
A Mishná nos dá o seguinte conselho: Asé Lechá Rab.
A interpretação tradicional desta máxima é: "torne-se um professor." É nosso dever 

procurar um professor e um guia para nos ajudar a ser melhor a cada dia. Outra possível 
interpretação desta máxima, dependendo de onde se coloca a vírgula é: "obter-se um 

professor". Não só devemos buscar a sabedoria fora de nós, como também nós mesmos 
devemos tornar-nos sábios, cada um de nós deve também se tornar um professor. Nesta 
série de entregas buscamos que cada um possa se transformar em um professor em sua 
própria casa. Em uma linguagem simples e moderna encontraras todo o necessário para 
dominar e poder realizar junto a sua família ou amigos, algum ritual do calendário judaico 

ou do ciclo de vida do nosso povo.

Nesta edição apresentamos: “A Shivá” Qual é o significado deste 
ritual? Quais são as responsabilidades dos parentes e as da 

comunidade? No que consiste a Shivá? 

A estas perguntas estão neste material para estudar em 
comunidade e nos preparar para enfrentar estes momentos 

inevitáveis da vida.

ASSÉ LECHÁ RAV

SHIVÁ
um tempo de

LUTO
COMPARTILHADO
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A tristeza/luto é para honrar 
aos vivos ou aos falecidos? 

(Talmud Babilônico Sanhedrín 46b)

Há sentimentos na vida que vem sem serem chamados, há outros 
momentos em que os rituais e a cultura geram esses sentimentos. A 
morte de um ente querido é, sem dúvida, um dos momentos mais 
dolorosos que cada um de nós terá de enfrentar em algum momento 
de nossas vidas. Dor, angústia, desespero e sentimento de perda 
recairá sobre cada um, e não será provocado por este ritual. Acom-
panhando esses sentimentos, a tradição judaica ao longo dos últimos 
3000 anos, deu lugar a um complexo mecanismo de rituais, símbolos 
e tradições que tentam acompanhar o enlutado no processo. O Talmud 
pergunta se todos os rituais relacionados ao luto são para os vivos ou 
mortos, a resposta: a ambos. Há certos rituais que são destinados 
para honrar a memória do falecido, reforçando o valor de sua vida, 
enquanto outros são voltados para aqueles que choram a sua perda. 
Nesta edição da Assé Lechá Rav apresentamos um resumo detalhado 
da prática do luto mais conhecida do povo judeu: A Shivá. Esperamos 
que neste material, seja possível aprender mais sobre as valiosas e 
profundas tradições e os simbolismos daqueles dias de luto, e, assim, 
compreendendo a sua mensagem e seu significado, possam as 
mesmas serem incorporadas em nossas praticas pessoais - quando 
chegar a hora (queira Deus seja dentro de muito tempo) -, bem como 
em nossas práticas da comunidade.



Quatro são os períodos de luto, com as respectivas leis, segundo a tradição rabínica. 
A lógica por trás disso é ir diminuindo gradualmente os sinais e os costumes do luto. 
Como disse o Rei Salomão em Kohelet (Eclesiastes), "para tudo há um tempo no sol". 
A tradição rabínica afirma que no início do luto tem que ser intenso para nos dar a 
oportunidade para chorar e perceber que alguém muito querido já não está mais. 
Entretanto o luto não pode ser eterno, a vida continua e é por isso que a cada período 
nós vamos diminuindo o luto até retomar plenamente a rotina de nossas vidas. Estes 
são os quatro períodos:

(a) Aninut: Desde o falecimento de um parente até que ele seja enterrado. Os enlu-
tados estão isentos nesse período de quase todos os preceitos positivos da Torá. Em 
nossos dias, o período de Aninut termina quando a família entrega o corpo de seu 
ente querido a Chevra Kadisha para, a partir desse momento são outros que se 
ocupam de preparar o corpo para seu descanso eterno.

