] se
diz שנתן ברוך [bendito quem proporcionou, 147] conforme se acha
nos livros de reza. Depois de cantado o baruh seamar [bendito quem
falou, 147] como em sabat, se for sabat se começa שיר מזמור [salmo
cântico, 148 ]e se for dia de semana להודות טוב [é bom louvar, 148].
Se diz o salmo 100 לתודה E .[salmo de acção de graças, 150] מזמור
então se vai seguindo até acabar a sira [cântico, 159], o qual se canta
como em sabat. Chegado até aí espera o hazan por o bet din. E
estando esses na teba se põe ao meio como à noite e começa o
pizmon de תדינני אל à voz de [Deus meu não me julgues, 161] אלהי
semah koli [ouve a minha voz, Kipur 25] e vai seguindo o kahal. E
acabando repete o hazan os dois últimos versos. Então segue o
pizmon de שופט [juiz, 163], e acabando o kahal o primeiro verso,
repete o hazan desde הבוקר mas nos ,[o sacrifício matinal, 163] עולת
outros versos somente a última palavra de התמיד [o quotidiano,
163], excepto o último verso o repete todo desde היום עבדיך בני [os
filhos dos teus servos hoje, 164]. E acabando, segue o kahal nismat [a
alma, 166] da mesma toada até ומבלעדיך [e fora de ti, 166], que daí se
vai seguindo como em sabat. Acabando yistabah [louvado seja, 168]
se diz antes do cadiz o pizmon de רשים -as mãos dos empobreci]  ידי
dos, 169] e, ao acabar o kahal o primeiro verso, repete o hazan desde
e aos demais somente a [para proclamar a santidade, 169] להקדיש
última palavra ישראל [Israel, 169]. E ao acabar todo repete desde
פקדו .[no dia de se julgamento, 171] ביום 16 E segue o cadiz à voz de
לשבח e yee seme [é do nosso dever louvar, 86] עלינו [seja o seu nome,
173] e barehu [bendizei, 174] como à noite, e vai seguindo o yoser
[que formas, 174] como em sabat. Sendo sabat, se diz שבת אשר לאל

[a Deus que repousou, 176], e na semana se salta e se começa desde
ה׳ שמך [que teu nome, Deus, 176] e vai seguindo até à hamida. Esta
diz primeiro o kahal devagar 17, como se acha no livro de reza. Então
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16 Nota de rodapé de outra mão: “Agora não repete o hazan nada depois do último
verso, nem a palavra ישראל, mas logo começa o cadiz.” 

17 I. é., silenciosamente.
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começa o hazan a hazara [repetição (da hamida em voz alta)], can-
tando desde תפתח שפתי אדני [Senhor, abre os meus lábios, 183] e vai
seguindo até a keduza [prece da santificação II], a qual canta, e desde
קדשך torna à mesma toada [e em tuas santas palavras, 184] ובדברי
como do princípio. E vai seguindo, fa zendo os fins dos versos. E o
primeiro ubhen [impõe, 184] canta o hazan. Chegando a קדוש אתה

[tu es santo, 185] repete o hazan pri mei ro desde ledor vador [em todas
as gerações, 185] cantando, e vai se guindo até os cohanim [(bênção)
sacerdotal, 191]], os quais se cantam 18. Também לחיים וכתוב

[e inscreve para uma vida feliz, 188] repete o hazan cantando, 
como ודור Acabando os cohanim, vai seguindo, e diz o hazan .לדור

הדבקים ואתם [e vós os apegados, 189]. E acabando a hasara até 
נצור que isto não se diz – segue o – [Deus meu, guarda, 190] אלהי
kahal não sendo sabat מלכנו אבינו [pai nosso, nosso rei, 192], 
que sendo sabat não se diz. Acabando este diz o hazan cadiz com
ותעתרו ,[que sejais atendidos e respondidos, 194 (o enxerto de)] תענו
etc. E acabando o cadiz começa o kahal o pizmon de למענך[por amor
de ti, 195], e do primeiro verso repete o hazan desde הקשבה ה׳

