
Rosh Hashaná significa a semente do ano vindouro. Nossa conexão com a 
comida servida em Rosh Hashaná nos oferece a oportunidade de infundir 

esta semente com Luz espiritual, nos proporcionando assim um ano repleto 
de boa fortuna e bênção.

A romã contém 613 sementes, exatamente o mesmo número de Mitzvot 
prescritas na Torá. Nossa conexão com a romã ativa a energia espiritual que é 

revelada na observância das Mitzvot.

A próxima bênção nos conecta com a cabeça de cordeiro, que significa a 
cabeça ou o nível mais elevado da atmosfera espiritual, a dimensão e a sefirá 

conhecida como Kéter. Portanto, nosso sustento espiritual durante 
Rosh Hashaná vem direto da fonte da Luz do Criador.

Em hebraico, a palavra tamar (tâmara) tem a mesma raiz da palavra tam, 
que significa “dar fim”. Um dos nossos objetivos durante Rosh Hashaná é dar 

fim a todos os nossos inimigos no próximo ano. Entretanto, segundo a 
Kabbalah, nossos piores inimigos somos nós mesmos. Nosso ego — o desejo 
egoísta de receber somente para si mesmo — é nosso maior adversário na 
vida. Qualquer inimigo externo é apenas um reflexo da negatividade que 
habita nossa própria alma. Esta bênção, portanto, nos ajuda a erradicar 

nossos desejos egoístas de modo que possamos atrair pessoas positivas para 
nossa vida.

Em hebraico, a palavra selek (beterraba) tem a mesma raiz da palavra 
“remover”. Esta bênção nos ajuda a remover inimigos  e pessoas negativas do 
nosso meio, dando-nos a força espiritual para arrancar e superar nosso ego e 

nosso desejo de receber somente para si mesmo. À medida que nossas 
características negativas vão sendo removidas internamente, os adversários 

externos são gradualmente eliminados de nossa vida.

ROMÃ 1 Rimon�

CABEÇA DE CORDEIRO 2
Keves Rosh

TÂMARAS 3
Tamar

4
Selek Silka

BETERRABA



A palavra em aramaico para “abóbora” é k’ra, que tem a mesma raiz da 
palavra “cortar”. Os kabalistas revelam que esta bênção nos ajuda a cortar 

qualquer veredicto negativo decretado contra nós nas cortes celestiais. 
Se estivermos arrependidos de coração, estas palavras sagradas podem 

nos ajudar a  transformar julgamento em absolvição.

Esta bênção é para ser sempre absolvido.

A bênção mais conhecida de todas. 
Que o próximo ano seja bom e doce, do início ao fim.

Com esta bênção, podemos obter uma vitória eterna contra nossos inimigos.

ABÓBORA 5 Dela’at Kera

CENOURA 6
Guezer Ruvia

MAÇÃ E MEL 7
U’devash Tapuach U’devash Tapuach

ALHO-PORÓ 8
Ferasá Karti
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