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* Conselho Geral do Santo Ofício, Maço 7, Nº 2542. Actualizei a ortografia e a pontua-
ção, desenvolvi as abreviaturas. Pus as palavras hebraicas transliteradas em itálico e as tra -
 duções das mesmas entre aspas. Emendei tacitamente alguns erros de ortografia he braica,
e.g. as confusões entre א e ה, e ת e ט devidas à pronúncia típica sefardita. Prescindi dos sinais
diacríticos, cuidadosamente providenciados pelo autor. As citações bíblicas, obviamente
feitas de memória, às vezes não passam de paráfrases. Pus as palavras espanholas (ou espa-
nholas aportuguesadas) em itálico e indiquei por reticências entre colchetes as d i ficuldades
(ou impossibilidades) de leitura, sobretudo devidas ao mau estado do documento.
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Uma descrição em primeira mão
e em português da vida religiosa judaica 

numa comunidade de Marrocos 
no último quartelo do século XVI *

Herman Prins Salomon
University at Albany

Introdução

Em 16 de Junho de 1587 foi convocado pelos Inquisidores de
Lisboa Anrique Sebastião, “judeu de Nação que se fez cristão”.
Tinha 46 anos e tinha vindo a Lisboa com 21 anos, portanto c.
1562. Embora o documento só indique “África”, ele era certamente
originário de Marrocos. Os Inquisidores queriam consultá-lo sobre
a maneira de celebrar os jejuns nas comunidades judaicas de
“África”. Receberam dele alguma informação, mas queriam saber
mais pormenores. Portanto convocaram outro Marroquino, Felipe
d’Austria, “judeu de Nação e natural de Fez; criado e morador em
Cabo de Gué (Agadir) e em Suz”. Tinha 40 anos e tinha-se bapti-
zado no “dia do Espírito Santo do presente ano.” Afirmou-se “lido
na Escritura Sagrada e sabido nas cerimónias dos judeus.” Portanto
um imigrante recém-chegado? Talvez nem tão recentemente, por -
que revela conhecimento de vários costumes de “cá”, alem dos tre-
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chos da Vulgata e outras latinidades que apanhou. Teria tido uma
larga temporada de “judeu de sinal”? De um terceiro informante
marroquino entrevistado pelos Inquisidores no mesmo dia, só sabe-
mos o nome de baptismo (Paulo Sebastião) e a idade (c. 40).

Isto de “ser lido na Escritura Sagrada e sabido nas cerimónias
dos judeus” deve ter impelido os Inquisidores a pedir a Felipe
d’Áustria de lhes providenciar una descrição total do ano litúrgico e
do ciclo vital judaicos. Os Inquisidores devem tê-lo alojado num
aposento dos Estaus (claro que não em cela) o tempo necessário
para levar a termo a sua fascinante obra. 

O mais impressionante, para mim, é o seu relativo domínio da
língua portuguesa, que deve ter aprendido em Marrocos, sendo ele,
como suponho, de origem portuguesa. A sua terra seria efectiva-
mente Santa Cruz de Cabo de Gué (possessão portuguesa até
1541). Vê-se no entanto que a língua que predomina no dia-a-dia
religioso desta comunidade é o espanhol, que deixa a sua forte
marca, sem no entanto desmoronar uma certa fluidez e vernaculi-
dade na escrita de Felipe d’Áustria.  

Depois admiro o acervo de informação autêntica que Felipe
d’Áustria consegue acumular em tão reduzido espaço. Aqui pode-
mos respigar elementos do judaísmo “normativo” e compará-los
com o judaísmo que os Inquisidores se esforçavam por colocar nos
seus editais e nos seus processos aos Cristãos Novos portugueses e
vemos interessantes pontos comuns e divergências, que pedem
comentário.

E finalmente temos aqui uma espécie de continuação da rica
vida judaica portuguesa, tão brutalmente sufocada em 1497. Se não
tivesse acontecido o religiocídio operado por D. Manuel, podería-
mos imaginar que estamos a ler uma descrição da pacata vida ju -
daica em v.g. Bragança, Évora ou Trancoso, ano 1587. Talvez por
isso o autor esteja usando o imperfeito…

É interessante também como o autor, recém-baptizado neófito
católico, dirigindo-se a um “público” (os Inquisidores!) violenta-
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mente anti-judaico, consegue conciliar a sua nova afiliação religiosa
com uma amena simpatia pela antiga. Este documento deve ser
único pela língua, pelo estilo e pelo conteúdo. 

CaPítUlos sobre as CerIMónIas 
e jejUns Dos jUDeUs

Capítulo 1

Primeiramente o jejum do qipur vem no mês de Setembro que
os judeus chamam תשרי Tisri. A dez da lua cai o dito jejum e
chamam-no qipur, que quer dizer “perdão”. E naquele dia, dizem,
têm remissão de todos seus pecados. Esse era o mais reverenciado
jejum entre todos os mais de todo ano e as ordens de cerimónias
que nele têm são estas: Primeiramente כפור ערב que quer dizer “vés-
pera de qipur”. Vão os mais dos judeus ao rabi que é o letrado da
pa róquia 1 e ali se desnudam da cintura para arriba e se arrimam à
pa rede, encostados a uma tranca, com as mãos atadas à dita tranca.
E o rabi por detrás lhe dá nas costas com açoite o qual se chama
malcut, que quer dizer “ferimento”. Lhe dá 39 açoutes e não lhos
pode dar com toda a força, porque o mataria, senão quanto alça o
côvado do braço, porque o açoite é feito de uma lastra de chumbo
larga quatro dedos e coberta de couro com umas linguetas no cabo,
de couro, a qual se faz para escoser 2. E vão dando os ditos açoites
de quatro em quatro arreio, a saber, 3 nas costas e um pela barriga.
E o feridor vai dizendo aquele versículo do salmo que diz y el pia-
doso perdonará delito y no dañará y muchiguará por hacer tornar su furor y no
despertará toda su saña 3 e cada verbo é um açoite, até acabar os 39. E
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1 O autor escreve sempre “parocha”. 
2 “ferir, magoar, açoutar” (M.S.)
3 Salmo 78, 38: “E Ele sendo misericordioso expia a iniquidade e não aniquila e fre-

quentemente desvia a sua ira e não desperta toda a sua cólera:”
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se o confitente é homem robusto e quer mais levar, mais lhe dão
quantos eles querem. E assim como lhe vão dando, vai dizendo o
confitente “pequei, atorci, rebelei contra meu Deus e Senhor”. E
isto chama-se ודוי, que quer dizer “manifestação”, dizendo que por
aquelas palavras encobertas confessa a Deus seus pecados e lhe
pede perdão deles e se prepara para lhe serem o dia seguinte per doa -
d os. E logo em saindo dali se vão no mar ou aos rios a fazer טבילה,
que quer dizer “lavanda”, e ali se chapuzam três vezes todo dentro na
água, dizendo uma bênção que diz ברוך אתה יי אלהנו מלך העולם אשר

que quer dizer “Bendito Adonai nosso ,קדשנו במצוותו וצונו על הטבילה
Deus, rei do mundo, que nos santificou com suas en comendanças e
nos encomendou sobre a lavanda”. E logo se saem fora e se vão
para suas casas, de que acham já a casa posta em or dem, entapizada
e as candeias em ordem para acender como véspera de sábado. E
logo se despem aqueles vestidos e vestem outros brancos se os têm.
E, se não, não, e mandam cada um alcatifas e coxins à esnoga, para
porem debaixo dos pés, que não podem estar calçados nem levar
sapatos, senão alpercatas e coxins. Basta coisa de couro não calcem
dende 4 aquela noite até o outro dia à noite. E então desque 5 man -
dam os ditos tapetes se põem a cear e têm a mes ma ordem no cozi-
nhar e deixar a panela agentada para sainte jejum, assim como
fazem sábado, e não tocam lume. E se põem a cear, comendo
muitas comidas e bebendo bem, porque dizem que quando assim o
fazer, sentem depois mais o jejum. E este dia desde a tarde até o dia
de qipur à noite é tão solene como qualquer dia das solenes Páscoas
que há aí no ano. E acabando de cear encendem muitas candeias e
mandam muito azeite às esnogas cada um à sua para ajuda de acen-
der as lâmpadas. Assim mesmo está posto diante de onde está o
almário da Lei uma banca com muitas tochas que ali levam os ricos
para que ardam por honra da Lei de Deus e por honra de tão solene
dia no qual tem para si ser-lhes perdoados seus pecados assim como
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quando nasceram. E são obrigados a fazer este jejum assim peque-
nos como grandes, digo pequenos de idade de 10 anos para riba,
que menos disto não. O que não é em outros jejuns, que se os
homens ou mulheres não são de 13 anos não são obrigados a jejuar.
E se uma mulher é prenhe, também é obrigada a isso. E estando na
esnoga jejuando, lhe vem cor de comer, porque a criatura lho pede,
chegar-se-á um homem à orelha de dita prenhada, dizendo-lhe que
“olhe, que é qipur, e é alma perdida deste mundo e do outro se
comer”. E se a criatura porfiar a bulir na barriga, e a mulher pedir
de comer, dar-lhe-ão porque não mova. 

