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LIÇÃO 13

Buscando a noiva amada

#conectou?
O casamento judaico
O povo judeu, é um povo que está inteiramente ligado a
Torah, ou seja, que segue os cinco livros de Moisés, onde o
mitsvot são os 613 preceitos ou normas a serem cumpridos
pelos judeus.
Este povo é marcado por sua religiosidade e também por
suas liturgias cheias de significados, mas sempre com intuito de honrar o nome de Deus.
O dia do casamento entre judeus é considerado como
um yon kippur (dia do perdão) para os noivos, pois segundo a tradição judaica o dia do casamento é um dia de purificação para os noivos, pois recebem a oportunidade de
iniciar o matrimonio de forma pura e sem manchas.
Os noivos passam este dia em jejum, que só será quebrado no Chupá (tenda onde se realiza o casamento), após
contraírem núpcias, praticando a bondade e refletindo so-

bre os ensinamentos da Torah.
A noiva deve no dia do seu casamento imergir no micvê
(uma piscina num tamanho específico onde a água deve
sair de uma fonte natural), que representa a sua purificação, o noivo também pode fazê-lo neste dia.
No ato do casamento a noiva presenteia o noivo com a
Talit, um xale de orações, que traz a representação do pacto que Deus fez com Israel no monte Sinai, onde Deus teria
aparecido envolto em um Talit.
Um dos momentos mais importante desta celebração, é
a assinatura do Ketubá, que é muito mais que um contrato matrimonial, é o comprometimento de ambos em viver
uma vida de moralidade e respeito de um para com o outro,
além de contrato também representar o compromisso do
noivo em ser o provedor de sua noiva.

Talit do noivo

O Chupá

Quer saber mais, leia:
http://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/618841/jewish/O-Casamento-Judaico.htm