[Senhor, atende, 196] e dos demais a última palavra de תאחר

[demora, 196] e o último verso o repete todo (verso de למענך) e diz
ברצון .[sejam aceitas com a boa vontade]תקובל 19

Havendo alguma rogativa se deita antes das ascabot [orações em
favor do descanso dos mortos, Livro 206], mas em nosso kahal se
faz primeiro, logo depois da reza, a eleição dos noivos da lei e parna-
sim [membros da direcção] 20; e então as ascabot. Estas feitas, sobe à
teba o presidente e se dão as misvot [incumbências 21] para os sefarim
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18 A bênção canta-se pelo hazan, ou pelos cohanim (fiéis que são supostos descenden-
tes de Arão: singular, cohen.

19 Veja supra, nota 7.
20 Para o texto destes anúncios (recitados da teba em português) veja-se H. P. Salomon,

Het Portugees in de Esnoga van amsterdam, Amsterdam, 2002, 26-31. O anúncio da eleição dos
parnasim se faz agora em sabat agadol (o sábado antes da Páscoa). 

21 I. é a bênção dos que são designados (em português) para abrir as portas do hehal,
levar o(s) rolo(s) da lei e de o(s) “acompanhar”daí à teba, de  lhe(s) despir dos ornamen-
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como em sabat. Então se diz anoten [Aquele que outorga, 198] e mise-
berah [Aquele que abençoou] às kehilot [comunidades, 190]. E se sai
o hazan da teba, começando כהניך [teus sacerdotes, 202] e o presi-
dente lhe segue. Estando às portas do ehal [armário dos sefarim ou
sifre tora (os rolos da lei de Moisés)] se faz o miseberah aos que têm
as misvot ou a outros, como aos que fazem agomel [que fazes benefí-
cios, Livro 456]. E se sacam dois sefarim e ao sacá-los começa o hazan
לה׳ e os levam à teba. E trazendo para [enaltecei o Senhor, 202] גדלו
levantar diz o hazan אקרא ה׳ שם כי [quando eu proclamar o nome do
Senhor, 203]; e ao levantá-lo התורה E antes .[e é esta a lei, 203] וזאת
de chamar a sefer [rolo da lei], diz דרכו תמים o caminho de] האל
Deus é perfeito, 204]. E dizendo וכהן קרב כהן [o sacerdote se apro-
xime e faça o seu serviço] chama ao cohen [sacerdote], 84]. E estando
aí começa o hazan a parasa [trecho da lei de Moisés] de שרה את פקד וה׳

[e o Senhor recordou-se de Sara, 205] que vem em génesis capítulo
21. E se chamam no primeiro sefer cinco, mas sendo sabat sete. E se
acabam os capítulos como segue: o primeiro: 

אתו אלהים צוה [como Deus lhe ordenara, 205]; o segundo: זרע לך

יקרא [a descendência que usará o teu nome, 206]; o terceiro: מצרים

ברית :o quarto ;[do Egipto, 206] מארץ uma aliança entre os] שניהם
dois, 207] e o quinto até רבים Mas sendo .[muito tempo, 207] ימים
sabat que se chamam 7 também se para em 

יצחק את הגמל ביום [no dia da remissão de Isaac, 205] e שם הוא באשר

[do lugar onde está, 206]. E ao penúltimo se chama סמוך [que sus -
ten ta] e ao último משלים[que completa]. E ao acabar a parasa diz o
hazan לעילא cadiz] קדיש (curto, cujo último trecho começa com) “aci -
ma”, 15] antes do miseberah [Aquele que abençoou 22]. E levando 
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tos de prata (e de os repor depois da leitura da lei], de os “desenfaixar” [sic]  e enfeixar
outra vez, de “levantar” um rolo aberto e o exibir à comunidade. Ver H. P. SAlOMON, 
a língua portuguesa na Esnoga de amesterdão, 40.

