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Tradução da Carta  
 

Há’Rav Israel Dov Há’Levi Vizel 

Rav da Comunidade Chanichei Há’Yeshivót, Modiin Ilit, Juiz e 

Morê Horaá do Beit Din de Bnei-Brak (do Rav Nissim Karelits Zt”l) 

BS”D  
Dia 13 de Yar, 5781 

Carta de Brachá 
Venho atravéz desta abençoar o meu importante companheiro, dentre 

os que proporcionam mérito ao público, Há’Rav Shimshon Bisker 

pela publicação dos livros que escreveu com o interesse de ajudar as 

pessoas através de todos os tipos de halchót (Leis da Torá) 

necessárias, também com a visão da Torá e os caminhos de vida para 

os que estão longe, sedentas pela verdadeira sabedoria com lealdade; 

e o caminho para se aproximar ao Criador e fazer a Sua Vontade. 

Eis que eu conheço o Rav Shimshon Bisker já há longo tempo e ele é 

um Ben-Torá (adepto da Torá) verdadeiro e age le’Shem Shamaim 

(para fazer a Vontade de Hashem) propagando a Torá  e 

direcionando os seus alunos. 

Ele também se ocupa em aproximar pessoas a Hashem através de 

diversas maneiras, principalmente o público da língua portuguesa, 

que são poucos os que se ocupam com ela. Há’Kadosh Baruch Hú 

(D’us) o ajuda a influenciar várias pessoas e, dentre elas, conversos 

muito queridos. Tudo é feito com entendimento e sabedoria; se 

aconselha sobre todos os temas pois é de sua vontade fazer tudo de 

acordo com daat-Torá (a forma requerida pela Torá). Que seja de 

Sua Vontade que tenha o mérito de seguir fortemente com  as suas 

ações  desejáveis.  

Sobre isso assino embaixo 

Israel Dov Há’Levi Vizel 
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Nota importante: Existe diferentes costumes dentro 

das diversas comunidades judaicas ortodoxas. 

Portanto, em certos temas, provavelmente encontrar-

se-ão costumes e condutas de comunidades que não 

seguem exatamente como consta nesta obra. Cada 

um deve seguir o costume de sua comunidade, e, em 

caso de dúvida, consultar-se com o rabino de sua 

comunidade para saber como agir corretamente aos 

‘olhos’ de Hashem. 
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Palavra Inicial 

 

O cumprimento do Shabat está incluído nos Dez 

Mandamentos. “Lembrar o dia do Shabat para 

santifica-lo” (4º mandamento).  

Os integrantes do povo de Israel estão 

comprometidos com o cumprimento integral do 

Shabat, como está escrito na Torá: 

“E os Filhos de Israel cuidarão do Shabat... Ele (o 

Shabat) será um sinal Entre Eu e os Filhos de Israel – 

pois em seis dias fez o Eterno os Céus e a Terra e no 

sétimo dia cessou...”  (Shemot 31, 16 e 17) 

Traremos neste volume 176 perguntas e 

respostas que tratam de exemplificar de forma prática 

e resumida certas Leis que vigoram no Shabat.  

O conteúdo deste livro não tem o objetivo de 

explicar todas as Leis de Shabat de forma detalhada, 

e sim, de desenvolver o entendimento e despertar a 

consciência de suas melachót (trabalhos proibidos). 

Portanto, vale apontar que para um cumprimento 

integro do Shabat é necessário estudar suas Leis de 

forma organizada através de um livro confiável. 
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Neste livro trataremos também de elucidar a 

importância e a influência do Shabat de forma 

organizada e profunda (Confira capítulo ‘O Dia de 

Shabat’). 

Nota: O cumprimento integral do Shabat 

somente é permitido aos integrantes do Povo de 

Israel, como está escrito: “E os Filhos de Israel 

cuidarão do Shabat... Ele (o Shabat) será um sinal 

Entre Eu e os Filhos de Israel...” (ibid.), portanto, 

uma pessoa que se encontra em processo de 

conversão ao judaísmo deverá esperar o momento 

correto para cumpri-lo de forma integral. 
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"O DIA DE SHABAT" 

 

Um Dia de Descanso e Santidade 

O que é o Shabat?  

Será que é um dia como outros, ou existe algo 

mais? O que a eletricidade tem a ver com isso? O 

que transformou esse dia no maior parceiro de 

nosso povo? 

 

Descanso ou Férias? 

Em geral, o entendimento em relação ao 

descanso está relacionado com férias. Pensamos em 

praia, piscina, poltrona, cama, etc... Traremos em 

seguida “expressões familiares”, ou seja, argumentos 

que escutamos com frequência em nosso dia a dia 

em relação ao Shabat.  

“Para que um dia de descanso? Não seria mais 

efetivo descansar quando necessário? Se eu não 

estou cansado, para quê preciso descansar?” 
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“Se o Shabat é um dia de descanso, o que é 

mais lógico? Subir de escada ou de elevador? Não 

seria mais confortável utilizar o carro ao invés de 

andar por um longo caminho?” 

"A única forma que eu posso chegar na 

sinagoga é de carro... Me parece óbvio que é mais 

importante ir na sinagoga do que não andar de carro.” 

“Qual é o problema de andar com dinheiro no 

bolso? Por acaso a roupa fica mais pesada?” 

Em contrapartida, podemos retrucar: se o 

Shabat fosse somente um dia para descansar, por 

que a Torá colocaria tanta ênfase em seu 

cumprimento? Por que a Torá salientaria tanto a sua 

importância ao ponto de incluí-lo entre os Dez 

Mandamentos? Por que a Torá é tão severa em 

relação às suas leis? 

Logo, entendemos que esta definição em 

relação ao “descanso do Shabat” não está 

fundamentada nos verdadeiros princípios da Torá. 

Assim como em vários outros temas, surgiram mal-

entendidos e deturpações provenientes de um 

entendimento superficial de pessoas que não se 

empenharam no estudo do Talmud e nos 

ensinamentos – conceituais e práticos – dos preceitos 
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da Torá transmitidos pelas autoridades legislativas 

confiáveis. 

Neste capítulo trataremos de explicar o conceito 

“Shabat” de forma profunda e complexa. O tema será 

construído passo a passo – em um total de 7 passos 

– para transmiti-lo de forma clara e proporcionar o 

benefício adequado. 
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Primeiro Passo – Uma Visão Básica, 
Terminando Com os Mal-Entendidos 

O Conceito de Trabalho no Shabat 

Daremos início ao tema explicando a natureza 

dos trabalhos relacionados ao Shabat. Os trabalhos 

proibidos neste dia não são trabalhos físicos. Existem 

39 tipos diferentes de trabalhos relacionados ao 

Shabat; eles estão correlacionados com os trabalhos 

que foram necessários para construir o Mishkan 

(Templo) no deserto (Talmud, Shabat 49b). 

O Grande Templo – tanto o Mishkan no deserto 

quanto o Templo na Terra de Israel – fazem um 

paralelo e estão correlacionados com as influências 

de todos os níveis espirituais. Eles são como 

“maquetes” que refletem toda a existência – De 

alguma forma eles estão conectados com as forças 

existentes em todos os campos da criação (Nefesh 

Hachaim Shaar 1, 4, na haga'á). Sendo assim, os 

trabalhos necessários para construir o Grande 

Templo, fazem um paralelo e estão correlacionados 

com os trabalhos utilizados pelo Criador no momento 

da criação. 
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De fato, a necessidade dos 39 tipos de trabalhos 

utilizados na construção do Templo é uma 

consequência dos 39 tipos de forças utilizadas na 

criação (Livro Modá La'Biná). 

Portanto, esses 39 trabalhos – utilizados na 

construção do Templo – são uma expressão em 

nosso mundo das forças espirituais utilizadas pelo 

Criador na criação do mundo, cessando no Shabat; 

ao fazermos um desses trabalhos em nosso mundo 

físico, acessamos a influência de sua respectiva força 

no mundo espiritual. 

Assim, entendemos que a definição de 

“trabalho” - que está proibido no Shabat, não está 

relacionada ao trabalho físico e sim aos trabalhos que 

estão correlacionados com as forças da criação. 

“E os Filhos de Israel cuidarão do Shabat, para 

fazer o Shabat...” (Shemot 31, 16). Está escrito: 

“cuidarão do Shabat para fazer o Shabat”. Daqui 

aprendemos que, ao cuidar aqui embaixo do Shabat – 

cessando os trabalhos proibidos, também lá em cima 

– nas esferas espirituais – a influência de suas 

respectivas forças cessarão (Baseado em Rabeinu 

Bechaie, Shemot 31, 16).  
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O Significado do Cumprimento do 
Shabat 

A Torá relaciona o cumprimento do Shabat com 

dois temas distintos: 

a. A criação... 

“E os Filhos de Israel cuidarão do Shabat... Ele 

(o Shabat) será um sinal Entre Eu e os Filhos de 

Israel – pois em seis dias fez o Eterno os Céus e a 

Terra e no sétimo dia cessou...” (Shemot 31, 16 e 17); 

“Lembre do sétimo dia para santificá-lo... pois, 

em seis dias fez o Eterno os Céus e a Terra... e 

cessou no sétimo dia...” (Shemot 20, 8 e 11). 

b. A saída do Egito... 

“E lembrarás que escravo foste na terra do Egito 

e o Eterno – Teu Deus – te tirou de lá... portanto, te 

ordenou o Eterno, Teu Deus, cumprir com o dia do 

Shabat” (Devarim 5, 14 e 15)  

O cumprimento do Shabat está relacionado com 

estes dois temas fundamentais. Ao cumprirmos os 

preceitos relacionados ao Shabat estamos 

testemunhando – demostrando na prática – que a 
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existência tem um Criador - “E os filhos de Israel 

cuidarão do Shabat...pois em seis dias fez o Eterno... 

e cessou no sétimo...”; e também testemunhando que 

Ele continua controlando toda a criação - “Escravo 

foste na terra do Egito e o Eterno, Teu Deus, te tirou 

de lá... portanto te ordenou ... cumprir... o Shabat”; 

uma vez que na saída do Egito Deus modificou os 

rumos da natureza para fazer de acordo com a Sua 

vontade, ficou constatado para toda a humanidade 

que, além de ter criado tudo, Ele continua guiando e 

controlando a Sua criação (Baseado em Ramban, 

Devarim 5, 15). 

 

A Severidade do Shabat 

Podemos entender agora o motivo pelo qual a 

Torá é tão severa em relação a quem profana o 

Shabat. Assim como, através do cumprimento do 

Shabat, a pessoa demostra a sua crença no Criador e 

em Sua Providência, o contrário acontece com 

alguém que não o cumpre.  

Muitas pessoas afirmam acreditar em Deus e 

em Sua Providência; porém, devemos levar em 

consideração que existe a possibilidade de cada 

pessoa formar em sua mente uma imagem distinta de 
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“deus”; o que cada pessoa define ser “deus”, não 

necessariamente está compatível com a verdadeira 

definição de Deus. A pessoa poderá viver toda a sua 

vida acreditando em um “deus” que ela mesma criou 

em sua mente sem estar comprometida e envolvida 

com o verdadeiro Deus. Temos um sinal que 

comprova que o Deus que a pessoa acredita e confia 

é realmente o Deus que criou e que continua guiando 

os rumos da Sua criação – O Shabat! “...Ele (o 

Shabat) será um sinal Entre Eu e entre os Filhos de 

Israel...” (Shemot 31, 16 e 17);   

A severidade com que a Torá trata a quem 

profana o Shabat não é um castigo, e sim, uma 

expressão da realidade na qual se encontra essa 

pessoa (Baseado no Livro Shabat dia de eternidade 

do R. Aryeh Kaplan). 

"Através do Kidush nos despertamos para a 

importância e grandeza do Shabat; desta forma, 

fixamos em nosso coração uma íntima conexão com 

o Criador, confirmando a nossa fé em Sua 

Providência contínua nos acontecimentos da criação.” 

(Baseado em Chinuch, Mitsvá 31)  
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Um Mundo Passageiro 

Outro tema existente no Shabat é nos recordar – 

a cada semana – que este mundo é passageiro. 

Temos que preparar a comida do Shabat na sexta 

feira. O que preparamos, é o que comeremos! Assim 

também, em nossas vidas, preparamos e 

preparamos... No final, somente levaremos conosco – 

para o mundo espiritual – o que preparamos neste 

mundo. Ao chegar lá, não poderemos mais preparar, 

somente desfrutaremos do que conquistamos em 

nossos anos de vida. 

“Hoje (em nossa estadia neste mundo) é tempo 

de fazer, amanhã (no próximo mundo) é tempo de 

receber os benefícios” (Baseado no Talmud, Eruvin 

22a). 

“A nossa principal estadia não é neste mundo 

passageiro... Os trabalhos (que não estão permitidos 

no Shabat) nos relacionam com as forças ligadas a 

este mundo. No Shabat – Paramos! Não interferimos 

no processo de forças mundanas... O seis dias de 

trabalho – em um outro nível de entendimento – estão 

relacionados com os nossos dias de estadia neste 

mundo – o tempo de conquistar novos níveis 

espirituais; porém, o Shabat em si, alude ao Mundo 



SHABAT – PERGUNTAS, RESPOSTAS E TEMAS 

 

26 

 

Espiritual. Quando chegamos no Shabat – ou seja, no 

Mundo Espiritual – Cessamos! Pois ali, já não é 

possível conquistar novos níveis espirituais.” (Reshit 

Chochmá, Kedushá)  

 

Segundo Passo – Uma ‘Visão 
Panorâmica’ do Shabat 

O Objetivo do Sétimo dia 

Nós vivemos em uma realidade onde estamos 

obrigados a relacionar-nos e conectar-nos com 

questões mundanas; como consequência desta 

realidade, nós estamos envolvidos continuamente por 

uma atmosfera física e não espiritual; portanto, foi 

necessário proporcionar às criaturas uma 

determinada elevação espiritual para que elas não 

sejam totalmente envoltas pelas questões materiais. 

O tempo foi dividido em ciclos de sete dias; este 

é o período apropriado para que as emanações 

espirituais exerçam as influências necessárias para 

possibilitar a existência de mais um estágio completo 

de toda a criação. O último dia de cada ciclo é o 

Shabat – ele foi criado com a força de elevar também 
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aos outros seis dias da semana. Através da influência 

do Shabat, o ser humano pode receber uma 

inspiração e uma visão da vida mais elevada para 

toda a semana, oferecendo dessa forma, a 

oportunidade de conquistar um estilo de vida mais 

profundo e elevado. [Baseado no Livro Derech 

Hashem] 

O objetivo do ser humano é conectar o espiritual 

ao material, utilizando do material para elevá-lo. (Livro 

Modá La'Biná); Para realizar o kidush utilizamos uma 

taça de vinho; consta no midrash que o vinho 

representa o materialismo – ou seja, ele é usado 

como um símbolo que representa os prazeres 

materiais; no kidush nós seguramos a taça de vinho 

em nossas mãos – representando também, que não 

devemos nos desfazer do lado material, e sim, 

direcioná-lo e utilizá-lo corretamente; dessa forma ele 

é elevado – pois está servindo de meio para 

cumprirmos nossos objetivos; nós seguramos a taça 

em nossas mãos – ou seja, somos nós quem 

dominamos o material para utilizá-lo em nossos 

objetivos; e não deixar que seja ele quem nos 

domine. 

