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A Mishná nos dá o seguinte conselho: 

Assé Lechá Rav. 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 oportunidade apresentamos: “Tefilin, o sinal de cada 
dia”. Tudo o que é necessário saber sobre os Tefilin, seu 
significado, como utilizá-lo e muitas outras informações sobre 
este mandamento central para nosso povo. 

Assé Lechá Rav

TEFILIN
o sinal de cada dia
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Três mitzvot em toda a Torá são denominados como 
um “אות – Ot”, um sinal de nosso pacto com Deus. 
O Brit Milá é o primeiro sinal do nosso povo, uma 
mitzvá que une gerações, pais e filhos estão unidos 
com esta marca desde os tempos de Abrahão. O 
Shabat é o segundo sinal, um marco no tempo que 
define o calendário do nosso povo. O outro manda-
mento que é denominado como um “Ot” são os 

Tefilin. Sinais que nós colocamos em nossos braços e em 
nossas cabeças que nos ajudam a recordar quem nós 
somos e quem nós devemos ser. Colocar os Tefilin a cada 
manhã é um importante mandamento que nos liga a 
cada dia com a Torá, com as gerações passadas, com 
todo nosso povo em cada canto de sua dispersão e com 
Deus.

“Uma verdade, com a finalidade de produzir 

resultados, deve ser impressa na mente e no 

coração repetidas vezes e de forma enfática. 

O simples fato de reconhecer os princípios 

essenciais da justiça e do amor, não são 

suficientes para construir uma vida íntegra ... 

Além disso estas palavras e ações simbólicas 

são necessárias para que se torne uma marca 

indelével estampada na alma, e, portanto, 

conservada por você e pelos outros”. 

(Rab Shimshon Rafael Hirsh)              

Introdução:
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Preguntas e respostas 
sobre os Tefilin

1    O que são os Tefilin?

“Estas palavras serão um sinal em teu braço e um lembrete entre os seus 
olhos, para que a Torá de Deus possa então, estar em tua língua". [A partir 
daqui podemos ver que] a mitzvá do Tefilin, equivale a toda a Torá. 
(Talmud, Kidushin 35a)

Os Tefilin são duas pequenas caixas feitas de couro que contem quatro passagens da 
Torá, nos quais são feitas referências a este mandamento e a da obrigação de trans-
mitir para cada geração as mensagens eternas da Torá. Um Tefilá (singular de Tefilin) se 
denomina “יד - Iad” atada sobre o braço e a outra “ ראש - Rosh” atada sobre a 
cabeça. A tradição rabínica compreendeu que aquela expressão do Deuteronômio 
(Devarim) de colocar sinais em seu braço e entre seus olhos não era uma simples metá-
fora senão que efetivamente -e de forma literal- devemos colocar as palavras da Torá 
sobre o nosso braço e sobre nossa cabeça. Desconhecemos se nos tempos do Primero 
Templo de Jerusalém este mandamento era cumprido “literalmente” já que a primeira 
referência histórica sobre os “Tefilin” foram recém encontradas na Carta de Aristeas 
que data do final do século III A.E.C. Até à data, os Tefilin mais antigos encontrados nas 
cavernas de Qumran datam do século I A.E.C. Na cabeça os quatro parágrafos da Torá, 
estão em quatro compartimentos (batim) separados, enquanto no braço estão todos 
juntos. 

Os quatro parágrafos da Torá são os seguintes:

1. Kadesh (Shemot 13:1-10). Anunciamos a obrigação de cada judeu de recordar que 
fomos libertos do Egito. 
2. Vehaya (Shemot 13:11-16). Proclamamos a obrigação de transmitir nossa história 
as próximas gerações. 
3. Shemá Israel (Devarim 6:4-9). Afirmamos aqui a unicidade de Deus. 
4. Vehaya (Devarim 11:13-21). Confiamos que Deus premiará e castigará cada qual 
conforme os seus atos. 
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2    Por que nos colocamos os Tefilin no braço e na cabeça?