(b) Shivá: Também chamado de avelut (luto), começa no funeral de um ente querido 
e transcorre durante sete dias. As leis mais estritas do luto e aquelas que estão 
nesta apresentação correspondem a este período.

(c) Shloshim: tempo até os 30 dias após a morte. A maioria das restrições do luto 
são levantadas duelo neste período, exceto o corte do cabelo ou da barba. Hoje é 
costume voltar a visitar o cemitério pela primeira vez cumprido os 30 dias para levan-
tar a lápide.

(d) Yohrtzait / Shaná: No primeiro aniversário do falecimento geralmente é espe-
cial para lembrar do ente querido falecido, mas agora definitivamente todas as leis e 
costumes de luto são levantadas. Hoje em dia, é costume dizer o Kadish durante os 
primeiros onze meses de morte e, em seguida, uma vez por ano em seu aniversário.

(1) Os períodos de luto

Durante os primeiros sete dias [Shivá] a espada está desembainhada. 
Até trinta dias [Shloshim] a espada está solta. 

Após 12 meses [yuhrtzait] a espada volta a bainha. 
(Talmud Yerushalmi, Moed Katan 83c)



E Iosef observou sete dias de luto por seu pai. 
(Génesis 50:10)

Shivá significa, literalmente, sete e na antiga Mesopotâmia era costume ficar de luto 
por sete dias após a morte de um parente próximo. Sete são os dias da semana, no 
oitavo dia tudo começa novamente. A fonte mais antiga que atesta sete dias de luto 
é o relato bíblico sobre a morte do patriarca Yaakov: "E Iosef observou sete dias de 
luto por seu pai." (Gênesis 50:10). Sem dúvida a tradição judaica não considera a 
Shivá uma obrigação bíblica e sim rabínica. De acordo com o Talmud Yerushalmi 
(Ketuvot 1: 1) foi Moshé quem estabeleceu os sete dias de luto, bem como sete dias 
de festa depois de um casamento. Por outro lado, o Talmud Babilônico (Moed Katan 
20a) entende que os sete dias de intenso luto têm sua origem nos sete dias da festi-
vidade de Sucot, tal como 7 são os dias de folia 7 são os dias de luto. Muitas são as 
regras da Shivá e do luto em geral, encontram suas raízes em histórias bíblicas e 
muitas outras foram inovações e novas práticas adotadas pelos sábios na época da 
Mishná e do Talmud. Poucos costumes mudaram desde aqueles até os nossos dias.

Segundo o Talmud (Moed Katan 20b) é obrigado a fazer Shivá pelos sete parentes 
próximos estabelecidas na Torá pelo qual um Cohen (sacerdote) pode se impurificar 
e são estes: cônjuge, pai, mãe, irmão, irmã, filho e filha. Mais uma vez o número sete, 
por sete pessoas são obrigadas a observar a Shivá. Para eles, estamos obrigados, no 
entanto, você também pode voluntariamente optar por Shivá, por outros entes queri-
dos que morreram. Em nossos tempos é costume fazer Shivá por um avô ou avó 
falecidos. Também por amigos próximos podemos fazer Shivá. Nos tempos talmúdi-
cos, era costume também fazer Shivá pela morte de um professor ou quando falecia 
uma personagem importante da comunidade judaica (um Rosh Yeshiva ou um repre-
sentante da Comunidade).

(2)  Origem da Shivá

(3) Por quem devemos fazer Shivá? 
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Durante o período de Shivá os dias não são iguais. Há uma subdivisão interna dos sete 
dias de luto em consideração a um processo gradual estar diminuindo o luto.

Primeiro dia: O primeiro dia de luto começa a calcular uma vez que voltar para casa 
depois do funeral, é o dia de luto mais intenso já que segundo a tradição rabínica, o 
primeiro dia de luto é uma lei da Torá (Shulchan Aruch, Yore Deah 398: 1). Este dia os 
parentes em luto não devem colocar tefilin, porque sua mente está com o falecido e 
com a sua dor. (ID 388).