Devemos nos relacionar com a influência do 

Shabat segundo as suas qualidades. Uma vez que a 
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influência do Shabat é espiritual e muito elevada, 

devemos nos desconectar – em certo nível – de 

questões que nos prendem e nos relacionam aos 

assuntos mundanos; o nível propício desta 

desconexão foi determinado pelo Criador – Os seus 

limites estão relacionados aos trabalhos que não 

estamos permitidos realizar no Shabat. 

Além desta desconexão parcial das questões 

mundanas, devemos, em contrapartida, nos conectar 

ativamente com a influência emanada no Shabat – 

portanto, devemos honrá-lo e separá-lo dos demais 

dias da semana (através do kidush – no princípio do 

Shabat, e a havdalá – ao final dele), e fazer dele um 

dia de satisfação. Assim, estaremos demonstrando 

respeito a esta grande influência emanada 

diretamente pelo Criador; e também nos conectando 

com Ele. [Baseado no Livro Derech Hashem] 

Existem vários níveis de conexão com a Luz 

emanada no Shabat; o nível de conexão conquistado 

será relativo ao nível de cumprimento dos preceitos e 

ao nível de entendimento dos temas relacionados ao 

Shabat. À medida em que a pessoa vai se 

aprimorando, mais ela eleva o seu nível de conexão 

(Baseado nos comentários do Gaón Me'Vilna, Imrei 

Eliahu). Por esse motivo, trataremos de esclarecer – 
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no próximo passo – de forma mais profunda, o 

processo de influência transmitida no Shabat – pois, 

como citamos, através do entendimento podemos 

usufruir de novos níveis de conexão. 

 

Terceiro Passo – A Existência em 
Potencial e na Prática 

Para dar início ao tema, traremos uma breve 

análise do seguinte versículo: 

“E terminou Deus, no sétimo dia, o trabalho que 

fez; e cessou no sétimo dia, todo o trabalho que fez.” 

(Tradução literal; Bereshit 2,2) 

No princípio do versículo está escrito que 

terminou o trabalho que fez – não está escrito que 

terminou “todo” o trabalho; contudo, na continuação 

do versículo, está escrito que cessou “todo” o 

trabalho que fez. Portanto, surge a pergunta: por que 

no final do versículo está escrito que cessou todo o 

trabalho e no princípio, em relação ao término do 

trabalho, não está escrito que terminou todo o 

trabalho? 
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Resposta: No começo, o versículo nos relata 

que, naquele momento, Deus terminou a obra de toda 

a criação para todas as gerações – porém, somente 

em potencial – contudo, na prática, Ele renova a 

criação a cada dia; ou seja, Ele coloca em prática – a 

cada dia – o que já estava potencializado no 

momento da criação (Sidur Ha'Gr”á, Siach Itschak em 

nome do Gaón Me'Vilna). 

Podemos comparar este fenômeno à uma 

semente cujo interior já possui – em potencial – a 

força de fazer crescer uma árvore com frutos e várias 

outras sementes que, cada uma delas, possui a força 

de fazer crescer uma nova árvore com várias outras 

sementes... Portanto, a força de formar uma grande 

floresta já se encontra em potencial colocada dentro 

desta única semente; de toda forma, esta força vai 

sendo colocada em prática passo a passo. Assim 

também, a cada dia, o Criador renova a criação – 

colocando em prática a 'influência-potencial' de seu 

respectivo dia; portanto, cada dia recebe a sua 

influência possibilitando a sua existência na prática. 

Porém, existe uma exceção. O Shabat! No 

Shabat tudo cessou. A influência do Shabat é enviada 

no dia anterior. Junto com a influência da sexta feira 
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chega também a influência necessária para a 

existência do Shabat. 

Sendo assim, no princípio do versículo está 

escrito que Deus terminou o trabalho – e não está 

escrito “todo” o trabalho – pois, se refere ao trabalho 

em potencial; ou seja, D’us, naquele estágio, terminou 

o trabalho em potencial para todas as gerações, 

porém, todavia faltava colocá-lo em prática, portanto, 

não está escrito “todo”. Contudo, na sequência, o 

versículo relata que D’us cessou “todo” trabalho; pois 

no sétimo dia, D’us cessou totalmente – inclusive o 

processo de colocar em prática a influência em 

potencial; ou seja, a força de existência do Shabat 

também foi entregue na sexta feira – pois, no próprio 

Shabat, também este trabalho cessou! (Sidur Ha'Gr”á, 

Siach Itschak). 

Este conceito também se expressa em nosso 

mundo prático. Nós trabalhamos e preparamos o 

Shabat na sexta feira e, no próprio Shabat, somente 

servimos o que já está preparado. 

Porém, nos resta perguntar: Qual é o objetivo 

deste procedimento? Por que a influência do Shabat 

é entregue na sexta feira? Por que o Shabat deve 
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estar livre de qualquer trabalho? Este tema será 

tratado no próximo passo. 

 

Quarto Passo – O Fio de Conexão 

Todo este procedimento é para possibilitar e 

preparar o dia do Shabat para algo muito especial e 

elevado. Esse dia – O Shabat – foi destinado para 

exercer uma função de extrema importância; ele será 

como um “fio de conexão” responsável em absorver 

influências de Emanações Superiores e transmiti-las 

para todos os outros dias da semana. É necessário 

que o Shabat permaneça livre de qualquer trabalho 

para que uma conexão com os mundos espirituais 

mais elevados seja realizada. Através dessa conexão, 

será transmitido para toda a criação uma grande 

Emanação com a “influência em potencial” necessária 

para a existência da próxima semana. Traremos um 

exemplo:  

“Um anfitrião desejava servir suco aos seus 

convidados – ele segurava uma jarra de suco e servia 

nos copos de cada um. Encheu o copo do primeiro 

convidado, do segundo, do terceiro... Quando chegou 

no sexto convidado, serviu dois copos para ele e o 

suco terminou. O que ele fez? Muito simples, foi à 
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cozinha, encheu novamente a jarra e seguiu servindo. 

Enquanto servia – não enchia; enquanto enchia – não 

servia.” 

Assim também ocorre no Shabat – comparado 

com a jarra – nesse dia, a criação recebe a influência 

em potencial da existência para a próxima semana; e, 

depois, ela é distribuída em seu respectivo dia. Na 

sexta feira é “servido” duas porções – pois, a 

influência para existência do Shabat é entregue na 

sexta feira, para que ele – o Shabat – possa estar 

livre de “servir” e possa “encher” novamente o seu 

depósito para a próxima semana. Porém, o depósito 

do Shabat não é preenchido com suco, e sim, com 

influência de vida – sendo ele a fonte de influência 

para a existência de toda criação por mais uma 

semana (portanto, o Shabat é chamado de “Mekor 

Haberachá”). 

 

Quinto passo – A Luz do Shabat 

“E disse Deus: Seja Luz! E foi Luz. E viu Deus a 

Luz que era boa e separou...” (Bereshit 1, 3-4) 

A Luz Divina que foi revelada no primeiro dia da 

criação é uma Luz impressionante e extremamente 
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forte – ela foi ocultada para o futuro. Somente será 

revelada após a criação alcançar o seu objetivo – no 

Mundo Vindouro (Baseado em Rashi). Porém, a cada 

Shabat, esta Luz Divina se expressa. Esta é a Luz 

espiritual que emana no Shabat (Portanto, o Shabat é 

comparado com o Mundo Vindouro - “Me'ein Olam 

Habá, Yom Shabat Menucha”). 

Esta influência Divina que ocorre no Shabat 

requer dois tipos de atitudes: 

a. Parar! Ou seja, não interferir na criação 

através dos trabalhos proibidos no Shabat; esse é o 

preceito de cuidar do Shabat - “Shamór”. 

b. Nos conectar! Absorver desta luz; esse é o 

preceito de lembrar do Shabat - “Zachór”.  

O efeito do Shabat depende destas duas ações; 

preparamos o terreno para receber as influências do 

Shabat através do “Shamór” – Cuidando de não 

profaná-lo através dos trabalhos proibidos que 

interferem na criação; pois, como já citamos, parando 

de “servir”, podemos “encher”. Contudo, absorvemos 

as influências do Shabat através do “Zachór” – Ao 

lembrá-lo (com kidush e havdalá) e apreciá-lo, com 

deliciosas refeições, belas vestimentas, etc.; os 

nossos Sábios ensinaram que o preceito de cuidar do 
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Shabat e o preceito de lembrar do Shabat foram ditos 

simultaneamente; pois, através de ambos, juntos, 

depende a força de influência do Shabat (Baseado 

nos comentários do Ramban).   

 

As Canções do Shabat 

O cântico está relacionado com a conquista de 

uma realização – quando alcançamos o nosso 

objetivo, estamos aptos a nos expressar com o 

cântico (Baseado em Michtav Me'Eliahu, Parte 3, 

152). Assim também, o cântico no Shabat é uma 

expressão da conquista de uma nobre realização, 

onde a criação alcança – dentro do possível – uma 

conexão ideal; ela está se conectando com o seu 

objetivo de existência. Através do cântico podemos 

nos relacionar com essa realização. 

Dois aspectos de cântico – correlacionados aos 

dois tipos de atitudes requeridas no Shabat: 

a. “Zemirót” – Quando a pessoa entende a 

grandeza da revelação espiritual que ocorre no 

Shabat; um cântico de reverência como expressão 

deste entendimento. 
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b. “Shirá” – Expressão da nobre realização de 

se conectar e absorver da Luz espiritual que emana 

no Shabat. Um cântico de amor para expressar esta 

conexão.   

 

Sexto Passo – Três Shabatót 
Históricos’ 

Existem três Shabatót que determinam um 

marco no processo de influência das emanações 

recebidas no Shabat: 

1. O Shabat da criação – o primeiro Shabat. 

2. O Shabat da entrega da Torá. 

3. O futuro Shabat – quando a criação alcançará 

um nível contínuo de Shabat - “Yom she kuló Shabat”. 

O Shabat da criação – em sua essência foi 

enraizado as propriedades do Shabat – de ser o 

receptáculo de influência necessária para a existência 

da próxima semana. Todo o processo de 

funcionamento dessa influência foi estabelecido 

nesse primeiro Shabat. 
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O funcionamento desse processo – 

possibilitando a continuidade da existência – seguiu 

desde o início da criação, de Shabat a Shabat, 

unicamente através da Providência Divina – até o 

Shabat da entrega da Torá, quando o Povo de Israel 

recebeu a “herança do Shabat”. Nesse dia, o Povo de 

Israel recebeu a responsabilidade de cumprir o 

Shabat; então, o processo de suprir a criação com a 

influência necessária para dar continuidade à 

existência, é acessado através de nossas ações. Isso 

explica, de forma mais profunda, o ensinamento de 

nossos Sábios que, através do cumprimento do 

Shabat, nós somos considerados como sócios no 

processo da criação (Reshit Chochmá, Shabat 

Cap.2). As “chaves” do Shabat nos foram entregues 

até o futuro Shabat – ou seja, o dia em que toda a 

criação se elevará ao nível do Shabat – a esse 

fenômeno os nosso Sábios chamaram: “Yom She 

kuló Shabat” - a época em que todos os dias serão 

Shabat. 

A primeira refeição – na noite de Shabat, e a 

primeira reza (Kabalat Shabat e Arvit) estão 

relacionados com o 'Shabat da Criação' (o primeiro 

Shabat).  
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A segunda refeição (a primeira refeição do dia) e 

a segunda reza (Shacharit) estão relacionados com o 

'Shabat da entrega da Torá'.  

A terceira refeição (seudat shlishit) e a terceira 

reza (minchá) estão relacionadas com o 'futuro 

Shabat'.  

Surge a seguinte pergunta: Qual é o motivo 

desta ordem de relação entre os três Shabatót 

“chaves” e as três refeições e rezas de cada Shabat? 

Por que na noite de cada Shabat nos relacionamos 

com o 'Shabat da criação', na manhã de cada Shabat 

nos relacionamos com o 'Shabat da entrega da Torá', 

e na tarde de cada Shabat com o 'futuro Shabat'? 

A resposta: Para podermos receber as 

influências emanadas no Shabat, devemos 

inicialmente ‘preparar o terreno’. Porém, como 

preparamos o terreno? Em seguida explicaremos. 

Como já foi citado acima, as propriedades do 

Shabat foram enraizadas no 'primeiro Shabat'; 

naquele momento ele foi destinado a ser um dia 

diferente; esse fenômeno determinou os limites do 

Shabat – as suas regras. Ele preparou a ‘fórmula’ do 

Shabat para todas as gerações. Esse fenômeno está 

relacionado com o processo de cuidar do Shabat – 
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deixando de interferir nas forças de criação – através 

da paralisação dos trabalhos determinados; pois, 

parando de interferir nessas forças, possibilitamos a 

ação das novas forças de influência que chegam no 

Shabat; portanto, primeiramente – de noite – 

devemos ‘preparar o terreno’ para possibilitar a 

conexão e a absorção da Luz espiritual que emana 

neste dia. Contudo, no 'Shabat da entrega da Torá', o 

Povo de Israel foi incumbido de ativar o processo de 

influência do Shabat – naquele momento, foi criado 

um elo entre a Luz do Shabat e o Povo de Israel; 

Esse processo de conexão se expressa na manhã do 

Shabat, pois, após ‘preparar o terreno’ de noite, 

estamos prontos para criar uma conexão mais íntima 

com a Luz que emana neste dia. [Baseado no 

Rabeinu Bechaie, Derech Haremez] 

Após nos conectarmos mais intimamente com a 

Luz do Shabat, poderemos, finalmente, adquirir uma 

proximidade contínua com este nível de conexão; 

assim chegamos no final do Shabat, com a influência 

do 'futuro Shabat' – quando o nível de conexão com 

essa Luz será eterno. 
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Três Etapas de Conexão – Três 
Refeições, Três Rezas – e o 
Descanso do Shabat 

As influências transmitidas no Shabat, chegam 

às criaturas, direto das esferas espirituais Superiores, 

em três etapas – uma mais elevada do que a outra. 

Isto ocorre durante as três refeições de Shabat, 

consecutivamente. 

Como já citamos acima, as nossas ações neste 

mundo físico, estão correlacionados com seus 

paralelos espirituais respectivamente. O ato de comer 

e de nos alimentar – aqui embaixo – está conectado – 

lá no mundo espiritual – com o ato de nutrir a 

existência através da influência Superior. Neste 

momento – na refeição de Shabat– a criação recebe 

a influência necessária para a existência da próxima 

semana; a influência necessária para cada dia será 

liberada em seu respectivo dia. 

Da mesma forma, consecutivamente, no 

processo das três rezas do Shabat, a nossa alma 

recebe – gradualmente – acesso à um novo nível de 

conexão espiritual; eles estão correlacionados com o 

nível de influência que podemos receber em cada 

etapa – respectivamente. Esse fenômeno é chamado 
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de “a alma extra” (“neshamá Yeterá”) que recebemos 

no Shabat. O ápice desse processo é após a terceira 

reza (minchá), na tarde de Shabat. Esse é o período 

mais elevado da semana. As mitsvót – incluindo a 

terceira refeição do Shabat, e o estudo de Torá que 

nos ocupamos nesse momento, mais do que em 

qualquer outro momento, proporcionam um benefício 

extraordinário para as nossas almas – uma influência 

de outras proporções para todos que estão íntegros 

no cumprimento do Shabat – cada um em seu 

respectivo nível. 