Ora, tornando a meu propósito, digo que como se acendem as
candeias em casa, vão logo à esnoga com seu manto de lã branca,
ao qual chamam טלית 6, talet, que quer dizer “envolvedeiro”. E seu
livro, que para duas festas do ano têm estampado, que são rosasana
que é no princípio do ano como adiante diremos, e o qipur. Este
livro não serve senão nestas duas festas e há aí nele tantas orações,
quantas se podem dizer em todo o ano por outros livros, que tam -
bém para isso têm estampado. E se vão à esnoga onde estão 2 horas
rezando descalços. E aquela noite é coisa mui defesa entre eles
terem ajuntamento com sua mulher. A razão porque guardam este
jejum era por um mandamento que Deus deu a Moisés em o Leví-
tico capítulo 23, e os sábios do Talmude diziam que a causa porque
Deus o havia mandado era porque diziam que em tal dia como
aquele, havia feito Moisés oração a Deus, suplicando-lhe que per-
doasse ao povo o pecado do bezerro, segundo se trata no livro cha-
mado Exodi, capítulo 32 [10-11], onde diz “e rogou Moisés a Deus
seu Senhor, etc.”. E esta oração fez, porque lhe disse Deus “Deixa-
-me e acabá-los-ei e eu te darei a ti por gente grande”. E assim feita,
Deus lhe perdoou. E por isso este é chamado o jejum do perdão,
pelo qual os hebreus em todas as orações que este dia diziam 7 roga-
vam a Deus que lhes perdoasse seus pecados, pedindo perdão uns
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para descrever os costumes e as cerimónias judaicos, como se já tivessem acabado.

Pag 245-312:Pagina 1-28.qxd  14-12-2009  23:50  Page 251



aos outros, que de outra maneira dizem que Deus não lhes perdoa.
Então iam na esnoga a certos tempos e quando chegavam a certas
orações, tangiam um corno que eles chamam שופר sofar, que quer
dizer “corno”, e dizem que com tangerem este corno atroavam e
espantavam seus maus pensamentos que era o demónio que até nas
orações vem persuadir os homens a pecarem. E eram obrigados a
irem buscar a seus inimigos e pedir-lhes perdão das injúrias e ofen-
sas a eles cometidas. 

Capítulo 2

Item no mês de Dezembro que eles chamavam טבת Tebet tinham
outro jejum que se chamava בטבת que quer dizer “em dez de עשרה
Tebet ”, porque eles o jejuavam a dez da lua deste mês. Em este je -
jum não andavam descalços. A razão porque o jejuavam era porque
em tal dia como aquele diziam que se havia ganhado Jerusalém por
el-rei Nebuhadenosor e destruído e roubado o Templo e levado
pre so em grilhões e tirados os olhos a el-rei que à sazão era dos
judeus, e cativos todos os Hebreus à cidade de Babilónia, entre os
quais cativos foram Daniel e os três moços chamados Hananya,
Misael e Azarya em hebraico. E em linguagem que lhe mudaram os
nomes foi a Hanania, Sadiah;  e a Misael, Mesah; e a Azaria, Abed
Negro. Os quais, quando estiveram em Babilónia, mandou el-rei
escolher entre todos os moços de boa vista para estarem diante dele
e aprenderem todos os bons costumes como trata Daniel (primeiro
capítulo). E assim sendo no mesmo cativeiro, cantaram aquele
salmo [137] Super fluminis Babilonia. Esta foi a primeira destruição de
Jerusalém, e o segundo cativeiro, porque o primeiro foi o do Egipto,
ao qual chamaram מצרים galut misraim גלות que quer dizer “cativeiro
de Egipto”. A este segundo cativeiro chamavam בבל galut babel גלות
que quer dizer “cativeiro de Babilónia”, do qual saíram passados se -
tenta anos. E por esta liberdade que houveram, segundo diziam os
sá bios que fizeram a glosa sobre os salmos e o Saltério, cantou o
real profeta David aquele salmo [126] in convertendo Deus captivitatem
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Sion. E diz Eusébio das Histórias Eclesiásticas que el-rei Tolomeo
Filadélfio que foi um dos seis reis que houve em Egipto, que foi
mui sábio e tinha em sua livraria (disse que tinha) 80.000 peças de
livros, como lhe fosse dito que os Hebreus em Jerusalém tinham
uns livros que eram mui bons, escrevendo ao Duque Eleazar lhe
rogou que lhos mandasse e intérpretes que lhos interpretassem, e
que o dito duque lhe mandou os livros do Testamento Velho com
seis homens de cada tribo dos doze tribos os mais sábios, para que
lhos interpretassem. Os quais foram os setenta e dois intérpretes
que por graça do Espírito Santo interpretaram a interpretação que
hoje tem nossa Santa Madre Igreja Católica. Diz o dito Eusébio que
em remuneração destes livros que o Duque Eleazar enviou a el-rei
Tolomeo, o dito rei lhe enviou resgatados em presente 40.000 ho -
mens dos judeus que ele e os Babilónicos tinham captivos, com
mais outras jóias de ouro e de prata. De maneira que deste jejum de
asara beTebet está relatado a razão porque se faz. E dizem os He -
breus quando nomeiam asara beTebet “olha vos loais a quem não
quis […]” 8

Capítulo 3

Item tinham outro jejum a 14 da lua do mês de Fevereiro que
eles chamavam תענית אסתר que quer dizer “o jejum de Ester”, o
qual jejuavam naquele dia em remembrança do jejum que jejuou e
man dou jejuar a rainha Ester a todos os judeus que viviam em a
cidade de Susão, donde el-rei Asuero seu marido e ela com toda sua
corte estavam, para que Deus os livrasse do mau conselho que
Hamão, inimigo dos judeus que havia no seu reino de cente e vinte
e sete províncias. E havia subornado o dito rei com a promessa da
prata que o traidor lhe havia prometido para destruir os Hebreus. E
o rei lho concedeu. E mandou das suas províncias para todas as
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ditas cidades, para que no quinzeno dia da lua do dito mês de Feve-
reiro passassem a cutelo a todos os judeus que houvesse em cada
cidade e a suas mulheres e filhos e família sem escapar tão-somente
uma pessoa e lhes roubassem seus bens e fazenda. E como Mardo-
cheu o judeu fosse à rainha Ester que era sua sobrinha para lhe
rogar que o remediasse com el-rei seu marido, feita sua relação, ela
lhe respondeu que fizesse jejum a todos os judeus que houvesse em
a dita cidade Susão, e que ela e suas donzelas assim mesmo jejua-
riam, e que depois do jejum iria a suplicar a el-rei mudasse o propó-
sito e revogasse as suas provisões e mandamentos e assim foi que o
rei, importunado da rainha Ester sua mulher e pela vontade divina
mudou o propósito e deu outras provisões em que mandou que por
aquele dia de 15 da lua os judeus matassem em as Índias a todos
seus inimigos, e mandou enforcar a Hamão e a dez seus filhos que
tinha, em a forca que ele Hamão tinha feita para nela pela manhã
pedir a el-rei que enforcasse a Mardocheu, tio da rainha. Assim que
em remembrança deste livramento aquele dia quinze da lua que
chamam פורים Purim, que quer dizer “sortes”, os quais fizeram
muitos prazeres de comer e beber tanto que não hão-de saber dar
di ferença de bendito Mardocheu a maldito Hamão, de maldita
Zeres (que era a mulher de Hamão) à bendita Ester, tão borrachos
hão-de estar àquela noite. E assim todos os três dias dão esmola na
esnoga aos pobres, segundo se trata largamente esta história no
livro de Ester.  

Pero é de ente[nd]er quem e como se faz este jejum. Primeira-
mente os homens não fazem mais que um jejum, mas as mulheres
devotas fazem três, passando as noites sem comer nem beber. E
isto porque querem afirmar pontualmente assim como fez a rainha
Ester. E quando vem a festa tomam os moços cada um seu martelo
ou de pau ou de ferro e vão-se à esnoga e aguardam que se leia em
voz alta aquele passo “e quando casou Ester” e “quando enforca-
ram a Hamão e os filhos”, então por vezes fazem tanta traquinada
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com os martelos nos bancos que se não ouvem por um pouco. E
cá 9 chamamos a isto, trovões. E isto por alegria. E isto se faz à noite
da véspera e pela manhã. E depois fazem grandes esmolas, como
dito tenho. 

Capítulo 4

Item, em nove da lua do mês de Julho que chamavam אב Ab ce -
le bravam outro jejum que chamavam em sua língua 10 באב que תשעה
quer dizer “em nove do mês de Ab”. A este jejum chamavam
avelut 11 que quer dizer “lemunho”, dia amargo, porque os ,אבלות
He breus andavam em ele descalços e mal vestidos, e ainda com o
jejum mui desmaiados. Este jejum faziam em remembrança da des-
truição de Jerusalém e do Templo que se fez por Titos, filho de Ves-
paciano 12, em cujo cerco foram mortos a cutelo infinitos Hebreus e
outros vendidos e outros deitados no mar em barcos sem remos e o
Templo foi destruído e derribado e o Santo Santorum queimado por
Terêncio Ruffo, capitão de Titos. Segundo esta história conta lon-
gamente Josefo em o livro que fez De bello judaico, o qual Josefo foi
judeu e se achou ele em tudo, pelejando com os da sua cidade com
os Romanos. E mataram muitos deles, e enfim se deram ao dito
Vespaciano. E quando o senado de Roma enviou por Vespaciano ao
arraial que tinha posto sobre Jerusalém para fazê-lo Imperador,
deixou a Titos seu filho em seu lugar e deu-lhe por conselheiro ao
dito Josefo, o qual andando com Titos ao derredor da cidade, fez
um razoamento aos Hebreus que estavam em as ameias que se
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9 Quando o autor dis “cá” refere-se a Portugal.
10 O autor refere-se ao Hebraico como sendo a língua dos judeus, embora não seja o

seu vernáculo. Diz “sua” e não “nossa” por se considerar já católico português.
11 O autor translitera aqui “v” e alhures “b”a letra hebraica bet sem pontinho, ao passo

que os judeus portugueses de Amesterdão e os judeus marroquinos actuais o pronunciam
sempre como “b”, com ou sem pontinho no meio. 