Os primeiros três dias: Em linhas gerais os sábios indicam que os primeiros três 
dias de luto são geralmente os mais intensa e por isso todas as leis do luto são muito 
rigorosas. Estes dias estão destinados a chorar, desabafar, para perceber que alguém 
muito querido se foi. Nós devemos mergulhar na dor e, em seguida, começar a 
superá-la. Outra razão apresentada pelo Midrash para a intensidade dos dias de luto 
é uma antiga crença de que até o terceiro dia a alma ainda estava no túmulo pensando 
em voltar ao corpo do falecido, mas depois daquele dia se dava conta de que não 
voltaria e deixa o cemitério.

Os próximos três dias: Após os primeiros dias de intensa tristeza e dor, as leis e 
os costumes em relação aos parentes enlutados se flexibilizam. Nenhum costume 
difere entre os 3 primeiros dias e os últimos 4, no entanto sábio tornaram as regras 
mais flexíveis após o primeiro período. Por exemplo, se um enlutado precisa trabalhar 
durante a Shivá, para assegurar a sua subsistência, pode fazê-lo a partir do quarto dia 
(ID 380: 2). O mesmo vale para sair de casa em caso de necessidade ou desejo. Nos 
três primeiros dias, por exemplo, não responde a saudações (e muito menos saúda), 
mas a partir do quarto dia já se pode responder a saudações (ID 385)

No sé mo dia: o sétimo dia da Shivá não se concluí porquê de acordo com o 
Talmud "um pouco do dia é como todo um dia" (Moed Katan 20b). A Shivá normalmen-
te termina ao concluir a oração da manhã (ID 375: 1) e, em seguida, os enlutados retor-
nar às suas rotinas cotidianas. Desta forma simbólica, a tradição rabínica ensina que 
devemos voltar a nossa vida diária quando nos for possível, porque o luto não pode - e 
não deve - ser estendido eternamente.

(4) Os diferentes momentos dentro da Shivá

Os três primeiros dias são para o choro, os primeiros sete para o luto, 
os primeiros trinta para abster-se de cortar o cabelo e usar roupas bonitas. 

(TB Moed Katan 27b)



 (5) Quais são as Halachot 
ou as regras gerais da Shivá?

Estas são as coisas proibidas ao enlutado 
(Shulchán Aruch, ID 380:1)

O pensamento rabínico quando proíbe algo é para permi r alguma 
outra coisa. Vários são as restrições durante a Shivá, mas cada uma é 

projetada para permi r que o enlutado se conecte mais profunda-
mente com os seus sen mentos para que você possa viver mais 

intensamente esse processo no qual está envolvido. Apresentamos 
aqui os costumes e as leis gerais da Shivá:

SINAIS SIMBÓLICOS E FÍSICOS DO LUTO

Ner Zikaron (vela de recordação)
É uma prática generalizada de que uma vela queime durante os sete dias de 
luto, na casa onde a família faz a Shivá. A vela representa a vida dessa pessoa 
que perdemos, porque assim está em Provérbios (20:27): 
"A luz de Deus é a alma do homem".

Sente-se em lugares baixos:
Em hebraico não é dito fazer a Shivá, mas "sentar Shivá" (ou Inglês: sitting 
shiva). Durante sete dias acostumamos a sentar em lugares baixos, no chão, em 
cadeiras baixas ou almofadas. Esta é uma representação simbólica de nosso 
estado de ânimo.

Cobrir os espelhos:
Um costume generalizado é para cobrir os espelhos da casa. Isto é principalmente 
devido a evitar durante o luto, prestar especial atenção à nossa imagem física. É 
importante ressaltar que durante o luto, é que trabalhemos nossa alma e nosso 
espírito, ocupando-nos de nosso interior e não a nossa imagem externa. 