Esta influência que vai crescendo gradualmente 

– a partir do início do Shabat até os momentos finais 

– afasta da pessoa todos os tipos de influências 

negativas; então, emana sobre a pessoa, uma intensa 

Luz espiritual – através de seus novos níveis de 

conexão conquistados – assim, a pessoa se 

encontrará em paz. Este é o verdadeiro descanso 

do Shabat. (Baseado em Zohar Itró 88a em diante) 

“Através do cumprimento do Shabat, a pessoa 

está protegida; pois, as forças de impureza são 

canceladas neste dia em que o Povo de Israel se 

encontra em paz...” (Baseado em Midrash Tehilim) 
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Sétimo Passo – A Conexão com o 
Sobrenatural 

No Shabat, nós cessamos o processo de 

influência natural. Essa paralisação permite que uma 

influência mais refinada e espiritual, que está ocultada 

pela natureza, seja revelada. Através da abstinência 

do processo superficial, enfatiza-se uma existência 

mais profunda; esse fenômeno também se expressa 

na própria pessoa, revelando nela uma força que se 

encontrava guardada – em potencial – dentro de si. 

Esse novo nível recebido pela pessoa permite que ela 

se relacione com esse nível mais refinado de 

influência que emana no Shabat – portanto, nesse 

dia, ela poderá sentir um outro nível em sua conexão 

com o espiritual. [Baseado no Livro Pachad Itschak] 
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A Origem da Conexão 

O processo de influência natural está 

diretamente relacionado com a influência astrológica; 

portanto, seguindo as leis da natureza, deveríamos 

estar subordinados ao zodíaco. 

Entre as forças de existência em um âmbito 

natural, também foram criadas as forças de impureza; 

portanto, alguém que vive segundo o processo 

natural de acontecimentos, está acessível também a 

essas forças. 

O Talmud cita que o Povo de Israel está além da 

influência astrológica (Tratado Shabat 156a). O nome 

Israel – em hebraico – é formado por uma junção de 

duas palavras “Iashar” “E-l” - diretamente (conectado 

com) Deus. Esse status é recebido pelo mérito do 

cumprimento do Shabat; através do Shabat a pessoa 

testemunha a existência de um Criador e de Seu 

controle contínuo sobre a criação; portanto, se coloca 

por opção, sob Sua Providência direta. Porém, 

segundo o que explicamos, podemos entender essa 

‘conexão direta com o Criador’ de forma mais 

profunda... Essa conexão se faz no próprio Shabat, 

quando a pessoa 'paralisa' o processo natural de 

influência e se conecta direto com a Luz do Criador; 
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e, como já citamos, também no Shabat chega a 

influência para toda a semana; desta forma, toda a 

semana estará sob essa influência sobrenatural – 

portanto, citaram os nossos Sábios que Israel está 

além das influências astrológicas; e inclusive, pela 

conexão adquirida através do cumprimento do 

Shabat, a possibilidade do acesso das forças impuras 

(através de magias, bruxarias, etc.) será escassa – 

isso dependerá também da forma que a pessoa 

cumprir e apreciar o Shabat. 

“Uma vez que, no Shabat, essa Luz emana na 

criação, todas as forças de impureza, inclusive 

aquelas que pretendem nos causar danos, são 

repelidas” (Baseado em Zohar, Vaiakel) 

“Nos dias de Shabat e nas outras festividades 

(yamim tovim), o poder de ação das forças de 

impureza são cancelados pela presença da Luz do 

Criador” (Zohar, Pinchas) 
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A 'Prisão' de Luxo 

André, muito bem casado e com dois 

filhos pequenos, procurava – junto com sua 

esposa – as suas raízes espirituais; eles 

consultaram “sites” e se encontraram com 

distintos tipos de Rabinos. Uma vez que 

realmente estavam sérios nessa busca, não se 

satisfaziam com qualquer explicação que 

escutavam. Finalmente encontraram-se com 

um Rabino sério e sábio, e com ele decidiram 

criar um relacionamento amigável; eles se 

encontravam esporadicamente e esclareciam 

assuntos relacionados ao judaísmo e à vida de 

forma geral. Por um lado, André e sua esposa 

estavam admirados com tanta sabedoria, mas, 

por outro, sentiam que havia tantas barreiras e 

empecilhos – estavam tão distantes dessa 

realidade... 

Aconteceu em uma noite de terça feira. 

Eles estavam se sentido muito incomodados 

com a situação em que viviam e, 

espontaneamente, procuraram o Rabino 

diretamente em sua casa, simplesmente 

bateram em sua porta. O Rabino veio recebê-

los e André afoito, foi logo falando... 
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André: “Desculpe-nos Rabino, que 

chegamos assim tão de repente... Estamos nos 

sentindo muito incomodados com a nossa 

situação e precisamos esclarecer algo. 

Rabino: “Pois não. Sobre que tema vocês 

gostariam de conversar?” 

André: “Sobre o Shabat.” 

Rabino: “Por favor...” 

André: “Rabino, o Senhor sabe que nós 

não estamos acostumados a respeitar o 

Shabat. Diga-me, sinceramente, como nós 

poderíamos ficar presos em casa – mofando 

(‘morgando’) – o dia inteiro?! Como poderíamos 

ficar em casa vendo pelas grades da janela 

todos indo à praia ou ao clube?! Nos 

sentiríamos como que... em uma prisão!” 

André seguiu: “Desculpe-me, rabino, que 

eu me expresse dessa forma, mas eu sinto que 

necessito ser sincero para que o Senhor possa 

nos orientar.” 

O Rabino e o casal permaneceram em um 

profundo silêncio por alguns minutos. Na 
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realidade, o Rabino possuía uma porção de 

argumentos e ótimas explicações; porém, ele 

sentia que não poderia transmitir naquele 

momento tantas informações de uma só vez. 

Como ele poderia mostrar, de imediato, todos 

os benefícios relacionados ao Shabat – tanto 

em uma visão espiritual quanto material? 

O silêncio prosseguia, os olhares se 

trocavam; o casal estava comovido, eles 

esperavam ansiosamente alguma resposta. O 

Rabino também estava comovido, ele sentia a 

seriedade do casal e não sabia como transmiti-

los tudo de uma só vez. 

Os olhos de ambos os três se encheram 

de lágrimas, elas não escorriam, porém, 

percebia-se claramente que elas estavam lá. 

Finalmente o Rabino se encorajou, 

respirou, e suavemente sugeriu ao casal um 

convite atrativo... 

Rabino: “Vocês gostariam de passar um 

Shabat conosco... aqui em nossa casa? Vocês 

podem se alojar no segundo andar, ali se 

encontram duas suítes e um frigobar, vocês 

terão toda a privacidade desejada. Então, 
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teremos tempo de conversar tranquilamente ao 

longo do Shabat.” 

“O que você acha?” - perguntavam os 

conjugues, simultaneamente, através de 

olhares. 

O Rabino chamou a sua esposa e 

perguntou: “O que você acha da ideia de 

convidá-los a passar um Shabat conosco?” 

“Maravilhoso!” - Respondeu a esposa 

espontaneamente, com uma grande alegria; 

“Os nossos filhos adoram quando vêm 

convidados no Shabat! Por favor, venham... 

venham sim...” 

Após presenciarem a grande vontade de 

recebê-los, eles se sentiram confortáveis em 

aceitar o convite. 

Na tarde de sexta feira eles chegaram; os 

preparativos para o Shabat estavam no estágio 

final. Eles foram muito bem recebidos e se 

alojaram com muito conforto no segundo andar 

da casa; eles já estavam ansiosos para essa 

nova experiência de vida que vivenciariam. De 

fato, eles desejavam cumprir pelo menos 
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aquele Shabat de forma mais séria, eles 

pretendiam aproveitar a oportunidade única de 

estar em um ambiente que facilitaria cumprir e 

sentir – nem que seja por uma só vez – a 

inspiração do Shabat. 

André quis participar, junto com o Rabino 

e os seus filhos mais velhos, da reza noturna 

de 'Kabalat Shabat' na sinagoga. 

Regressaram, entraram em casa e se 

depararam com as velas acesas, a mesa 

arrumada; eles viram as suas esposas 

conversando, pareciam ser velhas amigas, e os 

filhos brincando... Um ambiente maravilhoso. 

André pensava em seu coração: “Nunca 

presenciei, em toda a minha vida, um ambiente 

tão agradável, tão familiar, tão espiritualizado. 

Interessante que, todavia, não conversamos 

nada de espiritual, porém, eu sinto a 

espiritualidade no ar”; impressionante que, 

quando André contou à sua esposa de seus 

sentimentos, ela lhe relatou que estava tomada 

exatamente pelos mesmos pensamentos. 

Entraram, cumprimentaram-se, conversa-

ram brevemente e logo todos se sentaram em 
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torno da mesa, cantaram juntos o famoso 

'Shalom Haleichem' e 'Eshet Chail'; todos os 

filhos participavam alegremente. O Rabino fez 

o Kidush, experimentaram do vinho e logo 

foram fazer 'netilat iadaim' (ritual de lavar as 

mãos antes de comer pão). 

“Interessante...” - pensou André; “Eu 

estou acostumado a ver as pessoas 

simplesmente pegarem a comida e colocá-la na 

boca. Agora, o que me chamou a atenção, foi o 

fato de que inclusive as crianças sabem que 

existe um procedimento... Antes cantam um 

pouquinho, depois fazem kidush, depois lavam 

as mãos... Até mesmo elas adquiriram um auto 

controle... realmente interessante, ninguém 

agarra a comida e vai comendo.”      

O Rabino fez em voz alta a berachá do 

pão para todos e logo distribuiu um pedaço da 

deliciosa chalá (pão) para cada um; o restante 

colocou em uma bandeja que se encontrava no 

meio da mesa. 

“Agora, cada um pode se servir!” - Disse 

o Rabino; logo, ele se voltou ao casal e 

complementou: “Para iniciar, eu vou servir um 
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pouco das salada para cada um; porém, na 

sequência – por favor – sintam-se em casa e 

sirvam-se de acordo com a quantidade e o 

gosto desejado. Somente levem em 

consideração que tudo isto é só o começo... 

Começamos com saladas, depois traremos a 

sopa, depois da sopa o prato principal e no final 

a sobremesa...” 

Casal: “Muito obrigado, nós estamos 

realmente nos sentindo em casa...”      

“Uau, que saladas saborosas” - Pensou 

André; “Será que é assim todo Shabat? Ou 

será que só prepararam para honrar-nos?” 

“...Todas as semanas temos o mesmo 

problema...” - Seguiu o Rabino- “...Todos 

'enchem a barriga' com as saladas e já não 

conseguem saborear o prato principal... Porém, 

para a sobremesa, as crianças sempre deixam 

um cantinho na barriga... Eh, eh... Não é 

verdade, crianças?” 

“Está respondido!” - pensou André. 

  Todos conversavam, os filhos contavam 

experiências e os casos que vivenciaram na 
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semana, cada um dava a sua opinião como 

poderia ter reagido em “tal” caso, os filhos 

menores olhavam, mesmo sem entender muito 

bem, o que estava sendo falado. O ambiente 

estava ‘super’ agradável.” 

“Que legal...” - Pensou a esposa de 

André; “Quase nunca vejo os pais 

conversando com os filhos com tanta 

tranquilidade e por tanto tempo... Como pode 

ser? Ah... Parece que estou percebendo algo 

que nunca pensei... Um dia sem telefone, sem 

computador, sem trabalho... e sem a 

preocupação de para onde sair... um dia onde 

toda a família se encontra, todos estão livres 

para sentar e conversar... Uau... Um dia que 

estamos 'presos' para curtir a família.” 

 “O que você preparou para nos falar 

neste Shabat?” - Perguntou o Rabino ao seu 

filho mais velho de 14 anos. O Rabino sabia 

que seus filhos mais velhos sempre 

preparavam algum ensinamento da Torá para 

falar nas refeições de Shabat. 

Filho: “Eu preparei um ensinamento 

sobre a proibição de envergonhar outra 
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pessoa, esta proibição é ainda mais grave 

quando se encontra frente a outras pessoas. 

Eu gostaria de falar da seguinte questão. Será 

que seria permitido responder de regresso a 

alguém que está nos ofendendo mesmo que 

causaria a ela se envergonhar em público, ou 

será que seria melhor se calar e não reagir?” 

Surgiu um pequeno debate sobre o tema 

entre o Rabino a sua esposa e seus filhos e 

logo o filho mais velho trouxe a solução... 

André e sua esposa refletiam no que 

estava acontecendo? “Eu nunca vi tal coisa!!! 

Como pode ser? Jovens e crianças 

desenvolvendo temas de valores junto com 

seus pais, questões tão importantes... Não 

envergonhar outras pessoas... Controlar a raiva 

e não responder insultos... Como seria possível 

se controlar quando alguém nos insulta em 

público? Em que casos está permitido 

responder, em que casos está proibido... 

Nunca parei para pensar nesses temas... 

Nunca parei para pensar que isto está 

relacionado com nossas obrigações...” 
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O tempo foi passando, e os filhos 

menores iam adormecendo no sofá. À medida 

que adormeciam, iam sendo levados cada um 

para a sua cama; os mais velhos seguiam e 

participavam das conversas; de tempo em 

tempo eles também cantavam as tradicionais 

músicas de Shabat. 

Na manhã seguinte o Rabino foi na 

sinagoga com seus filhos mais velhos; André e 

sua esposa dormiam satisfeitos junto com seus 

filhos no segundo andar; eles praticamente não 

dormiram naquela noite, pois ficaram trocando 

ideias sobre a encantadora experiência que 

estavam vivenciando, eles acordaram e 

desceram para a segunda refeição de Shabat. 

Assim como a primeira refeição, foi a 

segunda (na manhã de Shabat)... e a terceira 

(no final da tarde de Shabat) longas conversas, 

comida saborosa, temas interessantes, 

sabedoria e canções... 

Entre uma e outra refeição, eles 

descansaram, fizeram um breve passeio, o 

Rabino estudou um pouco com cada filho e 

ainda sobrou tempo para baterem um 'papinho'. 
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O tempo passou bem rápido, de todas formas 

os casais conversaram de vários temas, porém 

um tema ficou de lado e esquecido – Eles não 

conversaram sobre o tema do Shabat! 

Rabino: “Eu estou envergonhado!” 

André: “Por que? O que aconteceu?” 

Rabino: “O Shabat foi ‘super’ agradável, 

nós conversamos de vários temas, porém, o 

principal dos temas pelo qual vocês vieram 

passar aqui o Shabat foi esquecido... Nós 

esquecemos de conversar sobre o próprio 

Shabat... Que vergonha...”   

André e sua esposa começaram a rir, e 

não paravam... 

“Por que vocês estão rindo?” - Perguntou 

o Rabino curioso.  

Casal: “Já não é mais necessário... Todas 

as nossas perguntas já foram respondidas!” 

Rabino: “Como assim? Nós nem tocamos 

no tema do Shabat!” 
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O Casal seguiu explicando: “Nós 

percebemos algo interessante...” 

Rabino: “Por favor...” 

Casal: “Nós chegamos à conclusão que 

somos nós que estamos perdendo... Todos os 

fatores que temíamos 'sair perdendo' por 

cumprir o Shabat, na verdade são 'puro lucro'... 

Nós percebemos que todas as ‘limitações’ do 

Shabat proporcionam construir um ambiente 

familiar, um estímulo para escutar as 

experiências dos filhos, debater sobre temas 

importantes e elevados – Sem telefone e 

computador... o marido está somente com a 

esposa e filhos – comer tranquilamente em um 

ambiente espiritualizado, investir na conexão 

familiar e no crescimento dos filhos... e, de 

quebra, receber todos os benefícios espirituais 

relacionados ao Shabat... isto não é uma 

'prisão' qualquer, é uma 'prisão' ideal, uma 

'prisão' de luxo! É uma pena ter que deixá-la no 

domingo...” 