22 Cumprimento que começa assim, parcialmente em português, que o hazan faz a
todos os “subintes” (os homens chamados ao sefer). Veja H. P. SAlOMON, O Português na

Esnoga de amesterdão, cit.supr., 42-43.
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esse sefer se põe o segundo, dizendo ao levar e trazer השיבנו צבאות אלהים

[Deus sebaot faz-nos voltar, 208] e se diz nele a parasa de השביעי ובחדש

[e no sétimo mês, 208] que vem em Números capítulo 29, até 
לה׳ e se chama um nele. E ,[oferta queimada para Deus, 208] אשה
ao acabar logo diz o hazan cadiz. Então se diz a aftara [trecho dos
profetas] de הרמתים מן אחד איש ,havia um tal em Ramataim] ויהי
209], em Samuel primeiro, capítulo 1, com as bênções antes e depois
como está nos livros. Acabando esta diz o hazan miseberah ao kahal

como em sabat, mas antes de acabá-lo diz טובים חיים בספר ויכתבכם

[que vos escreva no livro da vida feliz, 190]. Havendo alguma roga-
tiva que não se fez à pelamanhã depois de sahrit [ofício matinal], se
pode deitá-la aqui. Então começa o hazan o pizmon רצון שערי עת [o
tempo das portas da graça, 219]. E repete o hazan, ao acabar o kahal

o pri mei ro verso, עוקד והנעקד [o sacrificador e a vítima, 219], e dos
demais a última palavra de והמזבח [e o altar, 219] somente. Mas o úl -
timo verso repete todo ele desde לבריתך[a tua aliança, 223], di zendo
ואליה Yinon (o Messias)] ינון 23 e Elias, 223] duas vezes. Então segue
o kahal o pizmon de שופר בקול ה׳ [o Senhor ao som da trompeta,
223]. E repete o hazan do primeiro verso אלהים ,Deus se eleva] עלה
223] e dos demais a palavra de בתרועה [no som vibrante, 223] 
so mente. Mas o último verso o repete todo inteiro. Então se retira 
o hazan e começa o tokeah [o tocador (do sofar: a trompeta ritual)]
dos versos como está no livro de reza. E acabando as bênções vai
tangendo as 30 vozes [toques do sofar], as quais lhe vai dizendo 
o hazan.

Acabando de tanger diz o kahal os versos de העם feliz o] אשרי
povo, 228]. E então começa o hazan חסדך יהי [seja a tua graça, 228]
e אשרי [feliz, 228]. N.B. Sendo sabat, que nele não se pode tanger
sofar, ao acabar o hazan o último verso de רצון שערי עת começa 
logo עלינו ה׳ חסדך יהי [seja a tua graça sobre nós] e se diz também
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23 O nome de Yinon como sinónimo de “Messias” provém de uma leitura e interpre-
tação tradicional da palavra yanin (“permanecerá”) no salmo 72, 17. 
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24 Silenciosamente.
25 Rapidamente, sem cantar.

מנוחה נתן אשר ה׳ [bendito seja o Senhor que deu descanso, 230] ברוך
o que não se diz em semana, mas logo diz, depois de אשרי, 

אלהינו ה׳ יהי [esteja o Senhor nosso Deus, 230]. Então diz o
hazan yimloh [reinará, 230] duas vezes e se levam os sefarim ao ehal,
cantando רומזמ דודל [salmo de David, 231]. E ao volver o hazan à
teba diz למעונך E torna a subir o bet .[volta à tua mansão, 231] שובה

din à teba e começa o hazan asibenu [faz-nos voltar] e cadiz. Diz o
kahal primeiro a musaf [ofício adicional, 233] devagar 24. Então
começa o hazan a hazara e antes canta à toada de sofet

לאל לך e vai seguindo. E ,[espero em Deus, 233] אוחילח יתנו כתר

[apresentam-te a coroa, 234] canta à voz do pizmon de למענך [por
amor de ti, 195] ou קטנה E desde ubdibre .[a irmã menor, 66] אחות [e
nas palavras, 235] vai seguindo como à pelamanhã na hamida. E o
לשבח עלינו o diz cantado até יושיע לא [não salva, 238]. E vai se -
guindo até acabar os malhiot [parágrafos de realeza, 238-240], que 
aí se tange sofar. E tendo feito de tanger diz primeiro o kahal o 
הרת עולם de corrida [hoje criou-se o mundo, 240] היום 25, e então o
volve a começar o hazan à voz de sofet, e vai seguindo o kahal. Sendo
sabat – que não há sofar – começa ao acabar as bênçãos logo o hazan