Se abster de fazer a barba e cortar os cabelos: 
Um dos antigos sinais de luto nos tempos bíblicos e talmúdicos era não cortar os 
cabelos ou fazer a barba durante os primeiros 30 dias de luto (pela morte de um 
pai ou de uma mãe, o Talmud afirma que devesse deixar o cabelo crescer até que 
"seus companheiros o reprendam", isto é, até que alguém próximo nos advirta que 
nós deixamos crescer nossos cabelos em demasia nossos cabelos e nossa barba. 
Geralmente algum estender o período até um ano). É um sinal público de dor, de 
modo que o luto possa ser reconhecido por outros. Se você precisa por razões 
imperiosas, barbear-se em seguida a Shivá, está permitido (ID 390: 4).



Trabalhar: 
Uma das restrições mais antigas do luto judaico é a abstenção ao trabalho. 
Durante os dias do Shivá não devemos distrair nossas mentes em nossas 
ocupações habituais, mas temos de nos dar a oportunidade e tempo para 
internalizar a perda de um ente querido. Se uma pessoa precisa trabalhar para 
assegurar o seu sustento ou para não prejudicar o sustento de outras pessoas a 
partir do quarto dia da Shivá pode fazê-lo.

Roupas, sapatos de couro e joias
os dias de luto não são dias para "nos vestirmos para festa" ou usar nossas 
melhores roupas. Algumas pessoas tem o costume de usar durante a Shivá a 
camisa na qual foi efetuado o corte (keria) durante o funeral. Outros tendem a 
levar roupas austeras, simples e, especialmente negros. Por outro lado, os 
Sábios proibidos (considerando como um objeto de luxo e prazer) usar sapatos 
de couro como também usar joias chamativas durante Shivá (ID 382).

Não deixe a casa: 
Uma das leis mais importantes da Shivá é a sair de casa durante os sete dias de 
luto intenso. Não se deve sair para ir às compras, para satisfazer as suas 
obrigações diárias (ID 393). Deve ter o tempo para cortar sua rotina para processar 
a dor sendo acompanhados pelos seus entes queridos em casa. Diversos são os 
costumes sobre sair de casa para ir à sinagoga, se você não tem a possibilidade 
de ter um minyan em casa pode ir à sinagoga para dizer o Kadish. A maioria das 
autoridades dão permissão para sair da casa no Shabat para ir à sinagoga.

Banhar-se, perfumar-se, ungir-se de óleos: 
Baseado na história bíblica (II Samuel 14: 2) de uma mulher que simula o luto e por 
essa razão não passa cremes, os Sábios proibiram banhar-se por prazer durante 
os sete dias da Shivá (alguns Ashkenazim costumam não tomar banho até 
Shloshim). A principal razão foi que os banho, perfumes e cremes eram um símbo-
lo de prazer pessoal e na Shivá, pelo luto, deve-se abster de certos prazeres. Mas 
hoje grande parte dos enlutados banham-se porque a lei judaica estabelece que 
por razões de higiene pode-se tomar banho (ID 381: 3) e hoje o banho não é consi-
derado, como no passado, um prazer, mas uma questão de higiene e saúde 
pessoal.

DESCONECTAR-SE DA ROTINA E DA NORMALIDADE

ABSTENÇÕES DERIVADAS DO PRAZER:



6) Quais são as responsabilidades dos amigos
e da comunidade durante a Shivá?

Ações sexuais
O sexo é considerado pelos sábios, como um elemento fortemente ligado ao 
prazer e é por isso é proibido durante a Shivá (ID 383).

Carne y vino: 
Quando se é Onén, tem a proibição de comer carne, ou beber vinho, no entanto, 
durante a semana de Shivá podem os enlutados ingerir produtos que geralmen-
te estão associados com as festividades da tradição judaica (ID 378: 8).