“e as prenderas como sinal em sua mão, e servirão como símbolo entre os teus 
olhos...” (Devarim 11:18)

Os Tefilin são colocados tanto no braço como na testa para lembrar-nos todos os dias que as 
palavras da Torá e seus valores deve estar tanto em nossas mentes como em nossos corações, 
que nos levam à ação. Os Tefilin servem como um lembrete constante das nossas obrigações. 
Nós o atamos ao braço para saber que em cada ação que tomamos devemos considerar se é ou 
não coerente com os ideais éticos de nossa tradição judaica. Nós colocamos na fronte para que 
os nossos pensamentos estejam sempre alinhados com os princípios da Torá. Em Tefilá shel 
Rosh os quatro compartimentos são separados, enquanto no braço, Tefilá shel Iad, estão 
unidos, simbolizando que embora possamos ter vários pensamentos e opiniões, nossas ações 
devem sempre ser concretas e decididas.

Mais um detalhe: tecnicamente a Torá diz que o Tefilin devem estar na mão e entre os olhos, 
contudo nos colocamos os Tefilin no braço e na cabeça. Vários são os motivos do porquê a 
tradição judaica se “desviou" da letra do texto bíblico, o mais significativo, porém, é um: a 
praticidade. Nos tempos talmúdicos (e antes também) era costume que os mais piedosos 
utilizavam os Tefilin durante todo o dia e não apenas durante as orações da manhã (Shacharit), 
portanto, ter uma "caixa" entre os olhos e na mão, dificultavam muito suas tarefas diárias. 
Mesmo assim nossos sábios enfatizam que tecnicamente cumprimos igualmente a literalidade 
do texto da Torá. Se você notar, e deve verificar, que o nó que ata os Tefilin da cabeça deve estar 
sempre ao nível dos olhos; por outro lado é na mão que finalizamos a colocação da correia 
(retzua) dos Tefilin.

3    Em que braço deve se colocar os Tefilin?

“Alguns dizem que [um canhoto] deve colocar Tefilin em sua mão que carece de 
força, na mão fraca” (Shulchan Aruch, Orach Chaim 27)

Um destro deve colocar os Tefilin no braço esquerdo, um canhoto deve colocar os Tefilin no 
braço direito, e um ambidestro deve colocá-los no braço esquerdo. Os Tefilin devem ser sempre 
colocados no nosso lado mais fraco. Se a cabeça é sinônimo de pensamento, o braço é 
sinônimo de ação. Tal como nossos pensamentos devem estar sempre apontados para o 
divino, nossas ações devem ser sempre voltadas para os mais fracos, ajudando os extenuados 
e levantando os caídos.
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 4    Em quais momentos nos colocamos os Tefilin?

Disse Ula: Qualquer pessoa que lê o Shemá sem os Tefilin é como se desse falso teste-
munho contra si mesmo. (Talmud Bavli, Berachot 14b)

Os Tefilin são um preceito que pode ser realizada a qualquer hora do dia "diurno". Do nascer ao 
pôr do sol podemos colocar os Tefilin. Mas o costume estabelecido pelos sábios é colocar os 
Tefilin durante a oração Shacharit, dando testemunho de que cumprimos com as palavras do 
Shemá Israel. A Torá na Parashá Matot nos ensina: tudo o que sair de sua boca, farás. No 
Shemá declaramos a obrigação de colocar os Tefilin. Quando recitamos o Shemá, com os Tefilin 
colocados, nós estamos ensinando a ser coerentes, a cumprir as nossas próprias palavras. No 
entanto, se fica impossível coloca-los na parte da manhã, deverá ser feito em qualquer outro 
momento, desde que haja luz solar.

Os Tefilin são colocados todos os dias da semana, exceto no Shabat e nos Chaguim. Já disse-
mos anteriormente que o Shabat é um sinal em si, por isso não é necessário colocar outro sinal. 
Para Chol Hamoed, dias intermediários de Páscoa e Sukot, existem diferentes costumes: há 
aqueles que também colocam os Tefilin, outros que não os colocam e ainda outros que os 
colocam, mas sem dizer as bênçãos correspondentes.