Rabino: “Vocês estão me confirmando 

um pensamento que escutei, o qual dizia: Um 

sentimento vale mais que mil explicações!” 
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O Rabino seguiu: “Tudo o que vocês 

falaram é verdade; porém, nem todos que 

cumprem o Shabat usufruem desse ambiente. 

Para chegar à essa harmonia deve-se investir 

um pouco em pensamento e preparação.” 

Casal: “O Senhor poderia explicar um 

pouco mais sobre este ponto?” 

Rabino: “Pois não... Existem pessoas que 

cumprem o Shabat porém, pensam somente 

em comer e dormir... e não tiram o olho do 

relógio esperando o término do Shabat para 

prosseguirem com os seus afazeres cotidianos. 

De fato, comer e dormir faz parte do Shabat... 

Contudo, eles se esquecem do principal, 

usufruir dos benefícios do Shabat e colocar em 

casa o clima apropriado. Sentar-se 

tranquilamente, se preocupar em escutar os 

filhos e não encará-los como uma moléstia, 

tentar participar de suas experiências e de seus 

pensamentos, preparar alguns temas 

interessantes – sobre os ensinamentos da Torá 

– para debatê-los nas refeições – por exemplo, 

pode-se selecionar pontos interessantes de 

algum livro –  e, em cada refeição criar um 

debate sobre um deles... Isto criará um clima 
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familiar construtivo e, dessa forma,  todos 

absorverão das elevadas influências espirituais 

que nos envolvem neste dia.” 

Casal: “Rabino, saiba... O medo de 

cumprir o Shabat era o maior empecilho em 

nossa decisão de cumprir de forma mais séria 

os preceitos da Torá; agora, ao contrário, 

sentimos que o Shabat será o nosso maior 

estímulo para seguirmos em frente!” 
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Perguntas e Respostas Relacionadas 
as Leis de Shabat 

Preparativos para o Shabat 

I. Preparativos 

1. Que horas começa o Shabat?  

R: Com a shkiá (pôr do sol). 

2. É necessário concluir os preparativos de 

Shabat antes do início do Shabat. a) Por que? b) 

Quanto tempo antes do Shabat devemos parar 

com os trabalhos que não são permitidos? 

R: a) Para não vir a transgredi-lo. Também existe a 

mitsvá (da Torá) de antecipar o recebimento do 

Shabat. b)  É recomendado 30 minutos, ou pelo 

menos 20 minutos. Mesmo quando não pôde recebe-

lo 20 minutos antes da shkiá, a mitsvá de antecipá-lo 

prossegue mesmo com um tempo menor (até mesmo 

poucos minutos antes).  

3. Existe uma mistvá de se preparar para receber 

o Shabat: Banhar-se, cortar as unhas e os cabelos 

(quando necessário). Como uma pessoa deve 

proceder quando não pôde tomar banho até uns 
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minutos antes do início do Shabat e, agora, caso 

comece a banhar-se não tem certeza se 

conseguirá terminar o banho até o início do 

Shabat? 

R: Deverá deixar de tomar banho para não vir a 

transgredir o Shabat. Porém, em caso de extrema 

necessidade, poderá receber o Shabat e se lavar de 

forma permitida – no próprio Shabat – após o 

recebimento. (Confira as regras de como se banhar 

no Shabat no tópico ‘Temas Diversificados’, 3) 

4. A pessoa deve ter roupas especiais para o 

Shabat. Até quando ela deve permanecer vestida 

com as roupas de Shabat? 

R: Até terminar a refeição melavê-malka (lit.: 

‘acompanhamento da rainha (Shabat)’; refeição 

realizada após o término do Shabat, conhecida 

também como seudát revi’it – a quarta refeição). 

5. Pergunta para homens... Como definir a mitsvá 

de pa’amaim ve’targum? Quando devemos 

finalizar? 

R: ‘Paamaim ve’targum’ literalmente quer dizer: ‘Duas 

vezes e tradução’. Consiste em ler duas vezes o texto 

da Parashá da semana com o ‘targum’ (tradução do 
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Unklus para o aramaico, e, de preferência, com a 

explicação do Rashi). A priori deve-se terminar na 

sexta feira. Caso não consiga, poderá terminar no 

próprio Shabat. A posteriori, até terça feira da próxima 

semana. Nota: Aquele que  tem dificuldade em ler 

hebraico e aramaico e não consegue ler toda a 

parashá dessa forma, pode ir se acostumando pouco 

a pouco e, assim, com o tempo ir acrescentando 

gradualmente um número maior de versículos a cada 

semana. É aconselhado ler também a tradução em 

uma língua que entenda. É fundamental que seja uma 

tradução confiável. 

As velas e o recebimento de Shabat 

II. Velas e recebimento do Shabat 

1. Quando acender as velas de Shabat? 

R: Existem locais que acendem 40 minutos antes do 

início do Shabat, por exemplo, Jerusalém; outros 30 

minutos, por exemplo, Modiin Ilit; outros 20 minutos, 

por exemplo, Bnei Brak. Nota: Cada um deve verificar 

o costume do local onde vive.  

Não se deve acender muito próximo ao início do 

Shabat, pois existe a mitsvá de antecipar a entrada 

do Shabat. 
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2. Se a pessoa precisar acender as velas mais 

cedo, qual seria o primeiro horário permitido a 

acende-las? 

R: Não se pode acender as velas antes do plag-

ha’minchá (cerca de uma hora e quinze minutos antes 

do início do Shabat, confira gráfico no livro ‘Shemá 

Israel e Rezas’). Nota: Somente que a pessoa deve 

se preocupar que a vela permaneça acesa até a noite 

(tsêt há’kochavim – aparecimento das estrelas). 

3. Quantas velas devemos acender? 

R: O costume é acender pelo menos duas velas. 

Contudo, cumpre-se a mitsvá inclusive com uma vela. 

Nota: Existe aqueles que acrescentam uma vela por 

cada filho que nasce. 

4. Qual é a brachá que se pronuncia ao acender as 

velas? 

R: “Baruch Atá A-donai E-loênu Melech há’ôlam asher 

kideshánu be’mitvotav ve’tsivanu leadlik ner shel 

Shabat” (os ashkenazim pronunciam o Nome de 

Hashem da seguinte forma: ‘A-dôinôi’). 
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5. Onde acender as velas? 

R: No local onde será realizada a refeição do Shabat. 

6. Quem deve acender as velas e quem deve 

prepara-las? 

R: A mulher tem a prioridade de acende-las, e o 

homem de prepara-las. Nota: Quando a mulher não 

puder acendê-las o homem deve fazê-lo. 

7. Como a pessoa deve proceder quando não 

comer no local no qual acendeu as velas? 

R: De alguma forma a pessoa terá que aproveitar da 

luz da vela após o anoitecer (tsêt há’kochavim) para 

que a berachá que recitou sobre as velas não seja em 

vão. Portanto, em um caso assim, a pessoa deve se 

preocupar em acender velas que permaneçam 

acesas até o horário em que regressará ao local; ou 

deixar alguém que desfrute da luz das velas mesmo 

que seja por uns poucos momentos após o anoitecer. 
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8. Devemos parar com os trabalhos que não são 

permitidos antes do início do Shabat (veja acima 

mais detalhes). Para cumprir com a mitsvá de 

antecipar o Shabat é suficiente parar com os 

trabalhos proibidos ou se deve fazer algo a mais? 

R: Não é suficiente parar com os trabalhos, e sim, 

deve-se receber o Shabat através da fala, por 

exemplo, dizer que recebe sobre si o Shabat ou dizer: 

‘Lechá Dodi likrát kalá penei Shabat nekabelá’; ou 

algo do gênero. 

9. Uma pessoa que ainda não rezou minchá, o que 

deverá fazer antes, receber o Shabat para 

antecipá-lo ou rezar minchá? 

R: Terá que rezar minchá antes de receber o Shabat 

sobre si. Pois, ao receber o Shabat entrou em um 

novo dia e já não poderá rezar minchá (que pertence 

ao dia anterior). Aquele que recebeu o Shabat antes 

de rezar minchá (caso não tenha sido proposital) 

deverá repor o minchá que deixou de rezar após a 

reza de arvit. Portanto, a pessoa deve se preocupar 

em rezar minchá em tempo que poderá receber o 

Shabat com antecedência após o término da reza. 
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As rezas de Shabat, kidush, refeições 

III. Rezas de Shabat 

1. a) Qual é a diferença (de forma genérica) entre 

as rezas de amidá (shemoná essrê) do Shabat e 

as que rezamos durante os dias da semana? b) 

Existe alguma reza que é acrescentada no 

Shabat? 

R: a) As brachót intermediárias da amidá são 

substituídas por uma única brachá, portanto, em 

Shabat a amidá é formada somente por sete brachót 

(em cada uma das rezas do Shabat (shacharit, 

minchá e arvit) a brachá acrescentada na amidá é 

diferente). b) Sim. Depois do Shacharit 

acrescentamos a reza de mussaf. Nota: Todos os 

dias em que no Grande Templo era realizado além do 

sacrifício contínuo (Tamid) um sacrifício extra 

(Mussaf) os sábios instituíram a reza de mussaf. 
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IV. Kidush e refeições 

1. Quantas vezes no Shabat recitamos o kidush? 

Quando? 

R: Duas vezes. Uma de noite (após a reza) e outra de 

manhã (após a reza). 

2. Quem faz o kidush é obrigado a beber do copo? 

Quanto? 

R: Sim. No mínimo cerca de 45 ml.; caso não possa 

beber esta quantidade, deve dar para outra pessoa 

beber. Nota: O copo do kidush deve possuir uma 

capacidade mínima de pelo menos 86ml e deve estar 

cheio, contudo, basta beber 45ml de seu conteúdo 

(vinho ou suco de uva puro) após recitar o kidush. 

3. Quem não possui vinho ou suco de uva casher 

para kidush, como poderá realizar o kidush? 

R: Com “chomer mediná” (bebida comum no país, por 

exemplo, cerveja), caso também não possua este tipo 

de bebida, poderá fazer o kidush segurando as 

chalót; nesse caso, se recita no kidush a brachá do 

pão - ‘Há’motsi lechem min há’arets’ ao invés da 

brachá do vinho - ‘Borê pri há’gafen’. 
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4. É permitido comer ou beber antes de recitar o 

kidush da noite? E antes do kidush do dia? 

R: Após receber o Shabat não se pode comer ou 

beber antes do kidush da noite; e de dia, após ter 

rezado shacharit não se pode comer ou beber antes 

de recitar o kidush. Uma criança antes do bar-mitsvá 

ou bat-mitsvá que sente fome pode comer antes de 

recitar o kidush. 

5. Seria permitido recitar o kidush em uma casa e 

realizar a refeição em outra casa? 

R: Não. O kidush deve ser recitado no local da 

refeição. Portanto, aquele que deseja fazer o kidush 

na sinagoga ou em outro local antes da refeição, deve 

se preocupar em comer mezonót (isto é, alimento que 

se recita a brachá de mezonót) no local do kidush. 

Nota: Se não possui mezonót então basta tomar um 

reviit (86ml) de vinho ou suco de uva puro. 

6. Por que é necessário utilizar dois pães (chalót) 

para as refeições de Shabat? 

R: Pois, no período que o povo de Israel estava no 

deserto o ‘man’ (comida que recebiam 

milagrosamente) não caía no Shabat. Na sexta feira 

caía duas porções, por isso usamos duas chalót. 
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Nota: Essa influência retorna a cada semana, confira 

mais informações sobre esse tema no capítulo ‘O Dia 

de Shabat’. 

7. Quando se recita o kidush é necessário que o 

pão e os mezonót que se encontram na mesa 

estejam cobertos. Por que? 

R: a) Devem estar cobertos, pois a chalá alude ao 

‘man’ que caía no deserto e, assim como o ‘man’ era 

envolvido por duas camadas de orvalho: uma por 

baixo dele e outra por cima, nós também envolvemos 

as chalót. b) Pela ordem de prioridade das brachót 

devemos recitar antes da brachá do vinho, a brachá 

do pão e do mezonót. Contudo, uma vez que 

iniciamos a refeição com o kidush, antecipamos a 

brachá do vinho. Sendo assim, cobrimos o pão e o 

mezonót que se encontra sobre a mesa. 

8. Quantas refeições devemos fazer no Shabat? 

Quando fazemos cada uma delas? 

R: Três. Uma de noite e duas de dia. No dia fazemos 

uma refeição depois da reza (Shacharit e mussaf) e 

outra (seudát shlishit) a tarde após a reza de minchá; 

deve se preocupar em iniciar a seudát shlishit antes 

do pôr do sol. Nota: Confira a relação entre as três 
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refeições e as três rezas no capítulo ‘O Dia de 

Shabat’, tópico ‘Três Etapas de Conexão’. 

9. É necessário comer pão (chalót) em todas as 

refeições de Shabat? Com quantos pães é 

necessário fazer a brachá? 

R: Sim. Devemos fazer a brachá com dois pães 

completos (“lechem mishná”). Contudo, na terceira 

refeição, se não for possível realiza-la com pão, 

poderá realiza-la com mezonót; se não for possível 

inclusive com mezonót, poderá realiza-la com outro 

tipo de alimento. 

10. Uma pessoa que rezou Shacharit, porém, 

ainda não rezou o mussaf, e deseja beber ou 

comer algo para se sentir melhor, como deve 

proceder? 

R: Uma vez que já rezou shacharit deve fazer kidush 

e comer algum alimento mezonót (por exemplo: bolo). 

Porém, não poderá fazer uma refeição com pão até o 

término do mussaf. 
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V. Birkat hamazon 

1. Existe diferença entre o birkat hamazon 

recitado nos dias da semana e o recitado no 

Shabat? Qual? Caso exista diferença, o que fazer 

caso recitou sem a diferença? 

R: Sim. É acrescentado no birkat hamazon um trecho 

referente ao Shabat – ‘Retsê ve’achalitsênu’. Se 

recitar o birkat há’mazon sem proferir esse trecho, se 

for na primeira ou na segunda refeição de Shabat 

deverá retornar e recitar novamente o birkat 

hamazon. Contudo, se for na terceira refeição (seudát 

shlishit) não é necessário retornar. 

 

 

VI. Havdalá 

1. O que é a havdalá? Quando recitá-la? 

R: Havdalá, lit.: Diferenciação. A havdalá consiste em 

recitar uma brachá para diferenciar entre um dia mais 

santificado, como o Shabat e um dia menos 

santificado, como os dias da semana. Ela é recitada 

ao terminar o Shabat. Nota: Também se recita 
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havdalá entre Shabat e Yom Tov; e entre Yom Tov e 

dias comuns (ou dias de chol há’moêd). 

2. Que outras brachót fazemos no momento da 

havdalá? 

R: “Borê pri há’guefen” (sobre o vinho), “Borê minei 

Bessamim” (sobre o aroma) e “Borê meorei há’êsh” (sobre 

o fogo). Nota: Aqueles que seguem o costume ashkenazi, 

recitam ‘Borê minei bessamim’ independentemente da 

planta que usa para havdalá, já os que seguem o costume 

sefaradi fazem a brachá propícia de acordo com a erva 

utilizada para a havdalá. Para as regras de brachá sobre 

os aromas, confira o livro ‘Brachót dos Alimentos’. 