Estudo da Torá
o estudo da Torá é interpretado como algo que traz alegria para a alma e o luto 
é um tempo para se nos conscientizarmos da dor pela perda de um ente querido 
e por essa razão os enlutados não podem estudar a Torá. No entanto, é possível 
estudar as seções bíblicas e talmúdicas que lidam com a dor, morte ou tragédias 
nacionais do povo judeu. Esses textos podem ajudar o enlutado para fazer uma 
catarse pessoal e para processar o seu luto através dessas leituras. O enlutado 
também está proibido de receber uma aliá e conduzir as orações, no entanto, se 
não houver outra pessoa habilitada a fazê-lo eles podem se ocupar dessas 
funções. (ID 384)

É um mandamento posi vo de origem rabínica visitar os doentes, 
confortar os enlutados, prepare um funeral, preparar uma noiva, acompanhar 

os convidados, estar atento a todasas necessidades de um funeral, 
transportar um cadáver sobre os nossos ombros, caminhar na frente 

do cortejo fúnebre, cavar um buraco e enterrar os mortos... 
apesar de todas estas mitzvot serem de origem rabínica,

 eles estão incluídos no mandamento bíblico 
"Ame o seu próximo como a  mesmo." 

(Leví co 19:18) (Rambam, Mishneh Torah, Hilchot Evel 14: 1)



Seudat Havraha: De acordo com o Talmud (Moed Katan 27b) os enlutados não 
devem se alimentar no primeiro dia. Os enlutados não têm animo para comer, por 
outro lado, não tiveram tempo para preparar as suas refeições já que estavam cuidan-
do de seu ente querido que tinha acabado de falecer. Voltar para a casa e encontrá-la 
vazia, pode ser devastador, por isso é habitual para os amigos, familiares e a comuni-
dade se encarregue de preparar e servir a comida para os enlutados, não só no primei-
ro dia, mas também durante todo a semana (ID 378: 1). É habitual para a primeira 
refeição (Seudat Havraha) é composta por elementos circulares, tais como ovos ou 
lentilhas (ID 378: 9), uma vez que os mesmos representam a circularidade da vida, que 
toda a vida tem um início e um fim.

Minian: Uma das formas mais elevadas e importantes de acompanhar os avelim 
(enlutados), é estar presente no Minian diário que se realizam nas casas. Desta forma 
os estamos ajudando a poder recitar o Kadish e a colocar em palavras os milenares 
sentimentos da liturgia judaica, que se leva dentro. É costume realizar na casa dos 
enlutados tanto as tefilot matutinas (shacharit) como Arvit (vespertinas) durante todos 
os dias da Shivá. 

O luto pode ser um processo muito solitário e devastador se não 
temos alguém que nos acompanhe. Na tradição judaica, amigos e da 
comunidade em geral desempenham um papel de liderança durante 

o luto. A eles corresponde um dos mandamentos mais elevados 
"Nichum Avelim", o preceito de tentar consolar os enlutados. A par r 
do momento em que os enlutados enterrar seu ente querido começa 
a nossa tarefa de Nichum Avelim, tratando de acompanhar os nossos 
familiares, amigos ou conhecidos neste momento di cil. Se durante o 
luto pela indicação central dos enlutados é "não" (com todas as proi-
bições enunciadas anteriormente) a chamada para a comunidade é a 
de "sim" com todas as responsabilidades que serão discu dos abaixo:



Sentar-se com eles: Quando os amigos de Yob (Jó) souberam que sua esposa e 
filhos tinham morrido decidiram permanecer "sentados com ele na terra por sete dias 
e sete noites, e nenhum deles disse uma palavra, pois viram que a sua dor era muito 
grande." (Yob 2 13). Além de acompanha-los no minian, outra boa ação é simplesmen-
te estar com eles. Estar com os enlutados durante a Shivá. Se fazer presente. Saber 
que não estão sozinhos pode ajudar muitos enlutados a encontrar conforto em 
momentos onde a solidão é esmagadora.