12 O autor escreve “Espaciano”.
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dessem aos Romanos. E entre outras palavras lhe disse estas:
“Como pensais vos outros que há-de ser a vos outros piedoso
aquele a quem vos outros fostes tão cruéis!” Em que ali significou a
morte de Cristo, nosso Redentor. Agora direi da maneira que se ce -
lebrou este jejum. Primeiramente, vésperas do dito, à noite, comem
assentados no chão e come cada um seu ovo por devoção. Alguns o
comem com cinza em lugar de sal. E depois seguem sua comida
para poder seguir pela manhâ seu jejum. E podem comer tanto
peixe como carne. E vão à esnoga e assentam-se no chão e come-
çam a dizer muitas endechas e alguaias com as alâmpadas apagadas.
Somente cada um tem uma candeinha na mão, aqueles que rezam
por livro. E quando vêm para casa entram às escuras e não dão boas
noites em casa, nem podem ter aquela noite candeia acesa. Antes há
aí alguns que por mais devoção de sentimento dizem aos de casa
em entrando [dias] e noites 13 vos dê Deus. Não têm aquela noite
coita com sua mulher e se voltam ambos os rostos para as paredes
como que estivessem enojados. E não há aí homem que aquele dia
ouse a falar mal nem menosprezaria seu companheiro, porque
dizem que aquele dia tanto valeu o rico como o pobre e o deson-
rado como o honrado. 

Capítulo 5

Nos dias festivos que os Hebreus tinham, entre suas orações
que rezavam, entrepunham uma que fazia memória do dia que era e
do que Deus havia feito por eles em aquele tempo. Eram os primei-
ros dias da lua cada mês e caiam um dia ou dois no outro mês se -
guinte. Isto porque de certo não sabia quando era o verdadeiro dia
da lua. Em cada um destes dias rezavam o הלל halel, que são as que
nós outros 14 chamamos laudes, que contêm os salmos que ao diante
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se dirão. Em estes dias não faziam outra solenidade, salvo guar-
dando as mulheres não trabalhavam e as devotas jejuaram a véspera
deste dia e depois festejavam com bolinhos quem pode. Em o res-
tante eram semelhantes aos outros dias quotidianos pelos quais dias
primeiros da lua disse Isaías, primeiro capítulo: “Vossas luas e
vossas Páscoas aborrecem à minha alma”. Chama-se esta festa em
he braico חדש ראש que quer dizer “princípio de mês”. 

Capítulo 6

Das 4 Páscoas e primeira das Páscoas

As Páscoas que eles guardavam e tinham eram 4 por todo o ano. A
primeira era a Páscoa do corno שופר que eles chamaram השנה ראש

rosasana, que quer dizer “princípio do ano”, porque segundo eles
contaram aqueles dois dias eram os primeiros da lua do mês de
Agosto que eles chamavam אלול Elul, o qual era o segundo sua
conta o primeiro mês do ano. Eram estes entre eles em tudo mui
so  lenes. A razão de guardar esta Páscoa era segundo diziam os
sábios do Talmude porque no primeiro dia da lua de aquele mês de
Agosto havia subido o patriarca Abraão com seu filho Isaac ao
monte Moria ao sacrificar, segundo Deus havia mandado. E feito
no dito monte o lume, tomou Abraão o dito seu filho יצחק Isaac e
atado, estendido no chão e tomando o cutelo para o degolar, ouvia
uma voz do céu que lhe disse “Abraão, Abraão, no tiendas tu mano al
mozo ni hagas a él nada que ahora sé que temiente de Señor tú”. 15 Enton-
ces 16 alçou os olhos e viu um carneiro preso dos cornos em uma
rama e tomou-o Abraão e em lugar de seu filho sacrificou-o. Em
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blia impressa em português até ao século XVIII (edição protestante de Ferreira de Al -
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memória disto guardavam esta Páscoa e tangiam na sinagoga com
certas cerimónias um corno que chamavam sofar e por isso chama-
vam a primeira Páscoa “do corno”. Trata-se isto Génesi capítulo 21
que eles chamam ברשית Beresit. Nesta Páscoa que digo ser no prin-
cípio do ano tinham suas comidas não intervindo algum sábado no
meio e não podem cozinhar de um dia para outro senão o que se há
de comer hoje se pode fazer. E o de amanhã se fará amanhã. E
intervindo no meio destes dias algum sábado, então se usava cozi-
nhar de sesta para o sábado como diremos em seu lugar. E lá se
trará mais largamente. 

Desde a primeira noite desta Páscoa até o dia do jejum maior
que chamavam כפור qipur que era a dez de Setembro que são 40
dias, se levantavam os Hebreus cada dia duas horas e três antes que
amanhece e iam à esnoga a rezar as orações que eles chamam סליחות

selihot, que quer dizer “perdões”, e rogar a Deus que para o dia do
jejum maior lhes perdoasse seus pecados; porque eles tinham que
em aquele dia lhes eram, aos que eram dignos, perdoados. Estes 40
dias eram em memória dos 40 dias que esteve Moisés em o Monte
Sinai, quando subiu por as tábuas da Lei. Em cada noite destas 40,
em certos passos de suas orações, tanjam o dito corno. 

Capítulo 7

Da segunda Páscoa que diziam das Cabanas

A segunda Páscoa era a que chamaram סוכות sucot, que quer
dizer cabanas, que celebravam a 15 da lua do mês de Setembro, 
que durava 7 dias, dos quais os dois primeiros e os dois últimos
eram mui solenes e os três do meio não podiam neles trabalhar
assim como nos outros e não eram tão solenes como os primeiros,
ainda que no rezar deles eram mais venerados e oração mais 
comprida que os quotidianos. Em estes sete dias haviam de comer
e beber em aquelas cabanas os que as tinham. E os que as não
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tinham haviam de pura necessidade cada um dia de entrar em as 
dos outros e dizer nelas certa oração que não se lembra a qual é
esta. Em entrando na cabana antes que se senta se diz em hebraico
בסוכה לישב וצונו במצותו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו יי אתה ברוך “Ben-
dito sejas Tu Senhor nosso Deu 17, rei do mundo, que nos santificou
com suas encomendanças e nos encomendou para sentar-se nas
cabanas”. E depois se sentavam havendo já dito primeiro disto uma
bênção com um copo de vinho na mão que chamam qidus que quer
dizer “santificação”, como se dirá lá no sábado e na ordem do
guisar das comidas é a mesma que arriba disse. 

E depois de se sentar nas cabanas cumpriam ainda que não
ceassem dentro nelas somente gostar qualquer coisa e provar o
vinho do qidus. Item no pátio da esnoga 18 havia de haver uma
grande cabana ataviada de mesa com pão e vinho para forasteiros
que de fora vinham e não conheciam na terra amigos. Entravam-se
ali em saindo da esnoga e ali cumpriam sua obrigação. E iam-se a
sua pousada a cear e fazer outras devidas cerimónias, que era rezar
depois de comer num dos profetas certa profecia que os rabinos
têm ordenadas para se dizer o dia seguinte que se chama הפטרה hafe-
tora que quer dizer “formosa lei” 19 e dizem por honrarem a Lei dos
cinco livros que lêem um pedaço cada sábado e festa. Acompa-
nham-na com um dos profetas porque se leia de um e do outro para
que em tudo tenham parte. 

Item, estes dias sete desta Páscoa tomavam na mão direita uma
rama de palma que chamavam לולב “alabento que ofereceis a Deus
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17 A denominação “Deu” corresponde ao Castelhano “Dio” que os judeus julgavam
erradamente ser o singular do plural Deus (Castelhano: Dios), embora usassem as duas
formas no oral e na escrita. Ocorre na fala dos judeus das peças de Gil Vicente. 

18 As sinagogas de Portugal anteriores à conversão geral e as da diáspora (Amester-
dão, Londres, Haia, Curaçau, etc.) e ainda a actual de Lisboa todas estão construídas em
retraimento da rua e circundadas por um pátio. 