3. Na reza de arvit, no término do Shabat, é 

necessário acrescentar um trecho referente a 

havdalá (“atá chonantanu”). Aquele que já rezou e 

recitou a havdalá na reza seria necessário recitar 

novamente o texto da havdalá sobre o vinho? 

R: Sim. Pois, além do trecho acrescentado na reza foi 

estabelecido pelos sábios fazer também havdalá 

sobre a taça de vinho. 
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4. Se esqueceu de recitar o trecho referente a 

havdalá (“atá chonantanu”) no arvit, terá que rezar 

novamente? 

R: Não. Pois, cumprirá a obrigação da havdalá ao 

recitá-la sobre o vinho. 

5. Qual é o nome da refeição que fazemos depois 

do Shabat? Ela é obrigatória? Seria necessário 

comer pão nessa refeição ou poderia ser com 

outros alimentos? 

R: A refeição que se faz depois do Shabat se chama 

“melavê malká” ou “a quarta refeição” (seudát revi’it). 

Ela é obrigatória, pois, assim como existe a mitsvá de 

honrar o Shabat quando ele entra, é uma mitsvá 

honrá-lo quando ele sai. De preferência essa refeição 

deve ser realizada com pão. Contudo, estando 

impossibilitado, poderá realiza-la com mezonót. Se 

também não puder com mezonót, poderá realiza-la 

inclusive com outros alimentos. 

Nota 1: Consta no Talmud que é bom tomar algo 

quente no motsei Shabat (após a saída do Shabat). 

Nota 2: Os sábios da Torá ensinam que a 

ressurreição dos mortos acontecerá a partir do osso 

‘Luz’ que se encontra no alto da coluna vertebral 
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(local onde se apoia o nó de trás do tefilin da cabeça). 

O único alimento que nutre a esse osso é o alimento 

ingerido na noite de motsei Shabat. Por esse motivo o 

pecado do primeiro homem (Adam, que aconteceu na 

sexta-feira através do fruto proibido) não afetou a 

esse osso e não recaiu sobre ele o decreto de morte. 
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VII. Aparelhos elétricos e a 
eletricidade 

1. Seria permitido acender luz ou aparelhos 

elétricos no Shabat? Por que? 

R: Não. Pois, o uso da eletricidade é considerado 

trabalho proibido em Shabat. 

2. Se a pessoa abre a geladeira e percebe que a 

sua luz está ligada, como qual das opções abaixo 

ela deve proceder?  

(a) Fechar a porta da geladeira e não abrir mais. 

(b) Não fechar a porta da geladeira até o final para 

a luz não apagar. 

(c) Desligar a luz da geladeira para que não venha 

mais acender no Shabat. 

R: A opção (b) está correta. Em um caso assim, a 

pessoa não pode fechar a porta da geladeira até o 

final para a luz não apagar. É necessário desativar a 

lâmpada da geladeira antes do início do Shabat. 

Nota: Um conselho para aquele que abriu a geladeira 

no Shabat e a luz acendeu: Colocar uma pequena 

toalha sobre a porta da geladeira para que possa 
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fechá-la quase até o final ao ponto de mantê-la fria e 

que a sua luz não apague. 

3. Seria permitido usar microfone no Shabat para 

que a reza seja bem escutada pelo público? 

R: Proibido. Pois, não se pode transgredir o Shabat, 

agindo contra a vontade de D’us, para rezar para Ele 

Próprio. 

4. Uma pessoa que somente pode chegar à 

sinagoga de carro, o que é melhor: Deixar de rezar 

na sinagoga no Shabat, ou, para não perder as 

rezas em público e a leitura da Torá, ir de toda 

forma, mesmo que seja de carro?  

R: Rezar em casa. Pois, não se pode transgredir o 

Shabat, indo contra a vontade de D’us, para rezar 

para Ele Próprio. 

5. Seria permitido usar a torneira de água quente 

no Shabat? 

R: Em geral é proibido, pois, ao abrir a torneira de 

água quente, automaticamente entrará água fria 

dentro do boiler causando o aquecimento da mesma 

(acarretando a proibição de bishul - cozimento). Caso 

a torneira que fornece água fria para o boiler for 
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fechada antes do Shabat, provavelmente não haverá 

problema (vale apontar que existe vários tipos 

diferentes de boilers, portanto, antes de tomar 

conclusões deve-se verificar e perguntar para um 

rabino confiável). 

6. Seria permitido pedir a um não judeu ligar o ar-

condicionado? 

R: Quando o calor ou o frio for intenso é permitido. 

Em geral, os sábios proibiram pedir a um não-judeu 

para lhe fazer um trabalho que não é permitido no 

Shabat, porém, em certos casos, como casos de 

doenças ou frio e calor intenso (que é comparado a 

doença) os sábios não proibiram. 
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VIII. Transportar objetos de recinto 
particular ao público (e o inverso) 

1. Como definir a proibição de transportar? 

R: Transportar um objeto de um recinto particular a 

um recinto público ou o contrário, isto é: de um recinto 

público a um particular. Também é proibido 

transportar uma distância de quatro amót (um pouco 

menos de dois metros) em terreno público. Nota: 

Uma pessoa que, por engano, saiu de casa (ou da 

sinagoga) carregando algo consigo em um local que 

não tem eruv, caso ainda não parou no caminho 

deverá regressar ao local de onde saiu (sem parar, 

nem que seja por um só momento) e devolver o 

objeto ao recinto onde estava. Pois, sempre que a 

pessoa não repousou o objeto (ou deu uma parada, 

que é considerado como repousar o objeto) ainda não 

completou o trabalho proibido que consiste em retirar 

o objeto de um recinto e repousá-lo no outro. 

2. O que é eruv? 

R: Eruv é a maneira de transformar um recinto público 

em particular para poder carregar dentro dele no 

Shabat. Para fazer um eruv, a região deve ser 

cercada devidamente, de acordo com vários critérios 
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da halachá, além disso, uma quantidade de pão deve 

ser colocada em determinado local dessa região que 

foi cercada (de acordo com os critérios da halachá); 

existe também outras regras que devem ser 

respeitadas para que o eruv seja válido.   

3. Seria permitido carregar a chave de casa para a 

sinagoga? 

R: Somente quando tem eruv; ou, se a chave fizer 

parte da roupa e não somente estiver pendurada, 

mesmo sem eruv (confira ilustração). Portanto, uma 

pessoa que reza com talit deve ir para a sinagoga e 

regressar vestindo o talit (e não o carregando nas 

mãos) para que seja permitido leva-lo à sinagoga e 

regressá-lo. Em relação a relógios de pulso, é melhor 

evitar em locais que não possui eruv. Um relógio de 

ouro ou que é usado como joia, isto é, que o usaria 

mesmo se não funcionasse, pode facilitar, pois, nesse 

caso, é como uma vestimenta. 

ilustração: Chave preparada 

como parte de um cinto e não 

simplesmente 

pendurada nele. 

Nota: Se deve usar como 

cinto e não além do cinto para que não 

seja considerado que está carregando a chave, já que 

passa a ser desnecessário. 
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4. Seria permitido entregar (durante o Shabat) 

algo a um vizinho de porta? Sem sair do prédio 

nem do próprio andar? 

R: Quando não tem eruv não é permitido. 

5. Uma pessoa que já estava caminhando com um 

amigo em território público poderia carregar o 

livro de seu amigo por uns momentos? 

R: Quanto não tem eruv não é permitido. Pois, 

carregar em recinto público por quatro amót (cerca de 

dois metros) é um derivado da proibição de 

transportar de um recinto particular para um recinto 

público. 

6. Carregar um carrinho de criança em via pública 

é permitido? 

R: Não. Pelo mesmo motivo citado acima. Também 

carregar uma criança em recinto público por quatro 

amót não é permitido. 
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IX. lavar ou limpar roupa 

1. Durante uma refeição de Shabat, certa pessoa 

derramou um pouco do molho da comida em sua 

roupa, ela poderia colocar um pouquinho de água 

ou sabão para que a roupa não fique manchada?  

R: Não, pois, molhar uma roupa com água ou produto 

de limpeza é considerado um trabalho de Shabat 

proibido (derivado de melaben - alvejar). Nota: 

Inclusive colocar talco em uma mancha para a 

gordura não grudar na roupa consiste em uma 

proibição, pois é considerado um trabalho de limpar a 

roupa (mechabês), o que é derivado de alvejar. 

2. O que a pessoa deve fazer quando sua roupa se 

suja com poeira, seria permitido limpar a poeira 

com uma escova? E sem escova, somente 

batendo fraquinho com as mãos? 

R: Em ambos os casos é proibido. Pois ao retirar a 

poeira de dentro do tecido transgrede o trabalho de 

limpar a roupa, como citamos acima. 
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3. Seria permitido: a. Engraxar o sapato no 

Shabat? b. Lustrá-lo com um pano? c. Retirar a 

poeira do sapato com um pano? 

R: a. Não é permitido engraxar um sapato tanto com 

graxa sólida como com líquida. b. Lustrá-lo também 

não é permitido. c. Porém, é permitido retirar a poeira 

com um pano, cuidadosamente, para não lustrá-lo. 

4. Roupa que está molhada e molestando, seria 

permitido: a. torce-la para remover o excesso de 

água? b. Estende-la no varal ou sobre a cadeira? 

R: a. É proibido torcer ou sacudir roupas molhadas 

durante o Shabat. b. Estender no varal é proibido, 

assim como em qualquer outro lugar onde é comum 

estende-las para secar.  

5. Um pedaço de comida que grudou na roupa e 

secou, seria permitido remove-lo com as unhas? 

R: Caso fizer de modo que não fique marca na roupa 

é proibido. Isto é, não se pode raspar a roupa para 

retirar a parte da comida que se encontra absorvida 

no tecido. 
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6. Quando a pessoa regressa da sinagoga, seria 

permitido a ela dobrar o talit normalmente para 

guarda-lo? 

R: Não se pode dobrá-lo de forma normal. Somente é 

permitido dobrar uma roupa fora de seus vincos, ou 

seja, deve dobrar o talit de forma diferente do que 

está acostumado (isto é, fora dos vincos) ou esperar 

para dobrá-lo após o término do Shabat.  

7. Certa pessoa precisou usar no Shabat uma 

roupa que estava pendurada no varal, seria 

permitida para ela retirar do varal para vesti-la? 

R: Caso ante do início do Shabat a roupa estava seca 

ou não tão húmida (isto é, havia como vesti-la) então 

é permitido retirá-la do varal durante o Shabat. 
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X. Conversas de Shabat 

1. Não é permitido dizer no Shabat: “Amanhã vou 

viajar”. Por que? 

R: Pois, tudo o que é proibido fazer no Shabat, 

também é proibido falar no Shabat. Uma vez que não 

se pode viajar no Shabat, tampouco pode falar que 

viajará.   

2. Tem diferença entre dizer: “amanhã viajarei”, 

ou dizer: “amanhã irei em tal lugar”? 

R: Sim, “viajarei” não se pode dizer, como explicamos 

acima, porém, dizer ‘irei’ é permitido, já que é 

permitido caminhar no Shabat. 

3. De que forma é permitido no Shabat combinar 

um encontro com a intenção de contratar alguém 

para um trabalho? 

R: Insinuando. Isto é, dizendo a pessoa que ficaria 

contente de se encontrar com ela ao término do 

Shabat. Embora ela entenda que a intenção é de 

contratá-la, é permitido. De toda forma, dizer 

diretamente que deseja contratá-la é proibido. 
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4. Seria permitido fazer cálculos em voz alta sobre 

contas ou previsões de custos em Shabat?   

R: Contas a serem pagas ou previsão de gastos não 

é permitido fazer em voz alta, porém, contas que já 

foram pagas e não tem mais utilidade, é permitido.  

5. Seria permitido dizer a um amigo que comprou 

certo objeto em “tal” loja por um preço ótimo? 

R: Quando a pessoa sabe que seu amigo pretende 

adquirir esse objeto e tem a intenção de informa-lo 

sobre a existência dessa loja como opção de compra, 

não é permitido. 

6. Seria permitido ler uma carta que chegou no 

Shabat? Caso sim, como poderia abrir o 

envelope? 

R: Carta não comercial que possa conter alguma 

notícia importante é permitido ler com os olhos, sem 

pronunciar com os lábios. É permitido insinuar a um 

não-judeu para que ele abra o envelope, sem pedir 

diretamente. Porém, cartas comerciais, como 

documentos, extratos de banco, contas a pagar, 

etc...., ou cartas não comerciais que já foram lidas, 

são muksê. Nota 1: Carta que contém temas de Torá 

ou mitsvót, mesmo se já foi lida não é muksê. Nota 2: 
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Em caso que a carta não seja muksê, de toda forma 

deve-se insinuar a um não-judeu para abrir o 

envelope ou abri-lo rasgando de forma que fique 

inutilizável (tomando cuidado em não romper letras). 

Nota 3: Traremos exemplos de cartas necessárias 

para o Shabat: a. Quando contém questões 

importantes de saúde; b. Quando espera resposta de 

algo que lhe deixa tenso no Shabat. Nota 4: Se a 

pessoa começa a ler a carta e vê que não é 

importante, então deve parar de ler e deixa-la no 

mesmo momento. Nota 5: Convite de casamento ou 

bar-mitsvá não é muksê, pois se trata de uma mitsvá. 

7. Um convidado que deseja dar um presente ao 

anfitrião no Shabat, seria permitido? 

R: Somente se o presente for para ser utilizado no 

próprio Shabat (por exemplo: garrafa de vinho, bolo). 

Ao contrário, não é permitido dar presentes no 

Shabat. Nota 1: Somente é permitido carregar algo 

de uma casa a outra em locais onde tem eruv. Nota 

2: Se uma pessoa faz para o seu amigo aquisição do 

objeto antes do Shabat, então é permitido entrega-lo 

no Shabat. Como se faz aquisição para o amigo? 

Pedindo para uma outra pessoa levantar o objeto 

tendo a intenção de adquirir para esse amigo que 

deseja presenteá-lo). Nota 3: Outra forma permitida é 
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entregar o objeto ao amigo tendo a intenção (e 

dizendo a ele) que está somente emprestando, e, que 

após o término do Shabat, ele pode fazer o que 

quiser com ele.  

8. Seria permitido no Shabat verificar (em silêncio) 

a propriedade para ver se necessita reparos? E 

pensar em negócios? 

R: Não é permitido examinar a propriedade para ver o 

que necessita ser consertado, mesmo quando a 

intenção seja para fazê-lo após o término do Shabat. 

Pensar nos negócios não é proibido, porém, não 

aconselhável, pois isso afeta o clima para o propósito 

do Shabat. 

 

XI. Ordenar a um não judeu 

1. Haveria diferença entre pedir a um não-judeu 

que lhe acenda a luz através da fala e pedir 

através de algum sinal?  

R: Não tem diferença. Tudo o que é proibido para um 

judeu fazer, também é proibido pedir para um não-

judeu que faça para ele, mesmo através de um sinal; 

inclusive pedir ao não-judeu antes do Shabat para 
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que o faça no Shabat não é permitido. Nota: Para 

poder usufruir do trabalho realizado por um não-judeu 

no Shabat (quando o não-judeu teve a intenção de 

fazer o trabalho para o judeu e não para si próprio) 

deve-se esperar, após o término do Shabat, o tempo 

que leva para realizar esse tipo de trabalho. 