 5   O que nos colocamos primeiro: O Talit ou os Tefilin?

“Entre o frequente e o menos frequente, o frequente tem prioridade”
(Talmud, Brachot 51a)

Este é um princípio haláchico amplamente difundido na literatura rabínica. O mesmo se aplica 
se a pessoa deve executar quase ao mesmo tempo dois mandamentos, aquele que é mais 
frequente dos dois deve ser realizado primeiro. É por isso que todos os dias primeiro colocamos 
o Talit e depois os Tefilin. Já que colocamos o Talit, os 7 dias da semana, todos os dias do ano 
e usamos os Tefilin apenas seis dias por semana ou até menos, já que não são utilizados no 
Shabat ou durante as festividades. O Talit, desta forma se torna de uso mais frequente e cotidi-
ano do que os Tefilin e, portanto, tem prioridade. Se não temos um Talit, devemos realizar as 
bênçãos e colocar os Tefilin, um mandamento não anula o outro.
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 6   Quem deve colocar os Tefilin?

Tudo homem judeu desde os 13 anos e um dia deve colocar os Tefilin. Alguns costumam, sema-
nas antes do Bar Mitzvá, começam a colocar os Tefilin para ir aprendendo como se deve fazer. 
As mulheres não estão obrigadas, mas podem fazê-lo se assim o desejarem (ver anexo). Aque-
les que estão doentes ou fracos estão isentos de colocar Tefilin porque eles não podem fazê-lo 
com a concentração adequada. Os enlutados também não devem colocar os Tefilin, porque, 
segundo os sábios, são um símbolo de esplendor (Peer).
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Processo de colocação 
dos Tefilin

2   Enrolamos sete voltas da cinta (correia) do Tefilin no antebraço, por fora ou por 
dentro dependendo do costume. As sete voltas representam simbolicamente a união 
entre o povo judeu e Deus, tal qual a noiva dá sete voltas em torno do futuro marido 
antes de entrar à chupá. Depois disso, enrolamos o resto da correia sobre uma mesma 
linha em nossa mão.

3    Colocamos a Tefila Shel Rosh (cabeça), é importante que não esteja na parte da 
fronte, mas sim sobre a linha em que termina o couro cabeludo e bem centrado entre 
os olhos. Existe uma controvérsia entre os sábios se devemos ou não proferir outra 
bênção neste momento. Para aqueles acostumados a faze-la, esta é a bênção:

A santidade dos Tefilin é enorme. Toda a vez que estão sobre a cabeça e no braço do homem, este será 
modesto e temente a Deus e não ser levado por riso ou pela conversa vazia. Não pensarás maldades, 

levará ao seu coração as palavras da verdade e retidão. Portanto, todo homem deve tratar de mantê-los 
colocados ao longo do dia, uma vez que esta é a mitzvá. 

(Rambam, Mishne Torá, Hilchot Tefilin uMezuza 4:25)

Baruch Atá Adonai, Eloheinu Melech 
haolam, asher kidshanu bemitzvotav 
vetzivanu lehaniach Tefilin.

Bendito sejas Tu, Adonai, nosso Deus, Rei do 
Universo, que nos santificou com Seus 
mandamentos e nos ordenou colocarmos os 
Tefilin.

1     O primeiro passo é colocar Tefila Shel Yad (da mão) para indicar que a ação é mais 
importante do que muitos pensamentos. Colocamos a Tefilá no bíceps do braço menos 
hábil (pergunta 3) inclinado ao interior e antes de ajustá-lo recitamos a seguinte 
bênção:

Baruch Atá Adonai, Eloheinu Melech 
haolam, asher kidshanu bemitzvotav 
vetzivanu al mitzvat Tefilin.
Baruch Shem Kevod Malchutó LeOlam 
VaEd

Bendito sejas Tu, Adonai, nosso Deus, Rei do 
Universo, que nos santificou com Seus 
mandamentos e nos ordenou os preceitos 
dos Tefilin. Bendito sejam seu nome e seu 
glorioso reino para sempre.
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Para tirarmos os Tefilin devemos inverter a ordem, primeiro tiramos a correia dos dedos, em seguida a Tefila da cabeça e 
finalmente do braço. Os enrolamos ordenadamente em suas caixas que os protegem e, assim, teremos cumprido o preceito. 