19 Etimologia popular! A pronúncia sefardita mais generalizada é haftara.
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com o coração”, e umas ramas de murta que chamavam הדס hadas e
umas folhas de salgueiro que chamavam נחל ארבי arbe nahal que quer
dizer “folhas de árbore que nascem no arroio”. Isto tudo junto na
mão direita atado com a palma muito bem adereçada feita a modo
de um ramalhete no pé e na sinistra mão tomavam um cidrão o qual
chamavam אתרוג, o qual cidrão não há-de ter abertura nem unhada
nenhuma e há-de ter seu esgalho na cocuruta como está propria-
mente no árbore. E se lhe falta alguma coisa destas, não pode servir
para a dita cerimónia. E, juntando ambas as mãos, assim a direita
onde tem a palma com a esquerda onde está o cidrão, entre ambas
as mãos juntas, estando no meio de sua oração diziam certa bênção
e faziam certos movimentos com aquilo para o céu e para a terra e
a todas as 4 partes da esnoga. E isto faziam conforme ao manda-
mento da Lei que assim o mandara em o capítulo 23 do Levítico e
no mesmo capítulo acharão como Moisés mandou fazer em o das
cabanas. Porém a sagrada Escritura não dava razão porque isto 
se mandasse fazer. Mas os sábios do תלמוד Talmude cada um dizia
seu pa recer conforme ao seu entendimento, e celebrava-se esta
Páscoa se gundo se contém em o capítulo sobredito em memó-
ria que o povo hebreu quando saiu do cativeiro de Egipto havia
estado em cabanas em o deserto. E como quer que arriba disse que
os dias desta Páscoa eram 7, assim o diz o texto “alegrar-vos-eis
diante do Senhor vosso Deus 7 dias” e diz o texto hebreu o mesmo
נפשותכם את תשמחו ימים שבעת תשבו dos quais os 4 que arriba ,בסכות
disse eram solenes e os três não tanto, os quais três se chamavam
המועד חול hol amoed que quer dizer “cotidiano del dia de plazo”, que é
em nossa linguagem o que agora dizemos “oitavas de Páscoa”. 

Capítulo 8

Da terceira Páscoa, do pão asmo

A terceira Páscoa que eles chamavam פסח pesah, que quer dizer
“traspassamento”, a qual o povo dizia “do pão asmo”, que dura 7
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dias, assim como acima é dito das cabanas: os quatro solenes, e as
três oitavas. Celebrava-se em memória da saída do cativeiro de
Egip to a 17 da lua do mês de Março que eles chamavam o mês de
Nissan, que quer dizer “das maravilhas”, porque em aquele tempo
obrou Deus com eles maravilhosamente, como parece por um tres-
passamento que o anjo percuciente fez das coisas dos Hebreus aos
Egípcios quando lhes andava a matar a todos seus primogénitos.
Disse “do pão asmo”, porque todo o pão que os Hebreus faziam
para esta Páscoa era tortas asmas, como se declara adiante, em
memória que quando os Egípcios acharam mortos a todos seus pri-
mogénitos, foram com eles e com fúria e ímpeto desterrados do
Egipto, sem que lhes dessem nem deram lugar àquelas massas que
as mulheres tinham feitas se levedassem, antes lhe foi forçado fazê-
-las tortas asmas por não se poder deter, segundo que esta história
compridamente se trata no Êxodo, capítulo 12.

Agora trateremo [sic] como fazem este pão asmo e todas as
cerimónias da Páscoa. Primeiramente o trigo que para a Páscoa há-
de ser. Hão-de ir os judeus com ele ao moinho e hão-de tornar com
ele por que o resguarde da água por que não levede a farinha de ma -
neira que há-de ser apropriado para o dito tempo e assim mesmo o
vinho com que a dita Páscoa se celebram as bênções há-de ser apro-
priado. Este pão o fazem com água tal e não sal nem outra coisa
alguma e os homens ricos o fazem com ovos sem lhe deitar água
ou, senão, vinho e ovos e chama-se masa de ovos, mas em geral se
chama מצה masa que quer dizer “cencenha”, que cá dizemos torta. E
tanto uma massa como outra não na podem deixar da mão senão
ha verem deitado no forno a cozer e entrementes a não deitar an -
dará reboliçando entre as mãos. E isto por que não se levede este
trigo. Quando o compram hão-de comprar à tenção da dita Páscoa
e escolhem-no grão a grão e o guardam muito de lhe chegar água,
como digo arriba. E quando fazem esta masa há-de ser em compa-
nhia, por que cada um ajude a seu companheiro e tenham parte na
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dita celebração e o bregam com uma brega de que estão, ou um a cal -
car e dois a voltar a massa e outro a raspar o que fica pegado na
táboa e deita aquilo fora. As facas e rolos com que se estende a
massa hão-de ser novos e as tábuas onde se estendem hão-de ser
apropriadas para aquilo e que não se amasse nela nenhuma sorte de
outra massa levada. 

Ora, na esnoga um sábado antes desta Páscoa fazem cada pes -
soa esmola do que pode, e chama-se isto נדבה nedava que quer dizer
vontade de cada um o que envolunta seu coração. Esta esmola é para
certo manjar que chamam חרוסת harocet, que quer dizer “amargura”,
o qual se faz de todos os materiais que hoje há aí no mundo e lhes
podem alcançar, em que entra mel e vinagre e espécias de toda a
sorte, tijolo pisado, perla, rubi e por aqui vai. E fazem ser composi-
ção a modo de espécia de fartes que cá dizemos. E fazem disto com
as mãos umas bolinhas como pelos pequenos. E também fazem
uma grão quantidade de tortas não furadas, senão picadas com a
ponta da faca. E a isto chamam שמורות מצות masot simurot que quer
dizer “tortas guardadas”, que são aquelas mais santificadas que as
outras. E daquelas manda a cada judeu os da sua paróquia 6, e 6
bolinhos do haroset que é amargura, que dito tenho, a saber 3 de um
e 3 de outro para cada noite, assim na primeira como na segunda,
que os primeiros dias mais santos. O qual haroset desfazem em casa
com vinagre em uma tigela e o fazem como polme tão ralo como
caldo de poejo. E então aparelham as mesas com pão asmo e o pol -
me e muitas verduras, a saber ápio e echalota e alfaces e a cada um
põe um vaso novo para celebrarem as cerimónias com vinho e uma
al mofada para se arrescouvedarem. E logo tomam uma candeinha e
se vão por toda a casa a buscar migalhas de pão e deitam 4 pedaços
de pão em 4 cantos das casas e depois, quando vão buscando os
acham e recolhem e queimam, dizendo uma bênção que diz:
חמץ בעור על וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ײ אתה ברוך

“Ben dito tu Adonai nosso Deu rei do mundo que nos santificou

HERMAN PRINS SALOMON

262

Pag 245-312:Pagina 1-28.qxd  14-12-2009  23:50  Page 262



com suas encomendanças e nos encomendou sobre o escombra-
mento de toda levedura”. E vestem outros vestidos se os têm e, se
não, lavam as algibeiras porque pode ser haverem deitado o resto do
ano nelas pão. E então, deixando a casa neste atavio que arriba digo,
com candeias acesas se parte para a esnoga. E acabando suas ora-
ções se tornam para casa e abrem as portas de par em par e tomam
um vaso na mão cheio de vinho cada pessoa e dizem o קדוש qidus,
que quer dizer “santificação”. E o que o diz deita uma gota a cada
um em seus vasos e bebem encostados sobre o braço esquerdo nas
al mofadas, significando que aquela noite são foros e saíram de cati -
vei ro. E então tornam a encher os vasos de vinho e lavam as mãos e
dizem a bênção que diremos adiante a seu tempo. E logo tomam do
ápio e partem um daqueles bolos que lhe mandaram da esnoga quan -
to uma azeitona. E com o ápio e o bocado molham no vinagre e di -
zem uma bênção que diz: האדמה פרי בורא העולם מלך אלהינו ײ אתה ברוך

“Bendito tu Adonai nosso Deus rei do mundo crián fruto de la 
tierra”. E dá a cada um quanto um bocado de ápio e bolo molhado
tudo depois dele primeiro haver comido. E logo começam a dizer
uma aravia muito longa com os vasos cheios de vinho, que diz:
דמצרים בארעא אבהתנא אכלו די עניא לחמא הא “Este é o pão da aflição
que comeram nossos pais em terra de Egipto. Todo aquele que
houver fome venha e coma e todo o que tiver necessidade venha e
pascoe. Este ano aqui, o outro que vem praza a Deus que seja em
terras de Israel, filhos foros.” E por esta alforria esperam cada 
ano e não lhes vem. E eis aqui o começo da aravia em hebraico 
em que conta tudo o que lhes aconteceu na saída de Egipto. 
E depois de dita quase toda, param a um passo que cá dizem as
laudes e ali bebem o vaso encostados nas almofadas e logo lavam as
mãos outra vez e tomam do pão asmo furado que na mesa está e do
pão asmo por furar que lhe mandaram da esnoga e partem junta-
mente um e outro quanto uma azeitona de cada um e come e dá aos
que estão ao derredor da mesa. Y em partindo diz esta bênção:
הארץ מין לחם המוצי העולם מלך אלהנו ײ אתה ברוך “Bendito Tu Adonai
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nosso Deu rei do mundo, el sacán pan de la tierra”. E logo toma das
verduras amargas, que é a echalota e unta no haroset que é aquele
polmo e comendo diz estas palavras: “Bendito tu Adonai nosso
Deu, rei do mundo, que nos santificou com suas encomendanças e
nos encomendou sobre o comer da amargura”. E dá a todos duas
folhinhas untadas dizendo estas palavras: Isto é membranza ao san-
tuário, assim como fazia Hillel o Velho que era um grande rabi que
eles tinham e em hebraico diz: הזקן כהילל למקדש E logo metem .זכר
a metade do bolo por furar que partiam e comerão cada [um]
quanto uma azeitona. Põem a dita metade debaixo da toalha da
mesa para depois que acabam de cear, sacam aquilo para אפקומן afi-
qumin, que quer dizer sacar “manjar”, que aquele pedaço é manjar
por si, para  de pois de cear darem a cada um quanto uma azeitona.
E não podem comer mais até o outro dia, salvo água. E logo em
acabando de cear e fazendo esta dita cerimónia, enchem os vasos de
vinho e começam a dizer as laudes e um pedaço das orações que
dizem ao sábado pela manhã. E assim o pai, como acaba, conta
declaradamente aos filhos todos os milagres que aconteceram
naquele tempo, e bebem aqueles vasos de vinho, havendo dito a
bênção da mesa. E sobre o beber do vinho quando o tomam, não
para o beber, dizem a bên ção que usam dizer sobre o vinho, que diz
em hebraico ברוך אתה יי אלהנו מלך העולם בורי פרי הגפן Bendito tu
Adonay nosso Deu, rei do mundo crián fruto de la vid. De maneira
que para esta ceia cerimonial há-de haver vinho quantidade de 4
vasos para as celebradas cerimónias com as ervas que digo. E há-de
haver na mesa um prato com um prato de cordeiro e um ovo. O
cordeiro é lembrança do cordei ro pascoal que comiam entre os
amigos e vizinhos apressuradamen te sem lhe quebrar osso nem dei-
xarem dele nada e, se ficava, queimavam-no. E haviam-no de comer
calçados e vestidos, como traz lá no Êxodo e no Levítico. E o
sangue untava as portas por sinal que o anjo, conhecendo, não che-
gava às casas dos Hebreus, como lá trata largamente, e o ovo é por
tristura da casa santa. E assim mesmo as mulheres guardam as
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panelas não lhes caia dentro algum grau de trigo. E se lhe acham a
uma galinha cozida ou assada um grau de trigo dentro na moleja,
não na comem, nem deixam entrar cristão nem turco 20 com pão em
suas casas, por que lhes não enfezem com pão, porque pecado
mortal aparecer tão-somente pão nas suas casas, somente o asmo.
E lavam por mais limpeza todos os solares das casas. Esta Páscoa
está acabada.