2. Quando está muito frio, é permitido pedir a um 

não-judeu acender o aquecedor? 

R: Sim, pois, quando estamos sentindo frio intenso 

somos considerados ‘doentes’, em um caso assim, os 

sábios não proibiram pedir a um não-judeu que 

acenda o aquecedor, como vimos no capítulo VII em 

relação a pedir ao não-judeu ligar o ar-condicionado. 

3. Se um não-judeu acendeu a luz para um judeu 

sem ele ter lhe pedido, é permitido usufruir dela? 

R: Não. Somente quando o não-judeu acendeu para o 

seu próprio benefício é permitido para o judeu 

também usufruir da luz no Shabat. 
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XII. Mukse 

1. O que é muksê? 

R: ‘Muksê’, tradução lit.: ‘afastado’. Todo objeto que é 

proibido movimentar no Shabat é denominado 

muktsê, pois a pessoa o afasta de sua consciência. 

Em geral, um objeto é muktsê quando o seu uso é 

proibido durante o Shabat ou quando não tem 

nenhuma utilidade. Existem várias categorias de 

muktsê. 

2. Seria proibido tocar em um muksê no Shabat? 

R: É proibido mover um muksê no Shabat. Em geral, 

quando se toca em um objeto causa nele um certo 

movimento, porém, se puder tocá-lo sem que ele se 

mova em absoluto, não é proibido. 

3. Movimentar muksê no Shabat é uma proibição 

rabínica ou da Torá? Qual é o motivo da 

proibição? 

R: Movimentar muksê consiste em uma proibição 

rabínica. Os sábios proibiram movimentar certos 

objetos para que não venhamos a transgredir um dos 

39 trabalhos proibidos no Shabat. Outro motivo: Os 

sábios proibiram movimentar certos objetos para que 
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as pessoas fiquem alertas e não venham a 

transportar um objeto de sua casa (recinto particular) 

para um domínio público, o que consiste em uma 

proibição da Torá. 

4. Muksê também é proibido em yom tov, ou 

somente em Shabat? 

R: Também em yom tov. Nota: Basicamente todas as 

Leis que regem em Shabat regem também em yom 

tov com poucas exceções. Confira as diferenças entre 

Shabat e yom tov no cap. XXIII ‘Temas 

Diversificados’, 20.  

5. Seria permitido movimentar os cacos de um 

copo que quebrou no Shabat? 

R: Sim, para evitar que alguém se machuque por 

causa deles. 

6. Certa pessoa estava arrumando a mesa para 

uma das refeições durante o Shabat e viu que 

havia uma caneta sobre ela, como ela deve agir? 

R: Ela poder retirar a caneta de lá normalmente, com 

as próprias mãos, pois, o tipo de muksê que a caneta 

se enquadra é: “Objeto cujo uso é proibido no Shabat” 

(“kli she’melachtó le’issur”) o qual é permitido 
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movimentá-lo quando se necessita do local onde 

está, ou quando se necessita dele para um trabalho 

permitido (quando não se pode fazer de outra forma).  

7. Seria permitido endireitar um quadro que está 

torto na parede? 

R: Não. Pois, o quadro é muksê. Qualquer objeto que 

a pessoa se importe em utilizá-lo unicamente de 

acordo com o seu uso bem específico se enquadra na 

categoria de ‘muksê machmat chissarón kiss’, ou 

seja, separado ‘pelo zelo monetário’, por exemplo: 

quadro, documentos, papel de ofício, bisturi de brit-

milá. Contudo, quando se trata de um quadro que a 

pessoa não se importa tanto por ele, então, é 

considerado como qualquer outro enfeite da casa e 

não é muksê. Para certos legisladores não tem 

diferença, já que o quadro possui um local fixo é 

considerado muksê de toda forma. 

8. Um martelo é muksê? Podemos utilizá-lo para 

quebrar nozes no Shabat? 

R: Martelo é muksê do tipo “objeto cujo uso é proibido 

no Shabat” (“kli she’melachtó le’issur”, o mesmo tipo 

de muksê da caneta que citamos acima). Esse tipo de 

muksê é permitido movimentá-lo quando 

necessitamos do lugar onde ele está colocado ou 
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quando o necessitamos para um uso permitido, isso 

quando não temos outra alternativa. Portanto, quando 

a pessoa não possui um utensílio não-muksê para 

quebrar nozes, ela pode usar um martelo. 

9. Seria permitido retirar uma pedra que está 

sobre a cadeira para poder sentar nela? E uma 

carteira de identidade? 

R: Não é permitido movimentá-lo de forma usual. 

Pois, a pedra é um muksê do tipo ‘machmat gufó’ 

(‘muksê por si só’, isto é, coisas que não se definem 

como objetos e tampouco como alimentos) e a 

carteira de identidade do tipo ‘muksê machmat 

chissarón kiss’, ou seja, separado ‘pelo zelo 

monetário’, e ambos, não podem ser movimentados 

por necessidade do local. Contudo, é permitido 

movimentá-los de forma diferente do usual, como, por 

exemplo, com o cotovelo ou com os pés. Desta forma 

não foi proibido movimentar muksê. 

10. Seria permitido utilizar uma pedra para 

prender a porta? 

R: A pedra se inclui em uma categoria de muksê mais 

grave, portanto, somente se a pessoa pensou em 

utilizar essa pedra para esse fim antes do início do 

Shabat poderá movê-la para prender a porta. 
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Contudo, caso a pessoa deseje utilizar de um muksê 

dessa categoria, isto é, do tipo .‘muksê machmat 

gufó’ (confira nota) para um fim não usual, não é 

suficiente que ela especifique utilizá-lo dessa forma 

somente por um Shabat, nesse caso, a especificação 

deverá ser definitiva, isto é, decidir utilizá-lo para essa 

finalidade para sempre. Nota: ‘Muksê machmat gufó’, 

lit.: muksê por si só (por isua própria formação), isto 

é, qualquer objeto que não tenha um propósito 

inerente – ou seja, tudo que não pode ser classificado 

como utensílio ou alimento. 

11. Seria permitido abrir uma gaveta na qual se 

encontram misturados objetos que são muksê e 

que não são? 

R: Depende. Se os objetos que não são muksê são 

mais importantes do que os que são, é permitido abrir 

a gaveta. Caso contrário, não. Nota: Algo necessário 

para o Shabat, por exemplo, um sidur ou uma chalá, 

tem uma importância maior que outros objetos de 

valor. 

12. Seria permitido levantar uma criança que está 

segurando um objeto muksê em suas mãos? 

R: Antes de levantá-la devemos nos preocupar que 

ela solte o muksê. Caso ela não queira soltar e ela 
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está chorando, é permitido levantá-la com o muksê 

em suas mãos, exceto quando o muksê seja dinheiro.  

13. Seria permitido movimentar o tefilin do sol 

para a sombra para que ele não se estrague? 

Sim. Apesar do tefilin ser considerado muksê, em um 

caso assim pode ser movido para evitar que se 

estrague, esteja caído no piso ou para que não seja 

roubado. Os sábios não proibiram movê-lo nesses 

casos pelo fato dele ser um objeto sagrado. Porém, 

os outros objetos que são muksê não podem ser 

movimentados inclusive por esses motivos. 

14. O que fazer quando o talit se encontra debaixo 

do tefilin? 

R: É permitido puxar o talit mesmo quando acarrete 

que os tefilin se movimentem. Devemos puxar o talit 

com cuidado para não causar que os tefilin caiam no 

piso. Na sexta feira é propício separar o talit do tefilin. 

Nota: É permitido colocar o cotovelo para segurar a 

bolsa do tefilin enquanto puxa o talit debaixo dele 

para que não venha a cair no piso. 
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15. O que significa ‘bassis le’davar assur’ (‘base 

para algo proibido’)? 

R: Quando um objeto muksê for colocado sobre algo 

móvel antes de começar o Shabat, e assim ficou até o 

início do Shabat, esse objeto móvel recebe o status 

de ‘bassis le’davar assur’ (‘base para algo proibido’), 

e é proibido movimentá-lo no Shabat como um objeto 

muksê. 

16. Uma pessoa desejava retirar o muksê de sobre 

a mesinha antes do Shabat e esqueceu, a mesinha 

passa a ser ‘bassis le’davar assur’ (‘base para 

algo proibido’)? 

R: Não. Somente quando a pessoa tinha intenção de 

deixar o muksê sobre o objeto móvel até o início do 

Shabat ele passa a ser ‘bassis’. Também, somente 

quando for o dono do objeto móvel que colocou sobre 

ele o muksê o transforma em bassis. 

17. Seria permitido movimentar durante o Shabat 

uma mesinha que sobre ela se encontra um objeto 

muksê e um objeto que não é muksê? 

R: Se o outro objeto (que não é muksê) for necessário 

para o Shabat, a mesinha não se transforma em 

bassis le’davar assur assur’ (‘base para algo 
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proibido’), confira o que escrevemos acima sobre uma 

gaveta que contém objetos muksê e não-muksê. 

18. Uma bola (ou outro objeto) que caiu sobre a 

árvore e ficou presa nos galhos na véspera de 

Shabat e, no decorrer do Shabat, passou um 

vento forte e a bola caiu da árvore, é permitido 

utilizá-la no Shabat? 

R: Não. Uma vez que, ao iniciar o Shabat, ela não 

podia ser usada (por estar sobre a árvore, veja mais 

adiante sobre Leis relacionadas ao uso de árvores) 

recebeu o status de muksê. O mesmo em relação a 

um fruto que se desprendeu da árvore em Shabat. 

Porém, se a bola ficou presa na árvore durante o 

Shabat, caso passe um vento e ela se solta, é 

permitido utilizá-la no Shabat, pois não é considerada 

muksê. 

19. Uma pessoa que movimentou um muksê com 

permissão, por exemplo, retirou um martelo da 

cadeira para poder sentar-se nela. Agora que o 

muksê se encontra em suas mãos, como qual das 

opções abaixo ela deve agir?  

(a) Terá que deixa-lo imediatamente após retirá-lo 

da cadeira. 
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(b) Poderá movimentá-lo para o local seguro mais 

próximo possível. 

(c) Poderá movimentá-lo para qualquer lugar que 

desejar. 

R: A opção ‘C’ é correta. Uma vez que a pessoa 

pegou o muksê com permissão, ela pode coloca-lo 

onde desejar. 

20. Certa pessoa comeu azeitonas no Shabat e 

resolveu colocar os caroços em um prato vazio. 

Tem algum problema nisso? 

R: Sim. Não é permitido cancelar o uso de um 

utensilio no Shabat, isto é, o prato não é muksê e, ao 

colocar caroços sobre ele (que são muksê) priva a 

utilização desse prato, pois o transforma em muksê 

(‘mevatel kli me’hechanó’ – ‘cancela o utensílio de 

seu uso’). Portanto, é necessário colocar sobre o 

prato uma azeitona ou algo que não é muksê antes 

de introduzir nele os caroços. Nota: Caso a pessoa 

não colocou algo para evitar esse problema, de toda 

forma poderá tirar o prato da mesa, confira mais 

adiante sobre a categoria de muksê que se enquadra 

em ‘graf shel rêi’ – algo repugnante. 
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21. Lentes de óculos que se soltaram no Shabat é 

muksê? 

R: Não, pois ele estava inteiro quando o Shabat 

começou, e não recebeu o status de muksê. Contudo, 

não é permitido consertá-lo no Shabat. Quando se 

trata de algo que a pessoa possa vir a consertar 

sozinha, então não se pode mexer nele para que não 

venha a consertá-lo. 

22. Como resumir os tipos mais usuais de muksê 

com exemplos práticos? 

R: Traremos a explicação sobre quatro tipos de 

muksê: 

a.‘machmat gufó’ - lit.: muksê por si só (por sua 

própria formação), isto é, qualquer objeto que não 

tenha um propósito inerente – ou seja, tudo que não 

pode ser classificado como utensílio ou alimento, por 

exemplo: um pedaço de madeira, pedra, terra, cartão 

de telefone, dinheiro, carne crua, qualquer alimento 

cru que não se ingere dessa forma, como: arroz, 

feijão, farinha. 

b.‘muksê machmat chissarón kiss’ - ‘muksê pelo zelo 

monetário’, isto é, quando a pessoa se preocupa em 

não utilizar esse objeto para nada além de seu uso 
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original, por exemplo: quadro, documentos, papel de 

ofício, bisturi de brit-milá. 

c.‘kli she’melachtó le’issur’ - objeto cujo uso é proibido 

no Shabat, por exemplo: caneta, chave de fenda, 

alicate, tesoura, caixa de fósforos. 

d. ‘Graf shel rêí’ - lit.: ‘pedaço de estrume’; isto é, algo 

repugnante, por exemplo: fralda de neném usada ou 

algo que cause asco nas pessoas presentes.  

Ventilador, rádio, aparelhos elétricos em geral, 

existem diferentes opiniões se eles se enquadram no 

muksê do tipo ‘muksê machmat chissarón kiss’ – pelo 

zelo monetário, ou no muksê do tipo ‘kli she’melachtó 

le’issur’ – pelo seu uso ser proibido no Shabat. 

23. Uma pessoa que cria cachorro em casa, que 

cuidados deve tomar em Shabat? 

R: Deve tomar cuidado de não o movimentá-lo 

com as mãos, pois animais são muksê no Shabat. 

Contudo, deve alimentá-lo normalmente, pois, a 

alimentação dele depende de seu dono. Nota: Não é 

permitido alimentar no Shabat um animal que não 

está sob os seus cuidados, por exemplo: dar comida 

para um cachorro da rua. 
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XIII. Construir (‘bonê’) 

1. Seria permitido pendurar uma cortina que se 

soltou do trilho no Shabat? 

R: Não, pois se enquadra na proibição de construir, já 

que a cortina está sendo colocada em seu local fixo. 

O mesmo em relação a haste que se pendura 

cabides, não se pode colocar em seu local fixo no 

armário. Contudo, os cabides podem ser retirados e 

regressados à haste, pois, eles não possuem local 

fixo na construção da casa. Tampouco pode-se 

regressar algo que preso à parede através de vácuo 

que se soltou, tampouco a haste do papel higiênico 

que é presa por pressão e tudo do gênero. 

2. Seria permitido regressar as lentes que se 

soltaram dos óculos em Shabat? 

R: Não. Pois, não é permitido consertar um objeto no 

Shabat. 

3. Seria permitido abrir latas de comida no 

Shabat? 

R: É propício abri-las antes do Shabat, pois ao abri-

las é formado um utensílio que pode ser utilizado para 

outras coisas. Portanto, se fizer um furo no fundo da 
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lata antes de abri-la, é permitido (pois já não terá 

utilidade).  

4. Seria permitido romper um plástico para usar a 

camisa que está dentro dele em Shabat? E 

pacotes de biscoitos? 

R: Sim, contudo o plástico deve ser rasgado de forma 

que não terá mais utilidade. Também é necessário 

tomar cuidado para não romper letras escritas no 

plástico. De toda forma, é preferível abri-los antes do 

Shabat começar. 

5. É permitido abrir garrafas no Shabat? 

R: Existe diferentes tipos de tampas. Tampa de rolha 
é permitido abrir com saca-rolhas. ‘Tampinha’ de 
metal (como é costume em garrafas de cerveja) é 
permitido abrir com abridor. As tampas mais 
tradicionais de plástico ou de metal que, ao abrir, o 
lacre solta, de preferência devem ser abertas antes 
do Shabat começar. Caso esquecer, pode ser feito 
um furo na tampa (tomando cuidado com as escritas 
e desenhos) e depois abrir. De acordo com a opinião 
de outros legisladores é permitido abrir quando a 
tampa é de plástico. Assim também é a opinião do 
Rav Ovadia Yossef, portanto, a maioria daqueles que 
seguem o costume sefaradi abrem tampas de plástico 
no Shabat.  



