
A origem da data
Chag haSucot (“festa das cabanas”) tem sua origem em instruções bíblicas, que 
orientavam os israelitas a passar sete dias em cabanas para recordarem que o 
povo tinha vivido em cabanas durante os quarenta anos que passaram no 
deserto após a libertação do Egito.[1]

Sucot é, juntamente com Pessach e Shavuot, uma das três festas bíblicas de 
peregrinação, nas quais, em templos bíblicos, oferendas eram levadas de todas 
as partes até o Templo de Jerusalém. Com a chegada iminente do inverno no 
hemisfério norte, em Sucot se encerra o período de seis meses de colheita na 
terra de Israel, que havia se iniciado na primavera com Pessach. Estas 
dimensões agrícolas dão à festa o nome de Chag haAssif, “festa da colheita”.[2]

Um terceiro nome para a festa está associado à instrução bíblica para que esta 
seja uma época em que você se alegre “com seu filho e sua filha, seus servos, o 
Levita, o estrangeiro, o órfão, e a viúva que morar em suas terras.”[3]. Por isso, a 
festa também é conhecida como Zman Simchateinu, “tempo da nossa alegria”.

Davar Acher: Outras interpretações...

De acordo com o livro bíblico de Nehemia (8:17): Sucot deixou de ser 
comemorada desde os tempos de Josué até a volta do Primeiro Exílio. A partir 
de então, e durante o período do Segundo Templo (516 aEC-70 EC), o 
mandamento para que Sucot fosse um época de intensa alegria era com um 
festival de danças e músicas nos pátios do Templo, conhecido com Simchat Beit 
haShoevá. Durante o dia, havia uma cerimônia com água no altar do Templo 
que, de acordo
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que, de acordo com Rabi Akiva (50-135 EC), também tinha como objetivo 
“lembrar” Deus de mandar as chuvas no período certo, pois Sucot marcava o fim 
do período de seis meses em que raramente chovia na terra de Israel.

Algumas perspectivas místicas acreditam que, mais do que as sólidas 
construções em que vivemos a maior parte do tempo, é a fragilidade da sucá 
que nos oferece maiores chances de sentir a presença Divina. De acordo com o 
Zohar, a obra central da mística judaica, em Sucot recebemos a visita das almas 
de sete figuras centrais da tradição judaica, uma a cada noite: Avraham, Itzhak, 
Iaacov, Moshé, Aharon, Iossef e David. Conhecidos como “ushpizin”, a palavra em 
aramaico para “convidados”, estes líderes receberam, nas últimas décadas, a 
companhia de sete lideranças femininas da nossa tradição: Sará, Miriam, Dvora, 
Hanna, Abigail, Hulda e Ester.  

Alguns acadêmicos argumentam que a origem de passar algum tempo em 
cabanas está associada a práticas agrícolas da terra de Israel, segundo as quais 
os trabalhadores dos campos preferiam ficar em cabanas próximas ao campo 
durante a época da colheita. Estes acadêmicos apontam que a forma como as 
sukot são construídas, com tetos de folhas, se parecem mais com estes abrigos 
temporários no campo do que com as cabanas em que os hebreus teriam vivido 
no deserto.

Tradições & Costumes

● Sucot: Durante os sete dias de Sucot, é tradicional construir cabanas 
temporárias, chamadas sucot (plural de sucá). O teto destas cabanas, 
chamado schach, deve ser de material orgânico e permitir que as estrelas 
sejam enxergadas durante a noite. De dia, a sombra propiciada pelo 
Schach deve cobrir, ao menos, metade do chão da sucá. É tradicional que 
a construção da sucá se inicie logo após o final de Iom Kipur, ainda que 
seja apenas simbolicamente com o batimento da primeira estaca.

● Lulav: A Torá fala em quatro espécies durante as instruções relativas a 
Sucot[4]: etrog (cidra amarela), lulav (ramo de palmeira), hadás (galhos 
murta) e aravot (ramos de salgueiro). Durante a festa, elas são reunidas e 
chacoalhadas em todas as direções. Entre as explicações para esta 
prática, há quem relacione as espécies a partes do corpo, que se juntam 
todas para louvar a Deus. Há também quem as associe a membros da 
comunidade judaica e ao ideal de que, apesar das diferenças, possamos 
estar todos reunidos.

● Simchat Beit haShoevá: Esta é uma prática mais comum na comunidade 
chassídica, com celebrações que incluem música e dança na época de 
Sucot, lembrando do festival de músicas e danças nos pátios do Templo 
em tempos bíblicos.
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Valores & Questões para discussão

● Em Sucot, é tradicional que tenhamos convidados para nos visitarem e 
fazerem as refeições conosco. Para os místicos, essa tradição deu origem 
aos ushpizin, os sete líderes judeus de tempos bíblicos que nos visitam a 
cada noite. Se você pudesse escolher sete pessoas judias de qualquer 
época que tiveram grande impacto na sua identidade judaica, quem você 
escolheria?

● Os sete dias de Sucot nos relembram da fragilidade em que vivemos, 
apesar da solidez das construções que erguemos ao nosso redor. 
Vivemos em uma cidade em que a fragilidade das construções é 
evidente. Como podemos aproveitar o feriado de Sucot para despertar a 
empatia com relação a quem vive diariamente em situações de 
vulnerabilidade?

● Uma discussão talmúdica entre Rabi Akiva e Rabi Eliezer contrapôs duas 
interpretações sobre como eram as sukot do deserto. Para Rabi Akiva, 
elas eram cabanas, como as que construímos hoje em dia; para Rabi 
Eliezer, elas eram as nuvens Divinas que acompanhavam os Israelitas 
pelo deserto, lhes oferecendo proteção e abrigo. Juntas, as leituras dos 
dois sábios contemplam o sentido da casa como fonte de proteção física 
e de amor, apoio e companheirismo. Como podemos fazer para que 
nossos lares agreguem, além da perspectiva física interpretada por Rabi 
Akiva, também o lado de proteção emocional defendido por Rabi Eliezer?

[1] Lev. 23:33-44.
[2] Ex. 23:14-17.
[3] Deut. 16:13-15.
[4] Lev. 23:40.


