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Assé Lecha Rav 

Manual prático para colocar uma

MEZUZÁ

A Mishná nos dá o seguinte conselho: Assé Lecha Rav. A interpretação tradicional desta 

máxima é: "se tornar um professor." É nosso dever procurar um professor e um guia para 

ajudar-nos a ser melhor a cada dia. Outra possível interpretação desta máxima, 

dependendo de onde se coloca a vírgula é: "faça de você mesmo um professor." Nós não 

só devemos buscar sabedoria fora de nós, mas nós mesmos devemos tornar-nos sábios, 

cada um de nós também deve se tornar um professor. Nesta série buscamos que cada um 

possa se tornar um mestre em sua própria casa. Em uma linguagem simples e moderna 

você vai encontrar tudo o que precisa para dominar e fazer junto com sua família ou 

amigos alguns rituais do calendário judaico e do ciclo de vida do nosso povo.

Nesta edição apresentamos: "Manual prático para colocar uma 
mezuzá". Como colocar a mezuzá? Qual a forma? Quem pode 
colocar? Que bênção deve ser dita? Todas estas perguntas e 
muitas mais irão encontrar resposta nas páginas seguintes.



Seminario Rabínico
 Latinoamericano

Marshall T. Meyer

“Likboa Mezuzá – fixar a Mezuzá”

Com essas palavras concluímos a bênção que precede a colocação da mezuzá. O 
estranho sobre essas palavras é que elas são aparentemente contraditórias. 
Likboa significa "fixar". Mezuzá vem da raiz de "lazuz" movimento. É como se 
disséssemos ao colocar a mezuzá que estamos "fixando o movimento." Todos 
sabemos, no entanto, que a única constante no mundo são o movimento e a 
mudança. A mudança não pode ser fixa, ou parada. Qual é então o significado 
dessa bênção? Talvez nossos mestres queiram nos ensinar como devemos fixar 
nossas recordações ao longo do tempo. Não devemos tentar parar o movimento, 
mas sim fixar cada uma de nossas recordações em nossos corações. Ao 
entrarmos em uma casa e ao vermos a mezuzá, devemos ter consciência de que, 
o que ali acontece nunca mais se repetira da mesma maneira e é por isso que 
devemos tentar definir aquele momento, como fazemos com a mezuzá, em nossas 
mentes e em nossos corações.

Devemos levar as palavras da Torá em nossos corações, 
em nossas mentes, em nossas ações e em nossas casas. 
Devemos repeti-las de dia e de noite para transmiti-las à 
próxima geração. Este é o núcleo central do Shemá Israel. 
A tradição rabínica não tomou estas palavras metaforica-
mente, mas a cada uma destas expressões bíblicas 
atribuíram um elemento concreto para que as nossas 
palavras "não sejam levadas pelo vento." Em dois 
parágrafos da Torá (Deuteronômio 6: 4-9 e 11:31-21) 

somos lembrados que devemos ter sempre em mente as 
palavras de Deus e seus mandamentos. É por isso que 
dizemos o Shemá Israel duas vezes por dia, nós colocamos os 
tefilin em nosso braço e na nossa fronte (dentro dos quais se 
encontram pergaminhos que contêm estas seções bíblicas e 
outras duas), e é por esse motivo que também colocamos nas 
portas de nossas casas uma mezuzá (contendo os dois 
parágrafos nas quais a Torá fala sobre esse mandamento).

“e as escreverás nos batentes de sua casa, e nas tuas portas. ” 
(Deuteronomio 6:9)

Introdução:
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Definir quais espaços requerem uma mezuzá

Embora seja importante que a entrada principal tenha uma mezuzá, pois este é o 
sinal externo que ali vive uma família judia em conformidade com as exigências 
haláchicas, é importante também que dentro da casa, cada uma das portas, 
conte também com uma mezuzá e que o judaísmo não só deve ser vivido para o 
exterior, mas também deve ter a experiência e a vivência interior.

