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Parte 1: Introdução

O que é Selichot B’Yachad?

Em meio a um momento tão desafiador, e que tem sido enfrentado por todo mundo, as Grandes Festas deste ano serão, 
de alguma maneira, transformadas em reuniões ou experiências virtuais. Congregações de todo o mundo estão se 
preparando para, de uma maneira criativa, oferecer novas experiências, novos tipos de colaborações e até mesmo novas 
rezas.

Selichot B’Yachad é uma experência em vídeo que reúne Rabinos, chazanim, músicos e pessoas de 30 diferentes países 
para afirmar, através de sua diversidade e singularidade, a espiritualidade destas Grandes Festas. Quem quer que você 
seja, onde quer que você esteja e independente da língua que você fala, este programa é para você.

Como pessoas e congregações podem usar nosso conteúdo?

O vídeo do Selichot B’Yachad foi criado para ser acompanhado individualmente ou em grupo. Ele traz reflexões e insights 
sobre Selichot, sobre perdão e o significado espiritual das Grandes Festas pelas principais figuras rabínicas de nosso 
Movimento. Seus comentários da Torá têm como objetivo inspirar e envolver.

Guias complementares também foram produzidos (em vários idiomas) com importantes questões para serem pensadas 
e discutidas logo após o programa, em uma atividade que chamamos de “Watch Party”. O vídeo pode ser interrompido 
pelos hosts nos pontos mais importantes para cada grupo ou comunidade a fim de ampliar ideias e abrir discussões 
relevantes.

Trechos do Hatishma Koli e do Avinu Malkeinu cantados por chazanim e músicos de mais de 20 países podem ser 
baixados separadamente para serem integrados aos serviços religiosos das congregações em Rosh Hashaná e Yom 
Kipur.

Selichot, e a intenção de pedir perdão e refletir sobre o ano que se passou, é um processo importante que começa no mês 
de Elul, por meio de Rosh Hashaná, nos dez dias sagrados que nos levam à Yom Kipur.

Sejam bem-vindos, líderes comunitários, profissionais de movimentos juvenis e madrichim, chazanim, e demais pessoas 
para assistir e compartilhar a experiência que criamos.

O vídeo do Selichot B’Yachad inclui:

O Shofar desperta você
Pedimos a rabinos e líderes comunitários do nosso Movimento Global: o que significa 
ouvir o som do Shofar para você? 

Hatishma Koli
Uma canção para meditação e reza silenciosa. Para ser cantada antes ou depois de uma 
prédica de Grandes Festas, em geral logo após a emocionante reza do Shemá Koleinu.

Avinu Malkenu
Uma canção litúrgica cantada por chazanim e chazaniot de nosso Movimento Global.

Comentários à Torá
Rabino Rick Jacobs (USA), Rabina Alona Lisitsa (Israel), Rabina Prof. Dalia Marx (Israel) 
e Rabina Delphine Horvilleur (França)



Conversation Starter | A Guide
Todos os participantes falam seus idiomas nativos, mas o programa possui legendas em inglês.

Quem criou o Sleichot B’Yachad?

Selichot B’Yachad foi idealizado e criado de forma colaborativa pela World Union for Progressive Judaism (WUPJ) e pela 
WZO - Department of Diaspora Affairs. Agradecemos aos muito líderes comunitários, voluntários, Rabinos, chazanim e 
pessoas envolvidas, que contribuíram com suas inspiradoras palavras e músicas.

Parte 2: Perguntas de Orientação ou Pontapé Inicial

As perguntas abaixo foram criadas para serem encaminhadas às pessoas ou grupos que assistiram ao vídeo. As 
perguntas podem ser feitas separadamente ou todas juntas: em pontos específicos durante o vídeo – parando a 
transmissão para envolver os espectadores – ou após o final do vídeo.

Não existe uma maneira certa ou errada de assistir e se se envolver com seu significado. Selichot B’Yachad foi criado 
para diversas interpretações e experiências, levando em conta diferntes culturas, idiomas e fusos horários que fazem 
parte do nosso Movimento.

Antes de mais nada vamos voltar nossa atenção à você. Como está sua saúde mental e espiritual 
enquanto nos aproximamos destes Yamim Noraim? 

O Ano Novo trará muitas coisas novas, mas muito permanecerá do mesmo jeito. Reflita sobre as 
maneiras com as quais você pode renovar aspectos do seu dia a dia (família, amigos, trabalho, 
autocuidado, sua comunidade, Deus).

Reconhecer seus próprios erros e pedir perdão são coisas difíceis de serem feitas. Tire um momento 
depois ou após vivenviar o programa Selichot B’Yachad para reconhecer as vezes em que você não o fez.

O som do Shofar como um chamado à nossa atenção implica que podemos ter desprezado ou não 
levado à sério algo ou alguém. Como você pode praticar o ouvir, a empatia e a atenção?

Como você sente parte do Povo Judeu entendendo as diferenças de idioma, culturas e realidades dos 
judeus em todo o mundo?

Como sua compreensão de pluralidade Judaica molda suas ações e pontos de vista quando se trata de 
questões que se referem à diversidade, aceitação e compreensão das outras pessoas?

Quais são seus desejos para este Ano Novo?
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