a cantar 

עולם הרת sem dizê-lo devagar ou de corrida. E se volve a ,היום
se guir as bênções de zihronot [parágrafos de recordação, 241-244].
Aca bando estas se tange e se segue a mesma ordem como no primeiro
עולם חרת mas este se canta à toada do pizmon היום de שפר בקול ,ה׳ e se
torna a seguir. E acabando os sofarot [parágrafos concernentes ao
sofar, 244-246] se tange sofar o mesmo que no primeiro e segundo
הרת mas este se canta à voz do pizmon ,היום de בוננת -conside] לשוני
raste a minha fala, 246]. E tendo feito isto se acaba a musaf, no qual
diz o hazan só os cohanim, como em sabat. 
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E se diz הדבקים como na hamida [e vós os apegados, 249] ואתם

da pelamanhã. E ao acabar a musaf diz o hazan cadiz com ותעתרו תענו

[que sejais atendidos e respondidos, 251] e se segue ישראל כל [todo
Israel, 252], tangendo antes no cadiz as 10 vozes e גדולה תרועה

[grande altissonante, 251]. Também depois do cadiz antes de col israel

se pode deitar alguma rogativa, em chegando noticia dela tarde. O
כאלהנו אן [não há como o nosso Deus, 253] se canta à voz de רשים ידי

[yede rasim: as mãos dos empobrecidos]. E se acaba a reza como em
sabat, cantando também עולם à voz [o Senhor do universo, 257] אדון
de yede rasim. E acabando diz o hazan ברצון .תקובל

N.B. À noite se vai o bet din a seu lugar em yigdal elohim hay e lhes
faz o hazan o cumprimento. À pelamanhã a primeira vez ao acabar
sahrit depois do pizmon e ברצון  .e a segunda em adon holam תקבל

À tarde em minha não se põe o bet din ao lado do hazan.

Minha do primeiro dia de ros asana.

Se reza lamnaseah [ao director do coro, 260] como em sabat à
tarde, mas não se diz o pitum haketoret [a mistura do incenso, 116]. E
em uba lesiyon [e virá a Sião, 263] se põe o hazan na teba e ao acabá-lo
diz cadiz lehela. E diz primeiro o kahal a hamida devagar 26. E então
começa o hazan a hazara como à pelamanhã. E a kedusa canta à voz
de רצון שערי עת ou קטנה כהנים E vai seguindo mas não diz nela .אחות

nem הדבקים ואתם. Sendo sabat se diz depois do cadiz logo תפלתי ואני

[e eu, a minha oração, 266] duas vezes e se vai buscar o sefer dizendo
המקום e se chamam 3 a sefer [bendito o Senhor universal, 266] ברוך
tora na parasa de aquela semana, dizendo שיר ,salmo cântico]מזמור
268] ao sacá-lo da teba até עולתה בו ולא o meu recife e não há] צורי
injustiça nele, 269]. E ao levá-lo ao ehal, yehalelu; [louvai, 269] e ao
volver o hazan à teba se deita as ascabot por os que morreram aquela
semana, mas as do rol de todo ano, não. E tendo feito, começa asi-
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26 Silenciosamente.
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benu [faz-nos voltar, 269] e cadiz e se diz a hamida. E não haven-
do ascabot, diz logo asibenu e cadiz. Acabando a hamida se diz 
מלכנו não sendo sabat, que em ,[Pai nosso e nosso Rei, 277]אבינו
sabat não se diz, mas se diz no lugar צדקתך [a tua justiça, 278] – o
que não se diz na semana. E diz o hazan תתקבל cadiz] קדיש (com o
en xerto de) sejam aceites, 279]. Havendo alguma rogativa ou pregão
ou qualquer outra coisa, se faz depois do cadiz, mas em sabat antes de
sacar sefer, depois de תפלתי ,a menos que não se haja podido fazer ,ואני
que então se faz aí. Depois se diz o salmo 81 e diz o hazan קדיש

יהא cadiz] רבא שלמא (com o enxerto de) haja a grande paz, 279]. 
E se diz לשבח E diz o hazan .עלינו as palavras de ברצון .תקובל

