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Costumes
de

Shavuot
A ordem da Tefilá - Oração e Kidush é a mesma para Shavuot como para o Sha-
losh Regalim, (os três festivais de peregrinação), com referência específica no en-
tanto, "este festival de Shavuot, o tempo da entrega da nossa Torá". 

Durante Mussaf é mencionado a passagem Uveyom Habikurim. Hallel também é
recitado no seu todo, de acordo com a prática seguida durante o Shalosh Regalim.

Durante o Kidush, Shecheyanu é dito. Mulheres recitam Shecheyanu juntamente
com a Brachá sobre as velas, antes de acendê-las. Novamente de acordo com a
prática de Yom Tov, devemos incluir carne e vinho em nossas refeições.

Embora seja geralmente costume de recitar a oração de Maariv um pouco mais ce-
do do que o habitual, em Erev Yom Tov, na primeira noite de Shavuot, no entanto,
Maariv é adiada até depois do aparecimento das estrelas. Sete semanas inteiras
são contadas a partir do segundo dia de Pessach até Shavuot. Este período é cha-
mado de Omer.

É costume decorar as sinagogas e nossas casas com galhos, folhas e flores. E em
alguns lugares se decoram ao redor dos rolos da Torá com rosas - minhag
sefaradí. 

Há um costume de colocar galhos de árvores e folhas sobre a "bimá”(púlpito) na si-
nagoga, para lembrar que Shavuot é o tempo de julgamento para o fruto das
árvores. O Gaon de Vilna no entanto, suspendeu este costume em muitas comuni-
dades, uma vez que havia se tornado uma prática estabelecida pelos outros povos
em seus festivais religiosos.

É costume permanecer acordado durante toda a primeira noite de Shavuot estu-
dando Torá, se recita o “Tikun da noite de Shavuot”.

Um cuidado especial deve ser tomado para não dormir durante as orações de 'Sha-
charit', a leitura da Torá, e especialmente durante 'Mussaf '.

Aqueles que permanecem acordados durante a noite, devem lavar as mãos na
parte da manhã, e recitar “Al Netilat Iadaim” e “Birkat Hashachar” -  siga o costume
local de sua comunidade.
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RRRRazões para se ccccomer aaaalimentos de LLLLeite em SSSShavuot

O dia em que Moshe Rabeinu foi retirado do Nilo era o dia 6 de Sivan. Ele estava dis-

posto a mamar somente leite vindo de uma Judia. E por isso recordamos o seu

mérito comendo comidas feitas com laticínios. (Sefer Matamin).

Até receberem a Torá, o Povo Judeu podia comer qualquer tipo de animal e ainda não

praticava o abate Casher - “Shechitá”. Após receberem a Torá, ficou determinado que

somentes alguns animais podiam ser consumidos. E que somente animais abatidos

de forma Casher estariam próprios para o consumo. Como todos os utensílios que

pertenciam ao povo haviam sido usado com animais impróprios, os mesmos teriam

que ser Casherizados antes de serem usados e isso não era possível no meio de Yom

Tov, então o povo teve que comer alimentos Lácteos. ( Ge’ulat Israel)

O valor numérico da palavra Chalav (leite em hebraico) corresponde a 40, assim co-

mo os 40 dias que Moshe Rabeinu passou no monte Sinai antes da entrega da

Torá.(Rabino Shimshon de Ostropol)

Matan Torá, A Outorga da Torá

As crianAs crianAs crianAs crianças como Fiadoresas como Fiadoresas como Fiadoresas como Fiadores

No momento da entrega da Torá, to-
do o Povo de Israel foi fiador uns dos
outros, mas como? Quando Deus quis
dar a Torá a Israel, Ele lhes disse:
“Dê-me garantia que vocês vão ob-
servar a Torá”.

O povo disse: “Não são os patriarcas
nossos fiadores?"

Hashem respondeu: "Eles estão em
débito comigo, eles teriam que ser
capazes de resistir por si mesmos".

O assunto é comparado a uma pes-
soa que precisa de um empréstimo e
lhe dizem: 'Traga um fiador, e pegue
o quanto você quiser'. Ao que ele foi
e trouxe alguém que também estava
em débito com o credor, então o

mesmo lhe diz: “Você trouxe alguém
que está em débito comigo, será que
ele pagará a tua dívida e a dele?”

Assim é que D'us diz a Israel: “Trag-
am-me alguém que não esteja em
débito comigo”. Hashem disse a eles:
“Somente as crianças”. Eles imediata-
mente trouxeram seus filhos ...

Hashem então perguntou às crianças:
“Vocês serão fiadores que se eu der a
seus pais a Torá, eles vão observá-la
e, se não, você serão responsáveis
por eles?”

Eles responderam: "Sim!"

Hashem disse às crianças: "Eu sou o
Senhor, teu D’us."

Eles responderam: "Sim! ... '
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Por que a Torá foi dada no deserto?
"E eles acamparam no deserto" (Shemot 19). A Torá foi dada livremente,
publicamente, em um lugar sem dono. Pois, se tivesse sido dada na Terra
de Israel, as nações do mundo diriam que eles não têm parte nela. Portan-
to, a Torá foi dada desta maneira, de modo que quem quisesse aceitá-la po-
deria vir e aceitá-la. "

Se tivesse sido dada na Terra de Israel, o povo de Israel teria dito para as
nações: “Vocês não tem parte nisso. Não foi dada na Terra de Israel, a fim
de não criar discórdia entre os povos”.

E por que foi dado no deserto? Assim como o deserto é desprovido de todos
os luxos, da mesma forma as palavras da Torá suportam apenas aqueles
que se abstém de todos os luxos e futilidades.

” Eu sou o Senhor , teu D’us ”” Eu sou o Senhor , teu D’us ”” Eu sou o Senhor , teu D’us ”” Eu sou o Senhor , teu D’us ”

Por que os Asseret HaDibrot - Dez Mandamentos foram ditos no singular?
Para ensinar que cada Judeu deve tomar para si que os Dez Mandamentos
foram dados a ele e que ele deve cumprí-los. E que não se deve dizer que é
suficiente que outras pessoas já estão observando as leis da Torá.

Curiosidades de Shavuot
Por que se lê a Meguilat Ruth em Shavuot?Por que se lê a Meguilat Ruth em Shavuot?Por que se lê a Meguilat Ruth em Shavuot?Por que se lê a Meguilat Ruth em Shavuot?

Por que a Meguilat Ruth fala da colheita da cevada e Shavuot também é chamada de

Festa da Colheita.

O Valor númerico do nome de Ruth é 606, e em Matan Torá - outorga da Torá, o povo

recebeu 606 Mitzvot + 7 Mitzvot de Bnei Noach já em uso, totalizando 613 Mitzvot.

Ruth nasceu uma princesa Moabita e se converteu à fé Judaica, assim como quem se

converte ao Judaísmo nossos antepassados tiveram que fazer o Brit Milá e se submergir-

em na Mikvê antes de receberem a Torá.

No final da Meguilat se relata a linhagem do Rei David, que nasceu e morreu em Sha-

vuot e era Bisneto de Ruth.