Será que todos os quartos precisam de uma mezuzá? E a cozinha, o banheiro, a 
varanda, o elevador? Existem várias posições dos estudiosos em relação a este 
ponto. Alguns argumentam que a mezuzá deve ser colocado em todas as áreas 
superiores a 4 côvados por 4 côvados (cerca de 12 metros quadrados), exceto o 
banheiro. Outros estudiosos argumentam que só se deve colocar mezuzá em 
espaços onde se come e/ou dorme. Ou seja: a cozinha, a sala de estar, os quartos 
e a varanda. Esta segunda opção é a mais difundida e aceita, e é a que nós 
adotamos no Seminário. Recomendamos sempre começar com a mezuzá na 
porta exterior principal.

PASSO 1:

Conseguir uma caixa e um claf mezuzá kasher

A mezuzá, os tefilin e a Torá devem ser escritos por um STa¨M Sofer (escriba de 
Sifrei Torá, tefilin e mezuzot). A arte da escrita de textos sagrados é tão antiga 
quanto o próprio judaísmo. Nesta altura em que escrever e apagar em um 
computador é uma tarefa fácil, onde você pode imprimir milhares de cópias em 
segundos, a tradição judaica nos ordena para continuar usando esta bela arte da 
caligrafia e da escrita tradicional. Cada letra, cada palavra é escrita com a 
máxima precisão e cuidado seguindo cuidadosas orientações.

Enquanto nos preparamos para colocar ou para dar uma mezuzá, devemos ter 
cuidado para não comprar uma mezuzá "fotocopiada". Infelizmente, tem-se 
multiplicado nos últimos tempos a venda, por um preço muito barato a bait (caixa 
exterior, simbolicamente a casa da mezuzá) com uma fotocópia dentro. Deve-se 
pedir ao comprá-la que seja uma mezuzá kasher (adequada). Isso nos ensina uma 
importante lição: constantemente muitos de nós nos preocupamos apenas com 
a beleza exterior, que a caixa seja bonita e atraente. O mais importante, no 
entanto, não é a bait que recobre a mezuzá, mas o seu interior, o pergaminho que 
a milênios nos une com Deus e com nossa tradição de mais de 3.000 anos de 
história. A caixa pode ser de plástico, metal ou qualquer outro material,          
transparente ou opaca, e que seja a mais bonita, mas o mais importante é que 
em seu interior esteja presente uma mezuzá que respeite todas as regras.

PASSO 2:



Definir o momento e o tempo para colocar a 
mezuzá

O MOMENTO: Muitos se perguntam se há um tempo adequado para colocar a 
mezuzá. A resposta é muito judaica, e não poderia ser de outra forma, sim e não. 
Há mandamentos que devem ser executados em um momento específico no 
tempo (ascender as velas do Shabat, recitando o Shemá Israel, e diversos outros 
exemplos). No entanto, existem outros preceitos, tais como a mezuzá, ou tzedaká, 
que podem ser feitas praticamente a qualquer momento. A mezuzá pode ser 
colocada tanto de dia como de noite, não há preferência a este respeito. A única 
proibição é colocar uma mezuzá durante o Shabat ou Yom Tov, porque ao coloca-la 
estaríamos transgredindo vários mandamentos desses dias sagrados. 

O TEMPO: Certamente muitos já ouviram falar que você tem "até trinta dias" 
depois de se mudar para colocar a mezuzá. Isso é um mito popular. Tudo depende 
se a pessoa é proprietária ou inquilina. Se você é um dos proprietários do imóvel 
deve colocar a mezuzá imediatamente após se mudar. Quanto mais cedo melhor. 
Por outro lado, se você está alugando, a mezuzá deve ser colocada somente após 
30 dias depois de ter se mudado. Porque a partir desse momento, a passagem de 
uma pessoa por um lugar deixa de ser "transitória", para se tornar permanente e a 
partir desse momento, segundo a lei judaica, sujeita a todas as obrigações, como 
se fosse um residente e não como alguém que esteja temporariamente no local. 
Depois de um mês já não somos turistas e passamos a estar obrigados a cumprir 
todas as obrigações de ajuda social como qualquer outro residente; e                
simbolicamente marcar a transição depois de colocar a mezuzá naquele dia. 