Da quarta Páscoa que eles chamam matan tora

Capítulo 9

A quarta Páscoa que entre os ditos Hebreus chamavam תורה מתן

matan tora que quer dizer “dádiva da Lei” e entre os povos a chama-
vam שבועות que quer dizer semanas, que era as 7 semanas que con-
 ta vam cada noite o dia da mesma noite e não o dia seguinte e conta -
vam 49 dias que são sete semanas do עומר Omer, que quer dizer […] 21

chamamos ou “apanhamento”. Assim como um manojo de espi-
gas está atado e junto, assim os judeus estiveram aunidos [sic] 
todos ao da Lei. E esta Páscoa dura dois dias e não mais, e man-
dados por Moisés mui solenes, segundo se contém no Levítico,
capítulo 23. Celebrava-se em memória que em aqueles 50 dias 
que entre as duas Páscoas havia, diziam os sábios, que havia Deus 
dado a Moisés as tábuas da Lei em todas as 49 noites, como 
digo, nas sinogas 22 contavam dia por dia dizendo uma bênção que diz
העמר ספירת על וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהנו ײ אתה ברוך

Bendito tu Adonai nosso Deu, rei do mundo, que nos santificou
com suas encomen dan ças e nos encomendou sobre o contar do
omer. E assim dizem in pé em hebraico. E assim iam contando até

265

FONTES E DOCUMENTOS

20 Deve ser sinónimo de “mouro”. 
21 Esfiapou-se a parte inferior da folha.
22 Equivalente castelhano do português “esnoga”.

Pag 245-312:Pagina 1-28.qxd  14-12-2009  23:50  Page 265



os 49 dias. E aos 50 era a Páscoa, a qual conta chamavam ספירה a
sefira, que quer dizer “o conto” .

Das oraçôes em que os Hebreus tinham mais devoção

Capítulo 10

Primeiramente tinha a oração do קדיש cadis, que quer dizer “san-
tificação”, que era um louvor grande que davam a Deus, que come -
ça em Hebraico רבא שמיה ויתקדש יתגדל que quer dizer “seja engran -
de cido, seja santificado seu nome o grande en el mundo que crió. O
qual qadis dizia somente o Rabi em um canto. E para ele se dizer era
necessário que houvesse juntos 10 homens de 13 anos arriba, ao
qual número de dez chamavam eles מנין minyan, que quer dizer con -
ta. E se um faltava e não havia mais de nove, não podiam dizer o
dito cadis, nem a oração em voz alta, como diz o Rabi, antes mui
quedo e cada um para si. O qual acabado por o dito Rabi res-
pondiam todos os outros מברך רבא שמיה יהה אמן que quer dizer
“Amen, seja seu nome o gran de bendito”. E logo dizia o Rabi
המברך ײ את ברכו barehu et Ado nai amebo[rah] que quer dizer Bendiz a
Deus o bendito. E respondiam todos em voz alta ועד לעולם המברך ײ ברוך

baruh Adonai ameborah leolam vaed que quer dizer “bendito seja Deus
o bendizido [sic] para sempre jamais”. Isto acabado o Rabi dizia uma
oração que dizia חשך ובורא אור יוצר העולם מלך אלהנו ײ אתה ברוך que
quer dizer “Ben dito sejas Tu nosso Deu rei do mundo criador da luz
y criador de escuridade”. E procedendo em suas orações iam a parar
em uma oração que eles tinham por devota mais de quantas tinham,
a qual se chama שמע Sema e dizia assim אחד ײ אלהינו ײ ישראל שמע que
quer dizer “ouve Israel Adonai nosso Deu Adonai uno”. A qual
acabada pelo Rabi logo todos calando diziam secretamente cada um
para si (porque em todo o ano salvo o dia de jejum maior, então
podiam dizer a vozes altas) “Bendito o nome da honra de seu reino
para sem pre” o que em outros tempos não se pode dizer senão ca -
lada men te, porque dizem que em quipur lhe dá o Senhor aquela dig-
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nidade para dizerem a vozes altas, porque não estão perdoados de
pe ca dos, empero em outros tempos (e isto tiram-no da Sagrada Es -
critura nos 5 livros, não me lembra onde) e também dizem os le -
trados rabinos ,רבינוש 23 que quando Jacó quis morrer, chamou a seus
filhos, como diz na Escritura, para lhes denunciar a vinda do Mes-
sias, a qual não pode dizer, porque vemos o desbarate com que vai
di zendo “Rubem, meu primogénito tu, etc”, e então dizem os rabi-
nos que vendo que se lhe cobriu a profecia por não querer Deus
que a dissesse, dizem que duvidou Jacob se eram os filhos bons ou
não e se criam em um só Deus, e disse, chamando-os, se bem não
está em sua morte dito na Escritura, dizem que disse “filhos que é
isto, há aí entre alguns entre vós outros idólatras que não em Ado -
nai?” E eles responderam supitamente e disseram: “Oye Israel Ado -
nai nosso Deu Adonai uno.” E o pai respondeu logo: “Bendito seja
o nome da sua honra para sempre e sempre”. E assim de aqui e da
Sa grada Escritura que o traz lá nas bênções e protestos que deixa
Mosé aos filhos de Israel, ficou por oração aos judeus mui devota, e
dende meninos, logo os ensinam a Sema e se vão por caminhos e os
matam ou se vêm o peligro de morte, logo a primeira palavra é a
Sema que sempre trazem na boca para confessarem um só Deus e
ne gando a Santíssima Trindade, etc. E a causa que não podem dizer
o cadiz nem as orações em voz alta, digo o Rabi com menos de 10,
porque se apegam de quando Deus foi a destruir a Sodoma e Go -
morra e Abrão lhe disse porque havia de matar justo com malo? E
rogou ao Senhor por eles até tanto que não acham em todas as 5 ci -
dades 10 homens bons e porque aqui cessou a conta do rogo a
Deus por menos, cessam os judeus também e afirmam-se a não
que rerem rezar o Rabi em voz alta menos de dez 24. 

E por tornar ao propósito da Sema, digo que não podem falar
entrementes a dizem e vão acabando até outra oração que dizem

267

FONTES E DOCUMENTOS

23 Ver bPesahim 56a. É curioso que o autor ponha cá a palavra hispano-portuguesa
“rabinos” em caracteres hebraicos.

24 Ver Beresit Rabba 49, 25.
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em pé de muita importância, e chama-se עמידה amida, que quer dizer
“oração de estar em pé”. E para rezá-la hão-de estar todos em pé
voltos os rostos às paredes à parte de מזרח misrah, que é onde nasce
o sol, com os pés juntos e junto à dita parede para mais devoção,
para que ninguém a estorve. Nem pode falar entrementes a diz nem
escarram saliva. Se o congoxar muito o cuspo, então com um lenço
ou, se o não tem, voltará a cara para mão sinistra e cuspirá. E logo
tor nará a sua oração até acabar e em acabando dará três passos atrás
como quem se despede de um príncipe que faz 3 reverências antes
que volva as espaldas. E dizem במרומיו שלום עושה ose salom bimromav
que quer dizer “o que faz a paz em o[s] céus”. Esta oração come-
çava תפתח שפתי אדני Adonai sefatai tiftah, que quer dizer Domine, labia
mea aperies. A qual havia de rezar cada um secreto para si e não em
canto, se não havia número de dez. O Rabi a tornava a dizer em
canto e dizia em ela a oração que dizia קדושה quedusa, que quer dizer
“santificação”, na qual diziam um verso daquela profecia de Isaías,
que diz צבאות ײ קדוש קדוש קדוש “santo, santo, santo, domine Deus
sebaot”. Esta não na podiam nenhum dizer por si calando, nem a
vozes, salvo se havia o número de dez. Como digo, o rezam junto, à
parede. E também por que ninguém que passasse ou andasse por ali
não lhe fizessem perder a devoção que havia de ter em a dita oração
de em pé, e se rezava 3 vezes no dia pela manhã e às vésperas e à
noi te, aos quais três tempos chamavam eles ערבית מנחה שחרית sahrid
minha arbid que quer dizer “manhana, siestas e tarde”, e o fazer oração
destes três tempos tiram daquele versículo do salmo de David que
diz assim em hebraico קולי וישמע ואהמה וצהרים אשיחה ובוקר ערב

“tar de e manhana y siestas hago oración para que oiga el Señor mi boz”.
Empero esta oração quedusa não se diz mais que duas vezes no dia,
havendo como digo dez, e à noite não. E os que não sabem rezar o
rabi que diz em voz alta supre por eles havendo dez, porque tem
um direito que diz כמותו אדם של שלוחו seluho sel adam qemoto, que quer
dizer que “o mensageiro do homem é como ele mesmo”. E como o
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rabi es tava assoldado e se pagasse das bolsas de todos, cada um o
tinha por seu mensageiro próprio. 