Silêncio, conversação e saudações: Os amigos acompanham Yob (Jó) em silên-
cio. Às vezes, estar presente diz muito mais do que um monte de palavras. De acordo 
com o Talmud (Moed Katan 28b) uma pessoa não pode iniciar a conversa com um enlu-
tado, temos que deixar que ele ou ela a iniciem. Acompanhar em silêncio até que o 
outro decide começar a falar. Tradição também desencoraja discussões frívolas com 
enlutados. Nós não devemos tentar limpar sua mente durante Shivá e falar sobre 
assuntos frívolos ou triviais, devemos dar a oportunidade ao enlutado de colocar em 
palavras o que você está sentindo. Temos de falar sobre quem morreu e dar a possibili-
dade de enlutado se recordar dele por meio de histórias e anedotas. Também não é 
costume cumprimentar o enlutado quando entramos ou quando nos vamos, para não 
forçar, a ele ou ela, a usar convenções comuns que não representam verdadeiramente 
o seu humor.

A tradição rabínica cunhou formulas picas para expressar nosso 
carinho e nosso desejo de rápida recuperação da dor de sua perda. 

Alguns pronunciam esta fórmula apenas vendo o enlutado e outros a 
u lizam como uma forma de despedir-se deles durante a Shivá.

Fórmula de consolo



A tradição rabínica cunhou formulas picas para expressar nosso 
carinho e nosso desejo de rápida recuperação da dor de sua perda. 
Alguns pronunciam esta fórmula apenas vendo o enlutado e outros a 
u lizam como uma forma de despedir-se deles durante a Shivá.
Os ashkenazim costumam dizer:“HaMakom ienachem etchem betoch shear 
avlei Tzion veYerushalaim - Que Deus os reconforte junto a todos os enlutados de 
Tzion e Yerushalaim”

Os sefaradim e os edot hamizrach costumam dizer uma fórmula mais tradicional: 
“Min haShamaim tenuchamu -Que dos céus chegue o teu consolo”. 

(1) Estudo Mishnayot: a palavra hebraica Mishná -              contém as mesmas letras 
da palavra Neshamá -             (alma). Por esta razão, é costume estudar passagens de 
Pirkei Avot, da ética de nossos pais, um dos tratados da Mishná, para honrar e elevar 
a alma dos que morreram.

(2) Bênçãos em nome do falecido / a: durante a Shivá é costume antes de fazer uma 
bênção sobre algum alimento pronunciar a seguinte frase: "Leilui Nishmatá shel Ploni 
ben/bat Almoni". Ou seja: "Para a elevação da alma de “nome em hebraico” filho/filha 
de “nome em hebraico”. Assim, de acordo com a tradição cabalista, ajudamos a elevar 
a alma da pessoa querida que faleceu. 

Otras costumbres en la casa de los deudos

AO TERMINO DA SHIVÁ
Um bonito costume Ashkenazi é que, no final da Shivá, na manhã do sé mo dia, 

os amigos e a comunidade acompanhem os enlutados a sair para a rua, para simbolicamente
 reintroduzi-los de volta à sociedade em sua ro na diária.



Encerramento antecipado da Shivá
A Shivá pode terminar prematuramente se um Yom Tov (dia festivo) cair durante a 
mesma. Não importa quantos dias se passaram da Shivá, se Rosh Hashaná, Yom 
Kipur, Sukot, Pessach e Shavuot ocorrerem durante a Shivá, a mesma se encerra e não 
continuou após a festividade.

Shabat
No Shabat se suspendem as proibições públicas do luto, mas se mantem os costumes 
privados (ID 400). Em momentos de intensa dor e angústia também é importante 
lembrar que há momentos de alegria e nós temos que predispor nosso corpo e espírito 
para tais ocasiões, esta ocasião ocorre em todo Shivá e inevitavelmente é Shabat. No 
Shabat não mostram sinais públicos de luto, porque é um dia de regozijo nacional. É 
costume nas sinagogas Ashkenazim que os enlutados entrem após o termino do Lecha 
Dodi, de modo que toda a comunidade possa pronunciar a fórmula tradicional de 
Nichum Avelim.

Miscelâneas sobre a Shivá
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