A segunda noite de ros asana se começa o primeiro o salmo 81
de למנצח. E havendo alguma misva [enterro], que a levam à pelama-
nhã seguinte antes da תפלה [oração], a apregoa o hazan ao pôr-se na
teba antes de começar o salmo. Acabando o kahal este salmo, espera
o hazan por o bet din. E estando estes na teba, se põe no meio e
começa a cantar o verso de ויאכילהו[e nutri-lo-ia, 66] e vai seguindo
o cadiz da mesma toada do pizmon de קטנה Porque este pizmon .אחות

não se diz a segunda noite, e o yee seme [seja o seu nome, 85] e barehu

[bendizei, 85] segue a voz de yede rasim. E vai seguindo harbit como
a primeira noite. E caso que seja sainte sabat, apregoa o hazan depois
de cadiz lehela antes da hamida: “Dirão vocês na hamida o verso de
vatodihenu [e nos fizeste conhecer, 77] y hizistenos saber” 27, pois não
sendo sainte sabat não se diz e, em tal caso, não se apregoa nada. E,
se guindo com a hamida, vai até haver dito o תתקבל depois da קדיש
hamida. Havendo alguma rogativa se deita aí, como algum pregão
que não se apregoou antes de começar a rezar. E caindo ros asana

em quinta e sexta feira, que lhe segue então logo sabat, em tal caso
apregoa o hazan à noite antes de entrar a festa: “Vocês têm obriga-
ção de fazer hirub [pasto simbólico para o sábado, 60]”. Se apregoa
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27 Referência à tradução espanhola impressa. Veja-se H. P. SAlOMON, a língua Portu-

guesa na Esnoga de amesterdão, Amesterdão, 2002, 18.

Pag 569-586:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:36  Page 582



então antes de começar este salmo de הללויה [louvai ao Senhor, 83]:
“Os senhores que não fizeram hirub, se asufrirão 28 sobre o do Senhor
Haham”. E acabando o salmo, canta o kahal o cadiz à voz de רשים ידי

e o hazan barehu. E se diz לשבח .à voz de yede rasim יגדל e depois עלינו
E diz o hazan ברצון .תקובל

À pelamanhã do segundo dia de ros asana se reza o mesmo que
o primeiro até acabar a sira. Então espera o hazan por o bet din. E es -
tando esses na teba, começa à toada de קולי שמע [ouve a minha voz,
Kipur 25] o pizmon de יום E acabando o kahal .[Senhor, hoje, 165] ה׳

a letra י [iod, 165], repete o hazan o último verso desta letra e vai
segundo com a de ה [he, 165]. Esta feita, também repete o hazan o
último verso, e segue o kahal com a do ו [vav, 106], da qual repete
igualmente o último verso. E torna o kahal a seguir com a letra ה
[he, 166] até acabá-lo. Daí repete o hazan os dois últimos versos 29 e
vai seguindo o kahal nismat como em sabat, até acabar yistabah [lou-
vado seja, 168]. Então começa o hazan o pizmon שמך יה [o Eterno
teu nome, 171] à voz de yede rasim, e vai seguindo o kahal. E aca-
bando o primeiro verso repete o hazan desde ויתפאר que] ישתבח
sejas louvado e glorificado, 171] e dos demais versos somente a
última palavra de וישתבח [que sejas louvado, 172-173]. E acabando
todo repete desde פעליו .[in vestiga as suas obras, 173] חקור 30 E segue
o cadiz à toada de sofet, e yee seme e barehu como yede rasim. E vai
seguindo o yoser [que formas, 174] como o primeiro dia. Igualmente a
hamida e hasara. Acabando se diz מלכנו e diz o hazan אבינו cadiz com
ותעתרו e acabando começa o kahal תענו o pizmon de אבות בבור יענה