SHABAT – PERGUNTAS, RESPOSTAS E TEMAS 

 

101 

 

XIV. Cabanas (óhel) 

1. Seria permitido no Shabat estender uma toalha 

sobre duas cadeiras para brincar de cabana no 

Shabat? 

R: Não, pois não é permitido estender um tecido de 

tal forma que se forme um vão debaixo dele. Isto se 

enquadra na proibição de fazer cabanas. Nota: Fazer 

uma cabana fixa é proibição da Torá; e uma cabana 

provisória, rabínica. 

2. Seria permitido abrir uma cadeira dobrável no 

Shabat? Mesmo que se forme um vão debaixo 

dela? 

R: Sim, é permitido abrir, por dois motivos: a. A 

cadeira foi feita para ser utilizada sobre ela e não 

debaixo dela; b. todas suas partes estão interligadas, 

e assim é sua forma de utilização, abrindo e 

fechando. Contudo, montar uma mesa sobre 

cavaletes, é necessário fazer com diferenciação, ou 

seja, antes segurar a tábua da mesa no local 

desejado e depois colocar debaixo dela os cavaletes. 
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3. Seria permitido abrir a cobertura do carrinho do 

bebê no Shabat? 

R: Existe discussão entre os legisladores sobre esse 

tema. Portanto, é preferível deixar a cobertura um 

pouco aberta antes do Shabat (cerca de 8cm, ou seja, 

um tefach), pois, dessa forma, para todas opiniões é 

permitido abrir o restante. Quando fechá-la, deve-se 

tomar cuidado de não fechá-la até o final, e sim, 

deixa-la um pouco aberta (cerca de 8cm). 

4. Seria permitido usar um guarda-chuva no 

Shabat? 

R: Não se pode abrir, fechar e tampouco movimentar 

um guarda-chuva no Shabat, pois ele é muksê. 

 

XV. Atar (‘koshêr’) 

1. Seria permitido amarrar os cadarços de um 

sapato no Shabat? 

R: Depende. A princípio não haveria problema, já que 

a proibição recai somente quando se trata de um nó. 

Contudo, um laço sobre um ‘meio-nó’ (como se faz 

para amarrar sapatos) somente é proibido quando for 

feito para permanecer por um período de pelo menos 
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24 horas. Portanto, uma pessoa que em geral desata 

os laços sempre que descalça os sapatos, pode 

amarrá-los no Shabat, pois, com certeza não 

permanecerá por 24 horas. Já uma pessoa que não 

costuma desatar os laços, não deverá amarrá-los no 

Shabat, pois, provavelmente o laço permanecerá por 

24 horas. 

2. Certa pessoa tentava desamarrar os sapatos 

em Shabat e, por engano, acabou fazendo um nó. 

Seria permitido desatá-lo durante o Shabat? 

R: Sim. Pois, esse nó foi feito por engano e não para 

que fique amarrado (já que atrapalha o uso do 

sapato), portanto é permitido desatá-lo. 

3. O que fazer quando a pessoa necessita no 

Shabat algo que está dentro de um saco plástico 

amarrado com um nó? 

R: Deve rasgar o saco plástico para retirar o que 

necessita dele. Contudo, amarrar ou desamarrar um 

nó no Shabat é proibido. 

Nota: Se deve ter cuidado de não amarrar o saco de 

lixo com um nó. Se deve ter cuidado também com a 

maneira que se amarra a gravata, o ideal é preparar o 
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nó da gravata antes do Shabat e deixa-la amarrada 

durante o Shabat para poder utilizá-la outras vezes. 

 

XVI. Cozinhar 

1. Existe diferença entre cozinhar em Shabat e 

yom tov? 

R: Sim. No Shabat é proibido cozinhar e, em yom tov, 

é permitido cozinhar para o próprio dia. Quando 

coincide yom tov com a sexta-feira (ou seja, véspera 

do Shabat), para poder cozinhar de yom tov para 

Shabat é necessário fazer ‘êruv tavshilin’. 

2. Certa pessoa desejou tomar sopa na segunda 

refeição de Shabat (ou seja, na primeira refeição 

de dia), seria permitido para ela tirar a panela com 

a sopa da geladeira e coloca-la sobre a chapa 

(que é colocada sobre as chamas do fogão)? 

R: Não. Pois, não é permitido colocar algo líquido, 

que não está quente, para esquentar no Shabat, 

inclusive quando o líquido já havia sido cozido antes 

do Shabat (porém, esfriou). Portanto, é necessário 

arrumar as panelas com a comida de Shabat sobre a 

chapa antes do início do Shabat. Nota: Alimento seco 

que já foi cozido, mesmo estando frio, pode ser 
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colocado sobre a chapa em Shabat. contudo, não 

diretamente sobre a chapa, e sim, sobre alguma 

panela fechada ou sobre algum outro utensílio. 

Existe, porém, legisladores que permitem colocar 

direto sobre a chapa (como, por exemplo, o Rav 

Ovádia Yossef). 

3. Uma pessoa que retirou uma das panelas de 

sobre a chapa, seria permitido regressá-la? 

R: Sim. Contudo, com algumas condições: a comida 

deve estar totalmente cozida, não ter esfriado e não 

ter soltado as mãos da panela e, ao retirar a panela 

da chapa, deve ter a intenção de devolvê-la. Caso a 

pessoa esqueceu e colocou a panela sobre uma 

mesa e a soltou das mãos, poderá regressá-la caso 

tenha obedecido as outras condições. Nota: Para 

quem segue o costume dos sefaradim, não é 

necessário ficar segurando na panela, e, sempre que 

a panela não esfriou abaixo de ‘yad solédet’ (cerca de 

40-45 ֯C) pode regressá-la à chapa). 

4. Certa pessoa abriu uma panela que estava 

colocada sobre a chapa para ver o que havia 

dentro. Seria permitido para ela voltar a tampar 

essa panela? 

R: É permitido tampar a panela com certas condições: 
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a. Somente quando o conteúdo dentro dela já está 

completamente cozido.  

b. É necessário secar as gotículas da tampa antes de 

regressar a tampá-la. 

c. É preferível retirar a panela de sobre a chapa antes 

de tampá-la. 

 

5. Seria permitido servir o conteúdo de uma 

panela quando ela se encontra sobre a chapa? 

R: Antes de servir a comida da panela deve-se retirá-

la de sobre a fonte de calor. 

6. Como preparar café solúvel ou chá no Shabat? 

R: Café: verter a água da chaleira para um copo (kli 

shení, lit.: segundo utensílio) e colocar nele café e 

açúcar. É preferível colocar o café e o açúcar em um 

segundo copo e verter dentro dele a água do primeiro 

copo (kli shení). Nota: De fato é preferível colocar o 

café somente no kli shlishi (lit.: terceiro utensílio, isto 

é, passar a água do primeiro copo para um segundo 

copo e somente colocar o café nesse segundo copo) 

e não no copo que verteu a água da chaleira sobre 

ele. Confira na ilustração abaixo: A chaleira é o kli 
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Rishon (primeiro utensílio, que está sobre a fonte de 

calor), o primeiro copo é o segundo utensílio (kli 

shení) e o segundo copo é o terceiro utensílio (kli 

shlishi). 

Chá: Existe opiniões que permitem preparar chá 

somente se a essência foi preparada antes do 

Shabat, isto é, se as folhas do chá foram fervidas 

antes do início do Shabat. verte-se a água da chaleira 

dentro de um copo, e depois, coloca dentro dele a 

essência. Existe opiniões que permitem preparar chá 

mesmo sem ter preparado a essência na véspera do 

Shabat. Neste caso, a pessoa deve verter a água da 

chaleira dentro de um copo (kli shení), logo, verter 

desse copo para um outro copo (kli shlishi) e então 

introduzir o saquinho de chá. Nota: Quando retirar o 

saquinho de chá não pode esperar que a água fique 

escorrendo dele, e sim, retirá-lo de uma vez só, para 

não transgredir a proibição de selecionar no Shabat. 

 

ilustração: Kli rishon, kli 

shení e kli shlishi 
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XVII. Conservação de calor (Hatmaná)  

1. Seria permitido cobrir uma panela que se 

encontra sobre a chapa para mantê-la quente? 

Como fazer? 

R: Sim. Porém, se deve tomar o cuidado de não a 

cobrir por todos os lados. Nota: Para quem segue o 

costume dos ashkenazim deve deixar pelo menos um 

dos lados e parte de outro lado da panela sem estar 

coberto, para quem segue o costume dos sefaradim, 

somente cobrir por cima da panela. Caso a pessoa 

não cobriu antes do Shabat, não poderá cobri-la após 

a entrada do Shabat. Portanto, não se pode envolver 

chalót (ou qualquer outro alimento, por exemplo, bife 

à milanesa) com papel alumínio antes de coloca-las 

sobre a chapa. 

 

XVIII. Selecionar (Bôrer) 

1. Quando a pessoa come um peixe ou um frango 

no Shabat, com o que ela deve se preocupar? 

R: Em não transgredir a proibição de ‘bôrer’ – 

selecionar no Shabat, ou seja, ela deve retirar o peixe 

do espinho e não o espinho do peixe, o mesmo em 
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relação ao frango, retirar a carne do osso e não o 

contrário. Pois, é necessário retirar o bom do ruim, e 

não o ruim do bom.  

Nota: Da mesma forma, se deve tomar o cuidado de 

não selecionar roupas (por exemplo, coloridas e 

brancas) antes de coloca-las no cesto de roupa suja. 

2. Seria permitido arrumar um jogo após o uso? 

R: Pode arrumá-lo, porém sem selecionar entre as 

diferentes peças do jogo, ou seja, colocar tudo junto 

na caixa e ordenar somente após o término do 

Shabat. 

3. O que fazer se encontrou um mosquito dentro 

do prato de sopa? 

R: Retirar com uma colher o mosquito junto com um 

pouco de sopa para não transgredir a proibição de 

bôrer (selecionar) no Shabat. 

4. Aquele que retira uma roupa do armário no 

Shabat, com o que ele deve se preocupar? 

R: Ele deve se preocupar em retirar somente o que 

deseja usar. Por exemplo, alguém deseja utilizar um 

par de meias determinado, não deve retirar as meias 
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que não deseja utilizar até que veja retirar o par 

desejado, e sim, remexer dentro da gaveta até 

encontra-lo e, então, retirá-lo. Nota: Outra forma 

permitida é retirar várias meias de uma só vez sem 

selecionar, e, então, retirar o par de meias desejado 

de dentre os outros pares. 

5. Com o que devemos nos preocupar ao preparar 

uma salada no Shabat? 

R: Descascar os legumes somente próximo da 

refeição. Não utilizar um descascador, somente 

descasca-los com uma faca. O mesmo quando 

descasca um ovo cozido, somente é permitido 

próximo da refeição. Também se deve tomar o 

cuidado de cortar os legumes em pedaços maiores 

que o de costume para não infringir a proibição de 

‘moer’ (confira mais detalhes no tópico ‘Moer’). 

6. O que fazer quando a camisa que deseja vestir 

está debaixo de outras camisas que não deseja 

vesti-las no momento? 

R: Quando não há como alcançar a camisa desejada 

sem retirar as demais de sobre ela, é permitido retirá-

las para poder alcançar a camisa desejada. O mesmo 

em relação a uma pessoa que não gosta de comer a 

pele do frango, pode retirá-la para comer a carne do 
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frango, pois, não tem como comer a carne sem retirar 

a pele. 

7. Seria permitido peneirar (coar) um suco de 

frutas no Shabat? 

R: Depende. Caso a maioria das pessoas não tomam 

um suco desse tipo sem peneirar antes, é proibido. 

Porém, se a maioria das pessoas tomam esse tipo de 

suco com o bagaço, é permitido. Contudo, não é 

permitido peneirar as sementes, pois, as pessoas não 

tomam suco com sementes. 

 

XIX. Espremer frutas 

1. Seria permitido espremer um limão sobre um 

pastel de carne no Shabat? 

R: Sim. Contudo, se deve tomar certos cuidados: a. 

que o pastel não esteja muito quente (acima de 40 ֯C); 

b. Espremer somente uma quantidade de limão que 

possa ser absorvida pelo pastel. Pois, em geral, é 

proibido espremer frutas no Shabat, somente existe 

uma permissão quando o líquido extraído da fruta 

seja totalmente absorvido por uma comida sólida. 
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XX. Fazer gelo 

1. Seria permitido colocar gelo em uma bebida e 

movimentá-lo para que esfrie mais rápido? 

R: É permitido colocar gelo dentro da bebida, 

contudo, é preferível não movimentá-lo. 

2. Seria permitido preparar gelo no Shabat? 

R: Melhor preparar o gelo antes do Shabat, porém, 

em caso de necessidade, é permitido preparar gelo 

para ser usado no próprio Shabat. Nota: Não é 

permitido preparar gelo no Shabat visando utilizá-lo 

somente após o término do Shabat. 
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XXI. Moer (Tochen) 

1. Seria permitido picar frutas ou legumes em 

pequenos pedaços para fazer uma salada? 

R: Não. Pois picar produtos agrícolas em pedaços 

muito pequenos se enquadra na proibição de ‘tochen’ 

(moer). Confira o tópico ‘selecionar’ (bôrer) outros 

cuidados necessários para prepara uma salada em 

Shabat. 

2. Seria permitido picar um pedaço de carne ou 

um ovo em pequenos pedaços? 

R: Sim. Pois a proibição de ‘tochen’ não inclui 

alimentos que não nascem da terra. 

3. Seria permitido amassar um legume para que 

um neném possa comer? 

R: Sim, contudo com diferenciação, ou seja, pode-se 

amassar o legume através do cabo da colher e não 

de maneira convencional, como através dos dentes 

de um garfo. Caso o legume esteja bem amolecido 

com o cozimento, é considerado que já está 

amassado e moído, portanto, pode-se amassá-lo de 

forma normal. 
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XXII. Fazer massas (‘Lash’) 

1. Seria permitido colocar maionese sobre ovos 

picados ou sobre o atum para fazer uma pasta? 

R: Não é permitido preparar salada de maionese ou 

de atum de forma habitual. É necessário fazer com 

uma diferenciação, ou seja, inverter a ordem de como 

colocar os ingredientes. Por exemplo, ao invés de 

colocar o ingrediente líquido (óleo ou maionese) 

sobre o sólido (ovo ou atum), deve-se primeiro 

colocar o líquido no prato e em seguida o sólido. 

Também, ao misturá-los, deve fazê-lo de forma 

distinta do habitual. Isto é, não misturá-los com 

movimentos circulares, e sim, de forma horizontal e 

vertical, ou com o capo do talher.  

2. Seria permitido preparar pudim no Shabat? 

R: Preparar pudim, techina, mingau e coisas do 

gênero se enquadra na proibição de ‘lash’. 
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XXIII. Temas Diversificados 

1. Que cuidados devemos tomar para lavar louça 

no Shabat? 

R: a. Não se pode usar esponja, pois não é permitido 

espremer no Shabat, porém, uma esponja feita de 

fibras de plástico é permitido; b. Somente utilizar 

sabão líquido; c. Somente lavar o que seja necessário 

para o uso no próprio Shabat; d. Não usar água 

quente. 