Os judeus não rezam em coro, dizendo um e respondendo
outro, se não se rezam sem haver número de dez. E havia não mais
de nove, cada um rezava secreto para si. E havia, o rabi rezava por
todos e assim todos juntos rezavam. Cada um procurava sobrepujar
sobre os outros dando as maiores vozes que podia. 

Há aí outra oração também de muita importança que eles têm, a
qual dizem depois da amida 2 vezes na semana, a saber lunes e jueves
em que dizem certa confissão por palavras encobertas em que
pedem a Deus perdão de seus pecados. E chamamos cá a isto “con-
fissão geral” como o confiteor. E dizia estes dois [dias] porque neles
se amostra a Lei a todos na esnoga juntamente; no sábado também
que são três e alguns devotos e devotas jejuam estes dois dias e
neles há aí mais larga oração que dizer em que entra esta confissão
geral que diz: “Nosso Deu e Deu de nossos pais”, etc. E depois
dizem em pé “pecámos, culpámos, falsámos, rebelhámos” e por
aqui quantas maldades e abominações pode fazer um homem,
tantas confessam soto espécie da confissão. E em hebraico começa
תפלתנו לפניך תבו אבותינו ואלהי .אלהינו

Das mulheres

Capítulo 11

As mulheres por nenhuma maneira se juntavam com os ho -
mens, nem menos eram obrigadas a rezar coisa alguma. Porém as
que eram devotas, elas têm sua câmara junto à esnoga e um rabi que
em romance lhe reza tudo o que na esnoga se reza em Hebraico.
100 mulheres não valem um homem. Para cumprir o número de
dez eram tanto como menino de teta. E por isto entre elas não
havia obrigação de número. 
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Capítulo 12

Tinham os judeus grande devoção àquele salmo [25] אשא נפשי ײ אליך

que quer dizer ad te Domine levavi animam meam que dizia na su[a]
língua da maneira que aqui está em hebraico, a qual diziam cobertos
os olhos por mais provocar-se a devoção. E porque a vista não se
lhe estorvasse, chamavam eles אפים נפילת nefilat apaim, que quer di -
zer “caimento de fazes”, e tomam o manto que têm cob[e]rto bran -
co de lã, como arriba disse no qipur, tomam-no na mão e põem a
mão com o pedaço de manto nos olhos, e daquela maneira se ta -
pam, e isto por mais devoção. E este salmo era porque os versos
dele iam por alfabeto e faltavam neles três letras que não tinham
ver sos, os quais eram b[et], vau, q[uf], que todas estas três em He brai -
co dizem רק req, que quer dizer “vazio”. Donde um sábio do Tal-
mude disse que a causa porque não tinham estas três letras que
diziam “vazio”, era porque qualquer que o rezasse com devoção
não tornariam seus rogos vazios diante Deus. 25 E este somente
rezam em os dias quotidianos. 

Capítulo 13

Tinham também muita devoção naquele salmo [91] qui habitat in
adiutorio Altissimi que chamam eles o salmo de עליון בסתר ישב que
quer dizer “están en encubierto del alto en solombra do Abastado se encu-
brirá”. Rezavam-no os sábados às noites. Tinham devoção nele por
estas causas para os que iam caminho, por aquele verso angelis suis
Deus mandabit de te ut custodiant te in omnibus viis tuis. E diz em He brai -
co דרכיך בכל לשמרך לך יצוה מלאכיו כי “que ec sus mensajeros encomendará
a ti para guardarte en todas tus carreras” e também dizem que para os
medos se diz de noite encontra os demónios, por aqueles versos
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que dizem “scuto circundabit te veritas eius non timebis a timore nocturno  et
cadent a latere tuo mille et decem milia a dextris tuis ad te autem non adpropin-
quabit”, e porque o mesmo salmo não o digo mais em hebraico por -
que é desnecessário, pois já vai por de arriba.

Tinham a mesma devoção nele para quando os meninos tremi-
díssimos lhes tomavam alguns males, de subir por aqueles versos
“non accedent ad te mala et flagellum non adpropinquabit tabernáculo tuo […]
e quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium ed a verbo áspero” que é o
mesmo salmo. Ao cabo também tinha nele muita devoção para
muitas tribulações por outros muitos bons versos que tinha, se -
gundo eles diziam.

Capítulo 14

Os sábados têm e guardam por mandamento de Deus na Lei Ve -
lha, que diz: “sabbato sanctificis”. Diz a Lei “que em seis dias fez o Se -
nhor os céus e a terra e no seteno folgó e reposó”. E por isso mandou a seu
povo Israel naquele tempo que o guardassem, não encendendo fo go
em suas moradas, cozinhando de sexta para o sábado como ago ra di ze -
mos aqui vai em Hebraico o que lá diz a Escritura [Ex 20, 8-10; 35, 3]
כל תעשה לא אלהיך לײ שבת השבעי ויום מלאכתך כל ועשית תעבד ימים ששת
השבת 26 ביום משבתיכם בכל אש תבערו לא ובתך (ואומר) ובנך אתה מלכה

Primeiramente sexta-feira, véspera do sábado vão ao açougue e
com pram carne e peixe para festejarem o sábado diferente dos
outros dias e o trazem à casa. E as mulheres fazem logo manjares,
sa ber pastéis, empadas e adafina 27 para o sábado pela manhã, que
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26 “Trabalharás durante seis dias e farás todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia é o
sábado consagrado ao Senhor, teu Deus. Não farás trabalho algum, tu, o teu filho e a tua
filha (e diz) Em nenhuma das vossas casas ascendereis fogo no dia de sábado.”

27 Palavra espanhola de origem árabe (= “oculta e encoberta”). Olla que los hebreos ibé-
ricos colocan al anochecer del viernes en un anafe, cubriéndola con rescoldo y brasas para comerla al sábado
(Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, 1970).

Pag 245-312:Pagina 1-28.qxd  14-12-2009  23:50  Page 271



são vaca ou carneiro com grãos e alhos ou arroz em lugar de grãos.
E a deixam no forno aquela noite apurando, porque lhe deitam
muita caldivana para que quando vier sábado pela manhã a achem
não de todo apurado e não paparrotada em maneira que se possa
comer e a fazem tirar do forno por um cristão ou mouro, pagando-
-lhe seu trabalho. E a tra zem para casa, porque nem todos têm
fornos em casa e há aí fornos apropriados para isso, de que ganham
sua vida. Chama-se esta adafina, hamin, que quer dizer quente, a
comida requentada de sexta-feira à noite. Ora, tarde [antes] de sá -
bado, que eles dizem שבת ערב ereb sabat, amassavam seu pão e
coziam suas panelas, uma para a noite e outra para pela manhã, e
aparelhavam a mesa com pão; e um livro que chamam mea berahot,
que quer dizer que tem escrito nele todas as bênções que são obri-
gados os judeus a dizer, que são 100, e todas têm seu tempo em 
que se dizem; e suas candeias em ordem para como for entre lusco
e fusco, que é em pondo o sol, acenderem. Eles chamam-lhe
השמשות בן שבת ערב que quer dizer “tarde [antes] de sábado entre os
sóis”, e então mandam a esnoga quem […] dê azeite para as lâmpa-
das. E vem o limosneiro da paróquia com um homem servicial da
paróquia por ali e em cada casa lhe dão um pão os que são de sua
paróquia. E aos de outras paróquias  também dão esmolas que pede
para necessitados. E todos os pobres vão a dita sexta-feira por todas
as casas e lhes dão pão ou esmola sem lha ne garem, de maneira que
também faz o pobre o sábado e come tão boas comidas como o rico.
E logo lavam as mãos e o rosto e vestem camisa lavada. E se vestem
de novo, digo dos melhores vestidos que têm e com seu livro na
mão vão à esnoga. E antes que lá cheguem, to mam em casa um pão
e dizem sobre ele certas bênções que quer dizer ערוב erub, que
fazem esta cerimónia para poderem levar algum de uma casa para
outra não havendo casa de cristão ou turco no meio, senão tudo
judeus, que se os há não lhes vale a dita cerimónia para poderem le -
var nada. E então entram na esnoga e começam o rabi a rezar aque -
le salmo [29] que diz ועז כבוד לײ הבו אלים בני לײ הבו לדוד מזמור “Sal -
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mo a David, dai ao Senhor filhos de barvezes, dai ao Se nhor honra e
fortaleza”. E acabando, este outro [92] que diz  השבת ליום שיר מזמור