[responde pelo merecimento dos pais, 197] à toada de lemahanha. 
E acabando o kahal o primeiro verso, repete o hazan desde 
אמת תתן [demonstra fidelidade, 197] e dos demais a última palavra
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28 Veja-se a explicação desta palavra em Salomon, a língua portuguesa, 14-18. 
29 Nota interlinear de outra mão: “Agora não mais que um”. 
30 Nota de rodapé de outra mão: “Agora não repete nada do último verso, nem a pala-

vra ויתנשא, mas logo diz cadiz”.
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de לאברהם [a Abraão, 197]. E acabando todo repete o verso de 
אבותי צדקת outorga-nos a recompensa da virtude dos nossos] שכר
pais, 198] todo e diz ברצון .תקובל

Havendo alguma rogativa, se deita então, e depois as ascabot.
Então chama o hazan o presidente, o qual estando na teba, se dão as
misvot para os sefarim. Estas dadas, diz o hazan anoten e miseberah e 
vão a buscar os sefarim dizendo כהניך e ao sacá-los começa o hazan

e vai seguindo como o primeiro dia. levantado já o primeiro גדלו
sefer e chamado o cohen, começa o hazan a parasa de אחר  e] ויהי
aconteceu depois, 214] que vem em génesis, capítulo 22. E se
chamam cinco, e se acabam os capítulos na forma seguinte: o pri-
meiro, האוהים לו אמר ,o segundo ;[que Deus lhe indicara, 214] אשר
יחדו יראה ,o terceiro ;[ambos juntos, 214] שניהם ה׳ no monte do] בהר
Senhor se proverá, 215]; o quarto, שבע בבאר [em Bercheba, 215] e o
quinto até acabar, que é מעכה N.B.: O penúltimo .[e Maacá, 216] ואת
se chama, anexo ao nome, סמוך [que sustenta] e ao último, משלים

[que completa]. No segundo sefer se lê nele a mesma parasa como no
primeiro dia se leu no segundo sefer. E diz cadiz ao haver acabado
em cada sefer. Então se diz a aftara de ה׳ אמר כה [assim diz o Senhor,
217] em Yirmeyahu [Jeremias], Capítulo 31. E acabando se diz o 
miseberah como o primeiro dia. Então começa o hazan o pizmon de 
רצון שערי עת e שופר בקול E caindo ros asana .ה׳ em dias que não lhe
segue sabat tesuba [sábado da penitência (o sábado entre o Ano
Novo e o dia das ex piações)], apregoa o hazan logo depois do mise-

berah, antes do pizmon, o jejum de Guedalha [godolias] 31, mas sendo
que lhe segue sabat, não se apregoa. Então se põe o tokeah a dizer os
versos e as bênções, E havendo sido o primeiro dia sabat se diz a
bênção de שהחיינו [que nos conservaste a vida, 227]; e, se não, não
se diz, e se tange sofar. E isto feito se segue como o primeiro dia, e
se levam os sefarim ao ehal. E torna a subir à teba o bet din. E diz o
hazan asibenu e cadiz e se diz a musaf com a hazara como o primeiro
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31 Jejum que cai no dia a seguir ao Ano Novo, para lamentar o assassínio dele (conhe-
cido como “jejum do Capitão” na documentação inquisitorial em Portugal).
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dia. E ao acabar a musaf se diz cadiz. E havendo alguma rogativa se
pode deitar antes de col Ysrael. E se acaba com a reza como o pri-
meiro dia, cantando כאלהינו אין e עולם רשים à voz de אדון -E aca .ידי
bando diz o hazan as palavras de ברצון  .תקובל

Minha de segundo dia de ros asana se reza como a do primeiro,
excepto que ao acabar o salmo 81, que se diz depois do cadiz

titkabal que se diz ao acabar a hamida, em lugar de dizer o hazan o
שלמא יהא o canta o kahal ,קדיש à voz de רשים  E havendo .ידי
rogativa ou outra coisa, também se faz antes do salmo. E aca-
bando לשבח e dito o hazan עלינו ברצון diz também as palavras ,תקובל
משיחנו בביאת בירושלים הבאה para o ano em Jerusalém com a] לשנה
vinda do nosso Messias!].

Fim da festa de ros asana, a qual não pode cair senão nos dias
seguintes, a saber sabat e domingo, segunda feira e terça feira, terça
e quarta, e quinta e sexta feira, mas de outra maneira não pode vir
jamais.
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