2. Seria permitido arrumar as camas no Shabat? 

R: Somente quando é para o uso no próprio Shabat. 

Caso a pessoa queira arrumar a cama para que o 

quarto fique arrumado durante o Shabat, é permitido, 

mesmo quando não pretende voltar a dormir durante 

o Shabat, pois, nesse caso, o próprio fato de vê-la 

arrumada já é como um uso para o próprio Shabat. 

3. Seria permitido tomar banho no Shabat? 

R: De forma geral não é permitido. Quando a pessoa 

necessita muito, poderá banhar-se com certas 

condições: a. Não usar água quente (somente abrir a 

torneira de água fria); b. Não colocar as mãos nos 

cabelos (para não incorrer a proibição de espremer); 
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c. Somente usar sabão líquido; d. Secar-se com 

cuidado, por exemplo, colocando a toalha sobre o 

corpo e apalpando levemente, isto para não arrancar 

pelos do corpo, principalmente os cabelos da cabeça. 

4. Seria permitido colocar um buquê de flores em 

um vaso com água? 

R: Não é permitido, pois as flores vão seguir abrindo 

(brotando) no Shabat. 

5. Seria permitido cheirar flores que estão presas 

na árvore? 

R: Flores não são comestíveis, portanto, é permitido 

cheirá-las ainda quando estão conectadas ao solo. 

Contudo, não é permitido cheirar um fruto preso na 

árvore para que não venha a arrancá-lo para comer.  

 

6. Seria permitido pendurar uma toalha sobre o 

galho de uma árvore? 

R: Não, pois não é permitido usar diretamente de uma 

árvore no Shabat. Da mesma forma é proibido usar 

de qualquer objeto preso diretamente sobre a árvore. 

Também não é permitido apoiar-se em uma árvore, 

somente é permitido apoiar-se levemente em uma 
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árvore que não venha a se mover ao apoiar-se nela. 

Nota: Porém, um objeto que está preso a árvore de 

forma indireta, por exemplo, pendurado sobre um 

prego que está preso a árvore, não tem problema. 

7. Seria permitido varrer a casa em Shabat? 

R: Sim. Porém, quando o piso for de terra é proibido 

para que não venha tapar pequenos buracos e 

aplanar o piso. 

8. Seria permitido lavar o piso no Shabat? 

R: Não. Contudo, se algum líquido for derramado, é 

permitido retirá-lo através de um rodo. Também é 

permitido secar com um pano de chão, contudo, se 

houver muito liquido ao ponto de encharcar o pano de 

chão não é permitido para que não venha a 

transgredir a proibição de espremer. 
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Instrumentos musicais 

9. Seria permitido tocar violão no Shabat? 

R: Não, pois não é permitido tocar instrumentos 

musicais no Shabat. 

10. Em uma casa onde os filhos gostam de bater 

na mesa (batucar) durante as canções de Shabat, 

é necessário pedir para que parem? 

R: Sempre que estiverem batendo na mesa para 

alegrar o Shabat não é necessário pedir para que 

parem. Contudo, é preferível não batucar inclusive 

durante as canções de Shabat. 

11. Seria permitido bater palmas durante as 

canções de Shabat? 

R: É preferível bater palmas com diferenciação, por 

exemplo, virar uma das mãos ao contrário. 
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12. Seria permitido soar um sino para chamar 

alguém? 

R: Não. Tampouco soar um sino para que abram a 

porta. Contudo, bater diretamente na porta para que 

abram, é permitido.  

13. Balançar um brinquedo para fazer barulho 

para o neném se acalmar, é permitido? 

R: Não. Pois, está fazendo do brinquedo um 

instrumento musical (como chucalho). 

 

 

Cuidados pessoais 

Maquilagem 

14. Seria permitido o uso de batom ou 

maquilagem no Shabat? 

R: Não é permitido usar batom ou qualquer tipo de 

maquilagem no Shabat, pois se enquadra na 

proibição de ‘pintar’. Caso a mulher queira se 

maquilar para Shabat deve fazer antes do Shabat 
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começar e deixar o tempo que durar e não voltar a 

colocar maquilagem até o término do Shabat. 

Cortar unhas 

15. Seria permitido roer unhas no Shabat? 

R: Não é permitido cortar unhas no Shabat, tampouco 

roê-las. 

Pentear e arrumar cabelos 

16. Seria permitido pentear cabelos no Shabat? 

R: Com certos cuidados. Somente é permitido 

pentear os cabelos usando uma escova bem macia 

para que não venha a arrancá-los. Porém, não é 

permitido usar uma escova dura ou pente, pois, com 

certeza arrancará fios de cabelo. 

17. Fazer tranças no Shabat, é permitido? 

R: Não. Tampouco desfazer tranças. 
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Cremes 

18. Alguém que está com as mãos secas, é 

permitido passar um creme para amaciá-las? 

R: Não se pode passar cremes no Shabat. Quando 

necessário por questões de tratamento, deve-se 

apertar o tubo direto sobre o local desejado sem untar 

a pomada na pele. 

Perfume 

19. Seria permitido passar perfume no corpo em 

Shabat? 

R: Sim. Porém, deve-se tomar cuidado para não 

colocar na roupa, pois não é permitido colocar 

fragrâncias em roupas ou tecidos. 
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Diferenças entre Shabat e yom tov  

20. Existe diferenças entre as Leis de Shabat e de 

yom tov? Especifique. 

R: Sim. Três diferenças principais: a. No Shabat é 

proibido acender e também passar o fogo que já está 

aceso, em yom tov é proibido acender, porém, passar 

fogo é permitido; b. No Shabat é proibido cozinhar, 

em yom tov é permitido (para o consumo no próprio 

dia); c. No Shabat é proibido transportar de um 

recinto particular para um recinto público ou de um 

público para um particular, em yom tov é permitido 

(quando necessário para o próprio dia). 

 

Escrever 

Passar o dedo em um vidro 
embaçado 

21. Imagine uma garrafa cheia com uma bebida 

fria que ficou embaçada (pelo frio), seria permitido 

escrever com os dedos sobre o vidro da garrafa? 

R: Não. Apesar de não ser uma escrita fixa, de todas 

formas consiste em uma proibição rabínica. Nota: 
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Não se pode escrever em nenhum local onde deixará 

alguma marca, por exemplo, sobre a superfície de 

uma mesa quando os dedos estão húmidos de suor. 

Contudo, fazer a forma de letras no ar, ou se 

comunicar com os dedos não há problema. 

Costurar 

22. Rompeu o botão da camisa, seria permitido 

prende-la com um alfinete? 

R: Sim, contudo, não é permitido fincar mais do que 

duas vezes o alfinete ao prender o tecido da roupa. 

 

Relógio 

23. Durante o Shabat, certa pessoa viu que os 

ponteiros de seu relógio estão desregulados. 

Seria permitido acertar os ponteiros de um relógio 

no Shabat? Seria permitido dar cordas em um 

relógio que parou de funcionar? 

R: De preferência é melhor não acertar os ponteiros 

de um relógio. Em relação a um relógio de cordas que 

parou de funcionar, não é permitido dar corda. (Ver 

mais sobre relógio no tópico VIII, 3) 
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Crianças 

24. Um filho pediu para os seus pais algo para 

comer antes do kidush, seria necessário esperar 

para dar de comer a ele após o kidush ou não é 

necessário esperar? 

R: É permitido dar a ele de comer antes do kidush. 

Somente se ele já fez bar-mitsvá ou bat-mitsvá (13 

anos para menino e 12 para meninas) se deve 

esperar para comer somente após o kidush.  

25. A partir de que idade seria necessário educar 

os filhos para que não façam trabalhos proibidos 

no Shabat?  

R: A partir da idade que entendam. Deve-se educar 

com amor, estímulo – não de forma agressiva e rude.  
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Lista dos 39 trabalhos proibidos no 
Shabat 

Traremos os 39 trabalhos proibidos no Shabat 

divididos em grupos de acordo com o tema para 

facilitar a memorização. Vale apontar que cada 

trabalho proibido em Shabat inclui outros trabalhos e 

ramificações. Esses 39 são os “trabalhos raízes” 

(Avót melachót). 

Onze trabalhos relacionados a preparação do 

pão (utilizados no Templo para a preparação das 

espécies do incenso): 

1. Semear (há’zorêa) 

2. Arar (há’chorêsh) 

3. Colher (há’kotsêr) 

4. Juntar feixes (no campo) (há’meamêr) 

5. Desbulhar (há’dásh) 

6. Jolirar/lançar ao vento para levar a palha e deixar 

os grãos (há’zorê) 

7. Selecionar (há’borêr) 

8. Peneirar (há’merakêd) 

9. Moer (há’tochên) 

10. Fazer massa (há’lásh) 

11. Assar (há’ofê) 
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Treze trabalhos relacionados a preparação (das 

cortinas): 

12. Tosquiar (há’gozêz) 

13. Alvejar/Lavar tecido (há’melabên) 

14. Cardar/Pentear feixes de lã (há’menapêts) 

15. Tingir/Pintar (há’tsovêa) 

16. Fiar (há’tovê) 

17. Preparar (esticar) o fio (para costurar) 

(há’messêch) 

18. Entrelaçar (o fio)/Prender o fio na máquina para a 

costura (há’ôsse shtei batei nirin) 

19. Tecer (há’òrêg) 

20. Separar em fios / arrancar o fio da costura 

(há’potsêa) 

21. Atar (fazer nó) (há’koshêr) 

22. Desatar (desfazer nó) (há’matir) 

23. Consturar (há’tofêr) 

24. Rasgar para costurar (há’korêa) 

 

Sete trabalhos relacionados a preparação do 

couro da cobertura do santuário: 

25. Caçar (há’tsád) 

26. Abater (há’shochêt) 
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27. Retirar o couro (há’mafshit) 

28. Curtir (o couro) (há’meabêd) 

29. Alisar (Raspar) o couro (há’memachêk) 

30. Demarcar (há’messartêt) 

31. Recortar (há’mechatêch) 

 

Oito trabalhos relacionados à construção do 

mishkan: 

32. Escrever duas letras (há’kotêv) 

33. Apagar (para escrever duas letras) (há’mochêk) 

34. Acender fogo (há’ma’avir) 

35. Apagar fogo (há’mechabê) 

36. Construir (há’bonê) 

37. Destruir (demolir) (há’sotêr) 

38. Finalizar (‘Dar o toque final’) (há’makê be’patish)  

39. Transportar (de um recinto a outro) (há’metaltêl) 
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Outros Livros do Autor 
 

Série Desvendando o Judaísmo 
 

Saiba o que Responder 

Temas fundamentais do judaísmo organizados de forma didática 

e atrativa para organizar o entendimento, a transmissão e 

esclarecer os mal-entendidos em relação aos temas básicos da 

Torá que surgiram ao longo da históra.  
 

Decisões entre Vidas e Vidas 

Essa obra trata sobre temas relacionados a Suicídio, assassinato e 

a vida. Cuidar da vida ou faze-la perder. Contém um estudo 

profundo sobre o tema de salvar ou não a uma vida através de 

casos impressionantes. 
 

Pequenas Lições – Grandes Valores (3 Volumes) 

Pequenos ensinamentos a partir da Ética dos Pais, a base da ética 

judaica. Essa obra possibilita que cada um leve consigo uma 

pequena lição para ser utilizada em qualquer momento e ocasião. 
 

Coleção Israel (2 Volumes) 

1. Israel o Florescimento 

Olhando Para Israel e Vivenciando as Profecias 

“17 Profecias que se Realizaram Recentemente e as Profecias 

que Estão Para se Realizar”- O cenário que conhecemos 

atualmente não é casual. É a realização de profecias milenares. 

Nesta obra traremos profecias que constam na Torá e nas 

escrituras há milhares de anos. Qualquer um poderá constatar e 

admirar. 

2. Israel – A Terra Prometida 

O Segredo Sobre o Conflito Árabe-Judeu e as Profecias - 

Entenda a importância da Terra de Israel e a sua íntima relação 

com o Povo de Israel de forma profunda. O livro traz profecias 
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sobre o conflito árabe-judeu que se realizaram e que toda via 

estão para se realizar. 
 

Sociedade (Não) Ltda. 

Méritos Ilimitados numa Sociedade que Investe na Torá 

Sobre o Esquema Issachar e Zevulun, como funciona e a sua 

importância. Também trata do tema da tsedaká - Saiba como 

investir melhor a tsedaká segundo a orientação da Torá. 
 

O que é a Conversão? 

Visão da Torá e Temas relacionados à Conversão ao Judaísmo 
 

Conversos e Conversão à Luz da Torá 

A visão da Torá sobre os conversos e a conversão ao judaísmo 

Um entendimento mais profundo sobre o tema das conversões. 
 

Coleção Cartas Iluminadas (5 Volumes) 

Perguntas e Respostas sobre Temas Relacionados aos Bnei 

Noach - Diversos temas de questões práticas e ética. 

A coleção é composta por cinco livros: 

Livro 1: Sobre temas relacionados ao aprimoramento pessoal e 

negócios; 2: Sobre temas relacionados à idolatria, bruxaria, rezas 

e pedras; 3: Sobre temas relacionados ao relacionamento com 

idólatras, ateus e hereges; 4: Sobre temas relacionados às Leis e 

regras para os Bnei Noach; 5: Sobre temas diversificados: 

Cristãos-novos, conversão, casamento, pesadelos, vida após a 

morte e filosofia 

 

Série Revelando o Oculto - De acordo com a visão da Torá 
 

O Mistico (3 Volumes) 

Entendimento sobre temas místicos e ocultos a partir da visão de 

nossos sábios do Talmud e da parte oculta da Torá. Informações 

claras e profundas tudo com a sua respectiva fonte das escrituras 

tradicionais judaica. 
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Os Escritos de Bilam – Balaão – O Feiticeiro 

Esta obra explica os feitos de Biam, o maior feiticeiro da história; 

como ele adquiriu e acessava a bruxaria. Ele, junto com Balak, o 

rei de Moav, usaram de todos os artifícios e magias para exter-

minar o Povo de Israel, contudo, Hashem não permitiu. "Lembre 

o que sugeriu Balak, rei de Moav, e o que respondeu a ele Bilam" 

(Michá 6, 5). 
 

Os Bruxos Estão Mortos 

A Realidade Das Forças Satânicas - Incrível episódio baseado em 

casos reais que envolverá o leitor em um encanto de 

conhecimento místico. A obra foi escrita de forma dinâmica, com 

informações e sabedoria que podem ser desenvolvidas durante 

todo o percurso da história. Mexerá fortemente com a emoção do 

leitor. 
 

Coleção ‘O Encanto do Pincel’ (2 volumes) 

1. A Influência das Cores e o Poder das Pedras 

“O significado espiritual das cores e a sua influência em nosso 

mundo físico” 

2. O Criador e a Criação – Uma Obra de Arte 

“A conexão do mundo espiritual em nosso mundo físico através 

do pintor, do pincel e de uma tela!” 
 

O Livro de Yona 

O Livro do Profeta Jonas traduzido e explicado de forma 

filosófica e mística, fazendo um paralelo entre a história do 

Profeta, a vida após a morte e a reencarnação e outros. 
 

Vontade de Viver 

Uma Reflexão Profunda e Emocionante Sobre a Vida. Essa obra 

traz um grande estimulo para fazer o leitor refletir, vivenciar e se 

elevar em momentos difíceis da vida. 