PASSO 3:

Definir o lugar apropriado para instalar a mezuzá

O LUGAR DA COLOCAÇÃO: Posicione-se em frente a porta da maneira que você 
normalmente entraria nesta casa. A mezuzá deverá ser colocada no batente à sua 
direita. Agora imagine que este batente, do chão ao topo, é dividido em três partes 
iguais, a mezuzá deverá ser colocada no terço superior. Este terço superior               
geralmente coincide com a altura dos nossos olhos, para que possamos sempre ter 
em mente a mezuzá como um lembrete de quem somos e quem devemos ser, cada 
vez que entramos ou saímos de nossas casas. É comum colocar a mezuzá na parte 
inferior do terço superior do batente.

MATERIAIS PARA A FIXAÇÃO: Definido o local apropriado para a colocação da 
mezuzá, ou seja, no terço superior direito do batente, devemos ter o material para 
a sua fixação, podendo ser utilizados, fita dupla face, cola ou pregos. Qualquer 
adesivo temporário é inválido.
 

PASSO 4:
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Realizar a benção e fixar a mezuzá

Uma vez definida a posição e os materiais de fixação da mezuzá, imediatamente 
antes de sua fixação com cola ou pregos, você deve pronunciar a bênção               
correspondente. O mesmo deve ser feito antes do momento da fixação já que a 
tradição rabínica, na grande maioria dos casos, determina que as bênçãos devem 
preceder os atos, sendo uma maneira de estarmos conscientes do momento de 
conexão com Deus e com as nossas tradições. 

Qualquer judeu após o bar ou bat mitzvá, pode fazer a bênção e colocar a mezuzá, 
no entanto estamos acostumados que isso deve ser feito pelo dono ou dona da 
casa, para que de alguma forma seja mantida para ele próprio, a milenar tradição 
judaica de colocar este símbolo na porta de nossas casas, como representação 
externa de nossa identidade.

Para colocar várias mezuzot em um único imóvel no mesmo momento, não se deve 
fazer uma bênção para cada uma delas, mas sim fazer a bênção quando a primeira 
mezuzá, da porta principal, for colocada e as demais deverão ser colocadas            
diretamente.

PASSO 5:

Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, 
Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu 

Likboa Mezuzá

Bendito es Tu, Adonai, nosso Deus, 
Rei do Universo, que nos santificaste com 

Teus preceitos e nos ordenaste a colocar a mezuzá.



Seminario Rabínico
 Latinoamericano

Marshall T. Meyer

b
er

ar

bí
eri

ar

o R
am

M

o R
am

M

co
an

ha

em
L
m

L
na
ti

o R
oa

ario 
ti

Me erTT.

emem
L

na
ati

na
ti

o R
am

M

o R
oa

ab
er

ar

bí
eri

ar

ic
an

ha

co
an

ha TT. MeMe er

Vertical, horizontal ou em diagonal? 
Tudo depende da tradição. 

Em qual posição deve ser colocada a mezuzá? Na grande maioria das casas    
encontramos a mezuzá colocada na diagonal, tendo a extremidade superior mais 
próxima da porta. Por que em diagonal? Por trás do porquê deste generalizado 
costume do povo de Israel, encontramos um belo ensinamento para recordar todos 
os dias: a busca do equilíbrio ou do ponto médio.

A discussão começou no final do século XI e início do século XII nas terras ao sul 
da França. Ali dois grandes sábios discutiram, cada um em seu tempo, como         
deveria ser colocada a mezuzá. Um avô e um neto, com opiniões muitas vezes 
conflitantes discutiram como a mezuzá deveria ser colocada. Rashi, o avô, 
estabeleceu que a mezuzá devia ser colocada na vertical, como se posiciona a Torá 
no Aharon HaKodesh (dentro da arca). Porem seu neto, Rabeinu Tam, sugeriu que 
a mezuzá deveria ser colocada na horizontal, como a Torá é lida nas sinagogas 
sobre a bimá. As gerações subsequentes de judeus ashknenazím tentaram    
encontrar um equilíbrio na tentativa de satisfazer ambas as opiniões: então 
decidiu-se colocar a mezuzá na diagonal, a fim de chegar a um meio-termo. Cada 
vez que ingressamos em nossas casas, devemos saber que para tentar encontrar 
a paz em casa (Shlom Bait) precisamos encontrar pontos de equilíbrio e que a 
única maneira de o fazer, é cada uma das partes ceder, "diagonalizando-nos".