Alguns pontos importantes a se ter em conta:

1. Não devemos falar entre o início do processo de colocação dos Tefilin até que terminemos. E tudo parte de um mesmo 
mandamento e devemos fazê-lo sem interrupções.
2. É costume colocar os Tefilin estando de pé, mas tem aqueles que o fazem sentados. 
3. É importante verificar tanto na cabeça como no braço se não exista nenhuma interferência – ou seja, nenhuma peça de 
roupa permaneça - entre os Tefilin, e o cabelo ou a pele, respectivamente. 

Uma ideia para terminar
“O homem não pode ir para o cemitério com os Tefilin na cabeça, com um rolo da Torá no braço e ler, e se o 

fizer estará transgredindo, porque [está escrito]: Aquele que escarnece do pobre ofende o seu Criador; aquele 
que se alegra por vê-lo em ruína, não ficará impune”.

 (Talmud, Brachot 18a)

 
A Halachá nos proíbe de ir com objetos sagrados ao cemitério. No cemitério não podemos entrar com os Tefilin colocados, 
Tzitziot pendurados ou efetuando a leitura da Torá. Por quê? Porque os mandamentos são para os vivos e são um sinal de vida. 
Quem já não está mais neste mundo, não pode cumprir as mitzvot e de alguma forma entrar no cemitério com estes objetos 
rituais é considerado como um insulto ou uma zombaria ao falecido. O que isso nos ensina? Que os mandamentos nos fazem 
recordar que estamos vivos, que a possibilidade de cumprir as mitzvot são um lembrete constante do compromisso com a vida. 
Que cada vez que colocamos os Tefilin, a cada manhã, devemos estar gratos por termos a possibilidade de viver e continuar 
desfrutando a vida. Os Tefilin se converteram assim em um sinal de vida.

4   Para finalizar, na mão terminamos de colocar a correia dos Tefilin. Existem muitos 
costumes a respeito, o mais difundido é "desenhar" com a cinta um dos nomes de Deus: 
Shadai. Enquanto nós o fazemos acostumamos a recitar a seguinte passagem do profeta 
Oséias (2: 21-22) que nos lembra o nosso compromisso com Deus:

Veerastich li leolam, verastich li 
betsedek uvemishpat uveschessed 
uverachamim, veerastich li beemuná 
veiadat et Adonai. 

Desposar-te-ei comigo para sempre; 
desposar-te-ei comigo em justiça, e em 
juízo, e em benignidade, e em misericórdia. 
E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e 
conhecerás o Senhor.
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Tefilin ou filactérios? 

Anexos:

Na Torá se encontra o mandamento dos Tefilin, mas a palavra "Tefilin" não aparece. Pela primeira vez o termo Tefilin 

(ou Tefilá, o singular) é mencionado na Mishná (século III - D.E.C.). A palavra Tefilin é geralmente traduzida para o 

português como "filactérios", no entanto você sabe de onde esse termo se originou? A tradição rabínica nunca o 

chamou assim. Filactérios como uma tradução de Tefilin vem de uma passagem do Novo Testamento aonde Mateus 

ataca e critica os escribas e os fariseus: Eles fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Eles trazem 

largos filactérios, e estendem as franjas das suas vestes, E gostam dos primeiros lugares nos banquetes e os primeiros 

assentos nas sinagogas e das saudações nas praças, e de serem chamados pelos homens: Rabi...Rabi... (Mateus 23: 

5-7). Tachou os judeus como hipócritas, como homens que externamente "se disfarçam" de piedosos, mas não o são 

realmente. Entre uma de suas críticas se encontra que "aumentam os seus filactérios." Ou seja, fazem grandes Tefilin 

para parecerem piedosos e aumentam "as franjas das suas vestes", isto é, os tzitziot, para aparecerem como homens 

justos. Esta é a origem da tradução genérica de Tefilin para filactérios.

