
No ano 168 antes da era comum, o tirano sírio Antíoco Epífanes 

enviou seus soldados a Jerusalém. Seu exército profanou o Templo, 

o lugar mais sagrado para o Povo de Israel naquele momento. 

Antíoco também aboliu o Judaísmo, proibindo a observância do 

Shabat e dos chaguim, e ainda, a circuncisão. Altares foram erguidos 

e ídolos foram colocados neles para a adoração aos deuses 

gregos, oferecendo aos judeus duas opções: conversão ou morte.

Um movimento de resistência, liderado por uma família sacerdotal, 

conhecida como os Hashmonaim ou macabim, se levantou contra 

a crueldade do rei selêucida. O chefe da família era Matitiahu, um 

ancião. Seu filho Yehudá se converteu no principal estrategista 

e líder militar da resistência. Mesmo que fossem inexpressivos em 

termos numéricos, os guerreiros hebreus ganharam milagrosamente 

duas batalhas principais, derrotando os sírios de maneira decisiva.

A história

Ainda que os historiadores discutem acerca das causas e os 

resultados da guerra na qual Yehuda haMacabi e seus seguidores 

derrotaram o exército de Antíoco, não há dúvida de que Chanuká 

evoca imagens comoventes do valor judaico frente à adversidade. 

Outros temas enraizados na vivência da festividade incluem a 

negativa em submeter-se às demandas religiosas e as imposições 

culturais externas, a luta contra a perda da identidade judaica 

e em favor da autonomia política e a autodeterminação.
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De todas as festividades 

judaicas, Chanuká é uma 

das mais focadas na família 

e no lar. Baseada em um 

evento histórico pós-bíblico, 

é considerada uma 

festividade de menor porte. 

No entanto, ano após ano 

vai resgatando importância 

à medida em que são 

redescobertos seus 

profundos ensinamentos 

e são ressignificados 

os seus rituais.



Bençãos

Na primeira noite, a vela que será 

acesa é colocada no extremo direito 

braço do candelabro; e a cada noite 

subsequente, uma nova vela é 

adicionada à esquerda. As novas velas 

acrescentadas devem ser acesas 

primeiro, imediatamente após a recitação 

das bênçãos; em seguida, continua o 

acendimento das demais velas à direita.

Na primeira noite, quem acende a vela 

de Chanuká recita três brachot 

(bênçãos). Nas noites posteriores, 

apenas as duas primeiras:

Benção 1 

ֵ ָּברּו� אָּתה ֲאדֹנָי ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ַ

ֵ ִ ַ ִ ִ ֲאֶׁשר קְּדָׁשנּו ְּבמְצֹוָתיו וְצָּונּו ְלהְדליק נר ִ

ֲחנָֻּכה

Baruch atá, Adonai Eloheinu, Melech 

haolam, asher kideshanu bemitzvotav 

vetsivanu lehadlik ner shel Chanuká.

Bendito sejas, Adonai, Poder dentro do 

Universo, por termos alcançado o 

sagrado dentro de nós ao escutar a Tua 

voz e acender as luminárias de Chanuká.

Benção 2

ֵ ָּברּו� אָּתה ֲאדֹנָי ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ַ

ִ ַ ֵ ַ ִ ֶׁשָעָׂשה נּסים לֲאבֹותינּו ּבּיָמים ִ

ַ ַ ִ ָההם ּבְּזמן הֶּזהֵ

Baruch atá, Adonai Eloheinu, Melech 

haolam, she-asá nissim laavoteinu 

veimoteinu baiamim hahaeim 

bazeman haze.

Bendito sejas, Adonai, Poder dentro 

do Universo, que fizeste milagres 

com nossos pais em tempos passados, 

nessa mesma data. 

Só para a primeira noite:

ֵ ָּברּו� אָּתה ֲאדֹנָי ֱא�הינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ַ

ַ ַ ִ ִ ִ ֶׁשֶהֱחיָנּו וְקּיְָמנּו וְהּגיָענּו לְּזמן הֶּזהִ

Baruch atá, Adonai Eloheinu, Melech 

haolam, shehecheianu vekiimanu 

vehigianu lazman hazé.

Bendito sejas, Adonai, Poder dentro 

do Universo, que nos concedeste a 

vida, nos sustentaste e nos fizeste 

presenciar este momento.

Vitória militar ou milagre espiritual?

Chanuká significa dedicação ou inauguração, já 

que após três anos de luta, assim que os Macabeus 

ganharam a contenda, puderam entrar no Templo 

que fora profanado com imagens e rituais pagãos e 

rededicá-lo à tradição judaica.

Vários séculos depois do triunfo e da 

reinauguração do santuário, os sábios do Talmud 

descrevem um feito milagroso durante aqueles 

dias: quando os hebreus começaram a limpar o 

Templo, encontraram apenas uma botija de azeite 

consagrado para acender o ner tamid (a lâmpada 

eterna). Produzir mais, levaria uma semana, mas 

ainda assim decidiram acendê-la. O azeite da botija 

ardeu milagrosamente durante oito dias e oito 

noites, até que o novo azeite estivesse pronto. 

É por isso que as bênçãos da festividade fazem 

referência ao grande milagre que ocorreu lá.

Acender velas em Chanuká expressa nosso 

desejo eterno de luz; e o candelabro de oito 

braços, que chamamos chanukiá, simboliza o 

milagre da existência e da continuidade 

judaica. É nosso costume acendê-la durante os 

oito dias da festa, adicionando uma nova vela 

em cada noite, para que quem passe por nossas 

casas conheçam e possam proclamar o milagre 

ao ver uma luz tão maravilhosa.

HÁ COMIDAS TRADICIONAIS DE CHANUKÁ?

É costume preparar alimentos fritos em 

óleo, como latkes de batata ou doces, 

chamados sufganiot.


	Página 1
	Página 2