Diferença entre os ashkenazim e sefaradim. No século XIV, o Rabino Jacob ben 
Asher em seu compêndio legal chamado Arvaá Turim, decidiu que para conhecer 
os pontos de vista desses dois sábios se devia colocar a mezuzá de forma 
inclinada. Desde aquela época todos os ashkenazim seguiram esta posição.   
Entretanto, a maioria dos judeus sefaradim colocam a mezuzá na vertical. E eles 
seguem a posição de Rashi, mas também, ainda que de outra forma a lógica da 
Rabbeinu Tam. Os ashkenazim leem a Torá deitada na bimá, porem os sefaradim, 
até hoje, continuam lendo a Torá verticalmente, apoiada por uma estrutura em 
torno dela. Assim, definitivamente: tudo depende da tradição familiar e de suas 
origens.

Extras



Beijar ou não beijar, eis a questão. 

De onde se originou o costume de beijar a mezuzá? É obrigatório beijá-la? Qual é 
o seu significado? Beijar a mezuzá é uma tradição não muito antiga. A maioria dos 
acadêmicos sugere que começou no século XVI nos círculos cabalistas. No 
entanto, há uma tradição muito antiga que encontramos no Talmud (Avodá Zarah 
11a) em que Onkelos, um converso que traduziu toda a Torá ao aramaico, estava 
sendo preso pelos romanos, mas ao sair de sua casa tocou na mezuzá e logo disse: 
“O costume universal é que um rei de carne e osso vive em seu interior e são seus 
súditos quem o protegem a partir do exterior; no entanto, em relação ao Santo, 
bendito seja, seus servos vivem no interior enquanto Ele os protege desde o 
exterior. Como está dito: "Adonai guardará a tua saída e a tua entrada. Desde 
agora e para sempre. (Salmo 121: 8) ". 

Muitos sábios ao longo das gerações utilizaram a história de Onkelos no Talmud 
como base para o costume generalizado durante a Idade Média para tocar a 
mezuzá ao entrar e ao sair de casa. Aparentemente, o costume originou a se ter 
um tipo de relacionamento "constante" com a mezuzá. Se bem que o mandamento 
é para colocar a mezuzá e nada mais, se popularizou na Idade Média, a ideia de 
tocar na mezuzá ao entrar e sair de casa para que ela não passasse               
desapercebida, para se ter consciência em todas as ocasiões de seu significado e 
de sua mensagem. Desde o século XVI, alguns professores da Cabala, costumavam 
também não só tocar a mezuzá, mas também beijá-la. Beijar a mezuzá pode 
significar o desejo intenso de querer que Deus nos proteja, bem como demostrar a 
Deus nosso amor por Seus mandamentos. Mas tão antigo quanto o costume de 
beijar a mezuzá também seus críticos insistem que não se deve beijar a mezuzá. 
Alguns argumentam razões haláchicas (a proibição toque medieval no 
pergaminho), outras razões higiênicas (os germes transmitidos constantemente ao 
tocar e beijar a mezuzá com os dedos sujos) e outros para evitar transformar a 
mezuzá em um talismã ou objeto mágico.

Conclusão: Não há mandamento bíblico ou obrigação rabínica de beijar ou tocar a 
mezuzá, ao entrar ou sair de nossas casas. É um costume popular que se espalhou 
massivamente nos últimos séculos. Mas também não há proibição a respeito. 
Somos livres para optar por não fazer nada, para olhar a mezuzá, para tocá-la ou 
beijá-la.

Extras
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A mezuzá como um amuleto ou símbolo.