Agora, o que "filactérios" significa? Em grego φυλακτήριον pode significar "amuleto" ou "proteção". Esta é uma 

maneira de ver o Tefilin (presente em diversas fontes rabínicas). Pensando nos Tefilin como um amuleto que protege a 

quem os usa, como se fosse um amuleto mágico que afugenta o mal. Entretanto há outra maneira de entender o 

significado de Tefilin e o mesmo surge de seu significado em hebraico. O singular de Tefilin é Tefilá, ou seja, que os 

Tefilin são nada além de uma oração. Outra maneira possível de entender o termo hebraico de Tefilin é pensar que se 

deriva da raiz פלה que significa "separar ou distinguir". Os Tefilin, especialmente no mundo antigo, quando eles eram 

usados durante todo o dia, separava o judeu do não-judeu. Era uma forma de identificar quem é quem. A mitzvá é a 

mesma mitzvá, mas o termo escolhido para usar, marca em parte, o significado que tem para nós o mandamento que 

estamos cumprindo.
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As mulheres e os Tefilin.

Anexos:

As mulheres podem colocar os Tefilin? Na Halachá existe um princípio básico que sustenta que as mulheres estão 
isentas de todo mandamento sujeito a um tempo determinado. No entanto este princípio tem suas honrosas exceções 
clássicas como o ascendimento das velas de Shabat e das festividades, comer Matzá em Pessach, exemplos clássicos 
de mandamentos sujeitos a um tempo determinado e nas quais as mulheres estão igualmente obrigadas. Por outro 
lado, este mesmo princípio enfatiza que as mulheres estão isentas, considerando que elas podem estar ocupadas com 
outras tarefas e não podem dirigir toda a sua atenção ao cumprimento dos mandamentos, no entanto não diz que 
estão proibidas. Se bem que na Mishná (Berachot 3:3) estabelece explicitamente que as mulheres estão isentas do 
mandamento de colocar os Tefilin, dois grandes sábios como Rabi Iehuda e Rabi Meir discutem este princípio no 
Talmud (Berachot 34b) considerando que colocação dos Tefilin não são necessariamente um mandamento sujeito a um 
tempo determinado. 

A longo da história, se bem que o mandamento dos Tefilin tenha sido “majoritariamente” observado pelos homens, 
houveram mulheres piedosas que colocaram Tefilin, tomando para si o cumprimento de um mandamento do qual a 
princípio estavam isentas. O caso mais paradigmático é o de Michal, a filha do Rei Saul, que segundo o Talmud (Eruvin 
96a) “colocava os Tefilin e os sábios não protestavam”. Rabi Avigdor Ha-Tzarfati (Século XIII, Viena) escreveu que em 
seu tempo algumas poucas mulheres piedosas colocavam os Tefilin. Na mitologia popular judaica também se diz que 
as filhas de Rashí colocavam Tefilin, no entanto não existem fontes que respaldem a afirmação.   

No Shulchan Aruch (o compendio mais extenso e aceito da Halachá) estabelece que as mulheres estão isentas do 
mandamento dos Tefilin (Orach Chaim 38:3), o Ramá (o comentarista ashkenazi que glosa a obra de R Iosef Caro) 
estabelece enfaticamente que as mulheres não devem colocar os Tefilin. No entanto o Shulchan Aruch não tem a 
última palavra. A Halachá sempre tem sido dinâmica e durante a idade média, antes e depois do Shulchan Aruch 
existiram muitos sábios a favor de que as mulheres tomem para si este mandamento. Entre os mais importantes se 
encontra o Rashba, o escritor do Sefer Hachinuch e Rabi Shimshon de Coucy; todos estes sábios viam com bons olhos, 
que as mulheres incorporem este ritual em suas vidas. 

Em nossos dias e de acordo com os princípios do Movimento Conservador ou Massorti as mulheres não estão obriga-
das a colocar os Tefilin, no entanto as mulheres que queiram incorporar em sua vida espiritual cotidiana o manda-
mento dos Tefilin podem fazê-lo e como dizem os sábios: Que as bênçãos caiam sobre elas! 
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