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Costumes de
Receitas de

Shavuot
Esta festa, em que comemoramos a

Outorga da Torá ao pé do Monte
Sinai, tem como costume o consumo

de laticínios e seus derivados.
Aprenda algumas receitas e se delicie

com as iguarias. 



Legal Saber Judaísmo
O judaísmo é feito de aprendizado. Assim é
desde quando o povo judeu passou a
guardar costumes, leis e tradições que
permeiam a história judaica através dos
tempos, incluindo o Ser Judeu propriamente.   

É uma construção que segue geração após
geração, não apenas para lembrar, mas para
transformar esse mundo aqui embaixo,
ensinam nossos sábios.

Então, nós só podemos continuar construindo
porque lembramos o passado, e assim temos
a base sobre a qual fazer desse mundo, um
mundo melhor. 

www.legalsaber.com.br
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http://www.legalsaber.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=5yyWyjLLL3w
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Originário da Bélgica,
frequentou academias
talmúdicas em Israel e na
França, vindo a se formar
rabino pela Yeshivá Central
Tomchei Temimim de Nova
York. 

O Rabino Y. David Weitman atua como
Rabino-Chefe na Sinagoga Beit Yaacov
da Congregação e Beneficência Sefardi
Paulista, a maior do país, situada na
região de Higienópolis, em S. Paulo, e
lá profere cursos e palestras sobre
pensamento judaico, misticismo e
temas contemporâneos. É também
editor responsável pela Editora
Maayanot, que publica, há anos, obras
judaicas clássicas e modernas em
português. Reconhecido articulista, ele
mesmo é autor do livro “Bandeirantes
Espirituais do Brasil” e de ‘A Arte de Ser
Mais Gente”, além de palestras
gravadas em mídia CD. Professor
dinâmico, transmite conceitos tão
antigos quanto profundos em uma
linguagem clara e acessível, logrando
que a autêntica mensagem milenar
judaica chegue intacta aos corações de
suas audiências.   



Introdução
Comer laticínios em Shavuot é um costume que
envolve diversos motivos. Selecionamos 10 
representativos que mostram bem o porquê
desse costume. Assim comer laticínios em
Shavuot tem raízes diversas. Elas simbolizam 
bem o costume judaico de integrar conceitos
diferentes que se completam no geral.

 A partir da outorga da Torá, passou a valer a obrigação de
cumprir as leis da Cashrut. Como a Torá foi outorgada no
Shabat, nenhum animal podia ser abatido e nem os utensílios
podiam ser casherizados, portanto neste dia come-se
laticínios.

Outro motivo é que a Torá é comparada ao leite. A palavra
hebraica para leite é "chalav". Quando o valor numérico de
cada uma das letras da palavra chalav são somadas (8+30+2),
chega-se ao total de quarenta. Quarenta é o número de dias
que Moshê passou no Monte Sinai, recebendo a Torá
diretamente de D’us.

Estudar Torá 
Crescimento na Torá é a conquista mais significativa e mais
duradoura que um judeu pode atingir, e quanto mais esforço
dedicarmos a isso, mais receberemos em retorno. De fato, em
Shavuot, e em todas as outras noites, a este respeito, é nossa
obrigação e privilégio dedicarmo-nos ao desenvolvimento
pessoal através da Torá, um legado eterno ao povo judeu.

Fonte: chabad.pt 
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http://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/1858351/jewish/Shavuot-na-Prtica.htm


Por que comer latícinios em
Shavuot é um costume

judaico
10 motivos que sustentam o costume e 10
receitas culinárias que mantêm a tradição
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Motivo 1

Anote a Receita: 1) Berinjela à Parmegiana

O versículo diz “devash vechalav tachat leshonecha” –
“mel e leite sob sua língua”, comparando então a Torá
ao leite.

Motivo 2

Anote a Receita: 2) Blintses Tradicionais

A palavra “leite” em hebraico (chalav) tem o valor
numérico de 40. Isso alude enfim aos 40 dias que
Moshé permaneceu nas Alturas para aprender a Torá.

Motivo 3

Anote a Receita: 3) Bolas de Queijo

Em Shavuot trazia-se uma oferenda especial para o
Templo, “minchá chadashá laHashem

veshavuotechem”, cujo acróstico forma a
palavra mechalav – de leite.

https://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/1862339/jewish/Berinjela-Parmegiana.htm
https://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/1203680/jewish/Blintses-Tradicionais.htm
https://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/3678222/jewish/Bolas-de-Queijo.htm
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Motivo 4

Anote a Receita: 4) Bolinhas de Queijo

O leite de cor branca alude ao chéssed – bondade. Isso
lembra que foi portanto pela Sua Bondade que D’us
nos outorgou a Torá. Assim conforme diz o versículo:
“lahaguid vaboker chasdecha”, cujo acróstico é chalav –
leite.

Motivo 5

Anote a Receita: 5) Bureka de Ricota

A outorga da Torá  ocorreu no Shabat, quando então
receberam as leis da Shechitá (abate religioso) e as
proibições alimentícias. Logo, era preciso casherizar os
utensílios, o que não é permitido em Shabat, restando
apenas a opção de comer laticínios.

Motivo 6

Anote a Receita: 6) Alfajores

O Monte Sinai tem oito nomes diferentes e um deles
então é Gavnunim, cujo significado é “branco como o
queijo”.

https://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/4344076/jewish/Bolinhas-de-Queijo.htm
https://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/1203662/jewish/Bureca-de-Ricota.htm
https://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/4344158/jewish/Alfajores-com-Cobertura-de-Chocolate.htm
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Motivo 7

Anote a Receita: 7) Bolo de Mandioca

O leite é o alimento essencial dado às crianças
pequenas. Assim, beber leite em Shavuot lembra que a
Torá exige humildade e pequenez.

Motivo 8

Anote a Receita : 8) Bolo de Queijo no
Liquidificador

Assim como em Pessach lembramos as duas
oferendas (Pessach e Chaguigá), em Shavuot as
refeições de carne e leite lembram a oferenda de Shtei

Halechem (dois pães) que era trazida.

Motivo 9

Anote a Receita: 9) Bolo de Queijo I

Até a outorga da Torá alguns não consumiam leite, pois
pensavam que era proibido por ser parte de um animal
vivo. Quando ouviram do Sinai a proibição de misturar
carne com leite, entenderam que o leite em si é
permitido, e assim comemoraram bebendo leite.

https://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/1862359/jewish/Bolo-de-Mandioca.htm
https://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/4344122/jewish/Bolo-de-Queijo-de-Liquidificador.htm
https://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/1203701/jewish/Bolo-de-Queijo-I.htm


Motivo 10

Anote a Receita: 10) Bolo de Queijo II

Moshé foi retirado das águas do Nilo no dia 6
de Sivan (Shavuot),. Ele, pois, apenas aceitou
mamar de uma israelita; lembramos isso
bebendo leite.

Fonte Culinária: chabad.pt 
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https://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/1203707/jewish/Bolo-de-Queijo-II.htm
http://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/1081544/jewish/Culinria-de-Shavuot.htm


DOWNLOAD DO TEXTO SHAVUOT

ACESSE LEGAL SABER
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http://legalsaber.com.br/wp-content/uploads/2019/04/72.-10-DIVERSOS-MOTIVOS-PELOS-QUAIS-COMEMOS-LAT%C3%8DCINIOS-EM-SHAVUOT.pdf
http://legalsaber.com.br/