“Salmo cantar para el día del Sabat, Bueno para lou var Adonai, para sal-
mear o seu nome grande”. E logo dizem, o rabi cantando em voz
alta em pé e todos os outros sentados, diz o cadis, que arriba disse se
chama “santificação”, e logo começam sua ora ção da noite de
sábado como eles lá têm. E depois ao cabo dizem em pé por pouco
espacio afora amida, que é a oração de estar em pé e a oração que
dizem na última que se chama לשבח עלנו alenu lesabeah, que quer
dizer “sobre nós para louvar ao Senhor de todo, que não nos fez
como as gentes da terra, e não nos pôs como linhagens da terra e
não pôs nossa parte como eles e nossas sortes como todos seus fon-
sados, que eles se humilham a nada e vaidade, a deuses que não
salvam” e por aqui vão acabando e se dão uns aos outros os bons
sábados e se vão por casa e dão as boas festas a todos os de casas. E
logo cantando toma um vaso de vinho na mão e começa a dizer o
qidus e bebe e dá a todos. E se põe alegremente a cear e de pois
benzem a mesa, assim antes como depois e logo ele e os filhos
tomam a brívia nas mãos e cantam hum dos profetas uma das pro-
fecias que os sábios têm adereçados para os ditos sábados e ch a -
mam afetora, como arriba disse. E pela manhã vão-se à esnoga, ma -
rido e mulher e filhos, deixando suas mesas ataviadas de todo o
necessário. E lá rezam cobertos [com mantas de] lã branca por espa-
cio de duas oras ou três. E vêm-se para suas casas e trazem logo a
pa nela como arriba disse e jantam dizendo primeiro seu qidus, como
à noite, mas é mais curta oração. E depois de jantar vão-se à prega-
ção como que fazemos nos domingos e ouvem pregar até ser horas
de véspera, como arriba disse. E sacam a Lei assim pela manhã e à
tarde e nos dois de cotio, que é segunda- e quinta-feira, de maneira
que pela manhã do sábado lêem 5 pessoas – não havendo noivo –
que se há aí noivo lêem quantos subam ao púlpito a ler na Lei. E
estes 5 há-de ser por ordem: primeiramente sobe o sacerdote e lê. E
depois o levita e depois o Israel, que é qual[quer] homem honrado.
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E todos os judeus cobertos com seus mantos brancos, como se dirá
a seu tempo que mantos são estes. E como anoitece o sábado à
noite em saindo da esnoga, entrando em suas casas, tomavam logo
em a mão direita uma taça de vinho e uma caixeta de espécias odo-
ríferas em a sinestra mão e punham-se em pé voltos a uma candeia
e rezavam uma oração que chamavam הבדלה habdala, que quer dizer
“apartamento”, dando graças a Deus porque havia apartado o sá -
bado do cotio. Esta oração acabada o que a dizia benzia o vinho e
bebia dele quanto o gostava, e o resto deitava em quatro cantos da
casa ou o deitava na algibeira, que diziam que era bom sinal para
aque la semana ganharem muito dinheiro. E logo diziam outra bên -
ção sobre as espécies que eles chamam בשמים עצי ase besamim que
quer dizer “álvores de espécies” e o povo o chamava “solta sábado
cheira-nos”, dizendo outra bênção sobre elas que diz “Bendito to
Adonai nosso Deu rei do mundo, crián árvoles de espécies”, como
dito tenho. E logo alçavam uma mão à candeia, olhando as unhas, e
dizia outra bênção que diz: “Bendito tu crián luminárias de fogo”. E
a razão que tomavam esta espécie na mão e a cheiravam era porque
os confortassem, porque dizem que noite de sábado lhe saía aquela
alma que véspera do sábado lhe entrava dentro no corpo. E ficava a
alma que era do corpo muito desconsolada, e por confortá-la lhe
davam aquele cheiro, de maneira que davam grandes graças a Deus
alçando à candeia assim uma mão como outra, e significava o alçar
cada mão por si, olhando as unhas, como digo, a uma mão por
regraciar a Deus que deu o fruto da vide, como arriba, disse, e a
outra porque criou árvores cheirosas para refrigério dos homens,
por que criou alas do fogo e a outra por o apartamento do sábado,
se gundo de cima é dito. Em esta oração rogavam muito a Deus pela
vinda do Messias, chamando a Deus por muitos nomes que na Sa -
grada Escritura tem, como אלוה אל elohim, Adonai, Sadai […]

E é grande cerimónia e mandamento dos rabinos sexta-feira à
noite dormirem os homens com suas mulheres, não estando sujas,
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digo com sua camisa, que se o estão não no podem fazer. E isto
man dam o[s] rabinos porque o trazem daquele passo do Génesis
crescite et multiplicamini, que quer dizer frutificai e multiplicai e enchei
a terra. E porque no dito dia Deus folgou e mandou folga, dizem
ser Deus servido do ajuntamento. 

Da bênção da mesa

Capítulo 15

Em todos os dias do ano, quando os Hebreus queriam comer
pão, havia mister primeiramente lavar as mãos com água. E se  
não na tinha, é obrigado a i-la buscar fora 2 milhas. E se a não 
acha, então por pura necessidade tomará terra, esfregará uma 
mão com outra e aquilo basta. E se houvera água, houvera sobre a
lavadura, es tando-se limpando, de dizer uma bênção, que diz assim:
ידים נטילת על וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ײ אתה ברוך e
quer dizer em romance: “Bendito sejas tu, Senhor nosso Deu, rei do
mundo, que nos santificou com suas encomendanças e nos en comen -
dou sobre a limpeza das mãos”. Como creio que arriba disse nas ceri-
mónias do pão asmo. E logo tomam o pão nas mãos e o par tem quanto
uma rabada, e dizem: הארץ מן לחם המוציא העולם מלך אלהינו ײ אתה ברוך

“Bendito tu Adonai nosso Deu, rei do mundo, él sacán pan de la
tierra”. A qual rabada aparte para si e outras para os que na mesa
estavam, molhando no sal. E isto no sal por remembrança que na
mesa do pão santo havia de haver sempre pão e sal, os quais boca-
dos chamavam amoci, que quer dizer “él tirán”. E comiam-nos e
depois o que mais tinham.

Capítulo 16

Antes que bebessem vez alguma, tomavam uma taça de vinho
na mão, e diziam uma bênção que arriba disse, que diz: הגפן פרי בורא

“Bendito o que cria o fruto da vide”. E bebem então todos 
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quantas vezes querem até acabar de cear. E em acabando de cear
diz logo en quanto são três – ou dez – que menos de três não
podem dizer a bênção para sacar a todos de obrigação. E logo diz
um משלו שאכלנו נברך “Bendigamos al que comimos de lo suyo” e os outros
respondem חיינו הגדול ובטובו משלו שאכלנו אלהינו ברוך “Bendito o que
comemos de lo suyo e com su bien el grande bivimos”. E logo benzem a
mesa e o hóspede de casa que lhe dê filhos e se os tem que Deus
lhos faça seus servos e grandes letrados. E se era sábado, cobriam a
mesa assim no benzer do vinho no princípio como no benzer a
mesa no cabo, cobrindo as facas, porque o ferro é sinal da guerra e
o sábado e as bênções tudo requer paz. E todos bebiam daquele
vinho da bênção assim no princípio da mesa, quidus, que era a san-
tificação, como no cabo dela, todo para […] dito vinho bendito,
como arriba nas cerimónias disse.

Capítulo 17

Tinham uma cerimónia dos tefilins, que o povo chamava das cor-
reias, porque tinham umas correias que davam volta à cabeça. E
pen durada a dita correia de cada parte uma quase até o chão. Na
cor reia que rodeava a cabeça tinha uma nómina de couro quadrado
com quatro apartados. Em os dois deles havia certas cartinhas que
continham escritos dois capítulos de que diziam a שמע semah, e nos
outros dois capítulos estavam escritos da saída de Egipto. E metido
cada um escrito em seu apartamento cosiam o couro. E assim co zi -
do posto em as correias que rodeavam a cabeça vinha aquela nó mi -
na à parte na fronte entre os dois olhos. Assim mesmo tinha outra
correia que começava a rodear desde em cima um cotovelo no
bucho do braço. Em a dita correia que rodeava todo o braço sinis-
tro até vir dar certas voltas no dedo maior da mão. E nesta correia
havia outra nómina de couro, como já disse, em que estavam outras
quatro trinchas de pergaminho das sobreditas, as quais enroladas
metiam-nas na dita nómina de couro e coziam a que era tão alta
como um terço de um dedo medinho. E cozida punham-na de ma -
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neira que viesse estar arriba do cotovelo sobre o bucho do braço. A
estas duas nóminas chamavam tefilins, que quer dizer “orações”, o
qual foi mandamento de Deus por Moisés em um texto do Êxodo,
capítulo 11. E no Deuteronómio [6, 8], donde diz “E serán las pala-
bras estas em teu coração e serão por sinal sobre tua mão e por tefilin
entre teus olhos.” E por cumprir isto faziam esta cerimónia, os
quais tefilins põem todos os judeus nas sinagogas e estão em eles
rezando todas as orações até acabarem. E quando os punham no
braço, primeiro diziam uma bênção que diz: 

תפילין להניח וצונו במצותיו קדשנו אשר העום מלך אלהינו ײ אתה ברוך

que quer dizer “Bendito tu Adonai nosso Deu, rei do mundo,
que nos santificou com suas encomendanças e nos encomendou
para pôr tefilins”. E logo põem outra na cabeça entre ambos os
olhos: a dita nómina com as correis pendentes até quase o chão por
diante da pessoa. E não pode falar até haver posto esta nómina na
cabeça. E se falavam de uma postura à outra, diziam outra bênção
que diz o mesmo, senão que ao cabo dela em lugar de dizer por
poner tefilins dizem תפילין מצות על “que nos encomendou sobre en -
comendança de tefilin”. Estes tefilins eram todos entre eles em gran -
de veneração, se […] a tora תורה que quer dizer “a Lei”. E assim ha -
vendo algum cura de jurar algum juramento grande, faziam-lhe pôr
a mão sobre aquelas nóminas, que não era menos que se jurar sobre
a tora. Olhava o juiz que o que punha a mão sobre eles para jurar a
pu sesse sobre as cartilhas, porque pondo-a somente sobre as cor-
reias não era mais que se a pôs sobre uma correia de pano. 