Amuletos são objetos que certas culturas consideram possuírem poderes mágicos inerentes. 
Além disso, os símbolos são a representação material de alguma ideia. O que é então a 
mezuzá? Um símbolo ou amuleto? A tradição judaica é essencialmente plural e contém em 
seu interior ideias muitas vezes contraditórias. Em nossos mais de 3200 anos como um povo, 
temos atribuído diversos sentidos aos nossos objetos ritualísticos. A mezuzá não é exceção. 
Há aqueles que tem atribuído, especialmente durante a Idade Média e em círculos cabalistas, 
hassídicos ou esotéricos, um poder mágico para a mezuzá. Eles sustentaram que a mezuzá 
protegia contra "todos os males" aos indivíduos daquela casa, espantava os shedim (espíritos 
malignos) e atraia a bênção divina para a casa. Eles entendiam que o pergaminho com a 
inscrição hebraica (os dois parágrafos do Shemá Israel) ou o nome divino Shadai do lado 
externo do pergaminho tinha poderes mágicos e sobrenaturais. Hoje em dia esta versão já se 
desvaneceu, mas muitas pessoas ainda quando algo de ruim acontece com a casa (por exemplo, 
roubo ou incêndio) ou com qualquer membro da família (acidente, doença, divórcio, para dar 
alguns exemplos) imediatamente mandam revisar a mezuzá verificando se estava bem 
colocada, ou se qualquer das letras do pergaminho haviam se danificado ou sumido. 
Aparentemente, o amuleto mágico não estava funcionando corretamente...

Existe ainda uma outra perspectiva sobre a tradição judaica que tenta desviar-se dessa 
perspectiva. Esta visão, enraizada no pensamento bíblico e na literatura rabínica cedo, 
ensina-nos que a mezuzá tal qual os tefilin ou tzitziot são ot (um sinal), um símbolo que tenta 
relembrar o ser humano de sua responsabilidade para consigo mesmo, para com seu povo e 
para com Deus. Em Mechilta (Êxodo 12:13) os sábios comentam sobre a ordem para pintar as 
portas dos hebreus com sangue antes da última praga mortal no Egito, e assim dizem, "Um 
sinal para vocês, não para mim." A pintura com sangue no batente da porta não tinha nada a 
ver com magia ou com um talismã para evitar a morte nas casas, Deus não precisa que o sinal, 
era o povo que precisava de um símbolo para a ter fé na proteção divina. Outro exemplo desta 
tendência na literatura rabínica é a seguinte máxima talmúdica (Menachot 43b): "Toda a 
pessoa que tenha tefilin na testa e no braço, tzitziot em suas roupas e mezuzá na sua porta 
tem um grande reforço contra o pecado ". Os sábios não dizem que uma família que tenha 
mezuzá em sua porta terá sempre a saúde, bem-estar e felicidade. Não há nada mágico por 
trás desses objetos ritualísticos, mas que eles nos servem diariamente para reforçar as 
nossas próprias convicções, para serem sinais indicativos para cada um de nós, qual deve ser 
o caminho correto a ser seguido.

Duas tendências, duas perspectivas, duas formas diferentes de ver o mundo e compreender a 
realidade. Amuletos ou símbolos. Ambos fazem parte da nossa tradição. E ambos estavam 
presentes na mesma folha talmúdica (Menachot 33b) na boca de nossos sábios mais de 1700 
anos atrás: "Os sábios dizem: [a mezuzá deve ser aposta no canto superior direito do batente] 
para que se possa observá-la ao entrar na casa. Rabbi Hanina de Sura disse: "Porque a 
mezuzá protege a casa inteira." Será que a mezuzá deve servir como um lembrete de nosso 
pacto histórico ou um amuleto que protege a nossa casa? Somos herdeiros de uma civilização 
plural e diversificada e esta é a nossa grande bênção. Todos podem escolher a forma como se 
relacionam com cada uma de nossas tradições e objetos litúrgicos. Cada um pode optar como 
queira, ver a mezuzá como um amuleto ou como um símbolo.
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