Capítulo 18

Tinham outra cerimónia que chamavam ציצית cicid ou כנפות ארבע

arba canfot que é feito como um sambenito com quatro ilhós nos
cabos, e em cada cabo por dentro do ilhó tem oito fios de lã branca
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e os fios são cumpridos quanto um palmo com seus nós ao cabo. A
cada fio e a par do ilhó tem tantos nós que dão com um fio aos
outros fios quantas letras há aí no alfabeto hebraico. E dizem que
tra zendo aquilo metido pela cabeça como sambenito, trazem afir-
mados com o coração e vontade de obras de afirmar seis centos e
treze preceitos que na Lei moisaica são obrigados a guardar. E a pa -
lavra de cicid, contando as letras, contêm seis centos e treze e a pala-
vra de arba canfot quer dizer “quatro asas”, que são aqueles quatro
ilhós que trás vestido, em que dizem que trazendo aquilo são acom-
panhados de quatro anjos e tanto importa que seja o dito cicid de 
lã como de linho. E quando o põem dizem uma bênção que diz:
ציצת מצות על וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהנו ײ אתה ברוך e
quer isto dizer “Bendito tu Adonai nosso Deu, Rei do mundo, que
nos santificou em suas encomendanças e nos encomendou sobre o
mandamento de cicid”. O qual cicid chega até à cintura e não é mais
compridão e não pode ser cosido por nenhuma parte, senão aberto
pelas ilhargas com o buraco no meio para meter a cabeça. Os fios
que punham no tempo antigo nos ilhós eram às vezes tingidos com
sangue de um peixe que se chamava חלזון halazon. O que quer dizer
não o sei, mas sim que os tingiam com este sangue azul porque era
cor de céu, porque os judeus naquele tempo dizem que eram celes-
tiais, o qual agora por não haver sangue de este peixes fazem de lã
branca. Este mandamento foi dado de Deus a Moisés em o livro
chamado Numeri, Capítulo 15, ad finem, donde disse Deus a Moisés:
“Fala aos filhos de Israel e façam a eles cicid, sobre asas de seus
panos, filo cárdeno e acordar-vos-eis de todos os mandamentos de
Deus. E fá-lo-eis este cicid”. Se punham pela manhã em se levantan -
do, para irem a rezar à esnoga, de baixo das vestiduras, coberto.

Capítulo 19

Em entrando na esnoga se humilhavam, dizendo aquelas pala-
vras de aquele versículo [Sl 5, 8] que diz: 
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ביראתך קדשך היכל אל אשתחוה ביתך אבא חסדך ברב ואני “E eu com
a multidão de tua mercê virei a tua casa, humilhar-me-ei ao palácio
de tua santidade. “ E logo tomava um saquinho e tirava dele um
monte de lã branco como meio lençol com suas firmas no cabo,
como de riba quadrado. Iam como de sambenito. E o esten-
diam nas mãos, dizendo uma bênção como a outra que arriba disse,
mas em lugar de dizerem sobre o mandamento dos cicid, dizem
בציצת להתעטף “que nos encomendou por envolver-se com cicid.” E
logo se cobrem com ele a cabeça e o cor po. A esta cobertura cha-
mavam eles 28 טלית taled. E logo punham suas tefilins e se punham a
rezar suas orações. O dito taled tanto im porta ser de lã como de
linho e a palavra de taled quer dizer envolvedeiro  e tem nos cabos
os mesmos ilhós e fios que o cicid que arriba dissemos.  De maneira
que tem por cerimónia guardar este mandamento de Deus, e quem
os não põe não no tem em conta de judeu. O mestre que faz os tefe-
lins todo aquele tempo em que neles trabalha hão-de jejuar nos dias
que neles trabalharem. Como acabam suas orações na esnoga, tiram
todo isto e o dobram e o põem no seu saco que para isso tem.

Capítulo 20

Item, no costume que arriba disse de acender as candeias do sá -
bado, toca às mulheres e ficam temente[s] por duas coisas: uma
porque se apegam à Sagrada Escritura (Isaías, profeta [24, 15]) que
diz: ײ כבדו בארים em romance: “com as candeias honrai ao Senhor”
e mais porque dizem os rabis [Mishna, Shabbat 2] que por três
coisas morrem as mulheres na hora do parto, as quais são: Porque
se deitarem sujas com seus maridos nas camas, e por não tirar um
pe dacinho da massa quando amassam (como se dirá em seu lugar) e
por não acender as candeias limpamente com mechas novas e azeite
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lim po de oliva, as quais mulheres põem sempre cinco ou seis
mechas em uma candeia que tem também tantos bicos porque se se
apagam uns não se apaguem os outros. O estar de mulher com sua
camisa chamam נידה nida, que quer dizer em romance: “aparta-
men to”, porque tanto que lhe durava, procurava de se apartar de
seu marido. Ao pedaço que tiravam da massa chamavam חלה

hala, que quer dizer “torta” porque assim o nomeia o texto de Leví-
tico, não me lembra quantos capítulos. Ao acender as candeias cha-
mavam הנר הדלקת hadlacat haner, que quer dizer “acendimento das
candeias”.

Capítulo 21

Item, tinham outro costume de acender as candeias em uma
certa Páscoa, que eles chamam חנוכה hanuca, que quer dizer “dedica-
ção”. E era desta maneira. Em 25 da lua do mês de Novembro, que
eles chamam קישלב Quisleb (sic), punham cada judeu detrás de sua
porta à mão direita como saíam de casa um ferro com oito candeei-
rinhos de ferro, e se não as tinham, punham uma tábua pequena e
em ela oito candeias do que podia, e o mui pobre punha-as de
cascos de cebolas. E aquela noite de 25 da lua punham azeite
somente em um candeeiro com sua mecha. E saindo da sinagoga
entrando em sua casa, pediam uma candeia acesa e ia onde estavam
os candeeirinhos e dizia uma bênção  

חנוכה של נר להדליק וצונו במצוותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהנו ײ אתה ברוך

que diz em romance: “Bendito tu Adonai nosso Deu, rei do mundo
que nos santificou com suas encomendanças e nos encomendou
por acender a candeia de Hanuca”. E logo acendiam. E encendida
não na podiam amatar até tanto que ela mesma se apagasse. E isto
mesmo faziam a segunda noite em acendendo 2 candeias e a ter-
ceira noite três e sempre acrescentando uma até as oito noites, oito
candeias. E as mulheres eram obrigadas a não trabalhar entrementes
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as candeias estavam acesas. E a razão porque acendiam estas can-
deias era porque quando el-rei Antioco ganhou a Jerusalém, defen-
deu aos judeus que em sua Lei não guardassem 3 coisas: o sábado e
a lua e a circuncisão. E veio à Casa Santa e fez dela estrebaria,
pondo dentro seus cavalos e mulas e um capitão seu Nicanor. Por
mais ensujar o Templo tomou um porco e degolou-o sobre o altar,
onde os sacrifícios se sacrificavam. Entonces se armou Judas Maca-
beu e cinco filhos que tinha com outros muitos do povo e peleja-
ram com a gente de el-rei Antioco, a cujo exército venceram e dei-
taram da cidade. E assim deitados, os ditos Macabeus e os cidadãos
venceram a Casa Santa e limparam-na e encenderam nela candeias e
assinaram estes 8 dias, aos quais chamavam eles חנוכה ימי yeme
hanuka, que quer dizer “dias de dedicação”, porque em eles torna-
ram e edificar o Templo para darem eles graças a Deus pelo venci-
mento que de seus enemigos lhes havia dado.

Esta história se trata no Testamento Velho liber Macabeorum,
capítulo [4] a qual os Hebreus tinham mui breve porque eles não na
punham em os que eles diziam ועשרים ארבע arba veesrim, que quer
dizer 24 livros que tinham em o Testamento Velho. A este Judas
Ma cabeu chamaram depois deste vencimento que houve, Judas Ma -
cabeu matador de fortes, o qual era naquele tempo tido por homem
mui esforçado. Assim mesmo em estes 8 dias rezavam mais largas
ora ções que em outros dias quotidianos, entrepondo em uma ora -
ção de em pé (que arriba disse) aditamento em que contavam todo
o sobredito e davam graças a Deus pelo vencimento que lhe deu de
seus enemigos. E isto mesmo acrescentavam na bênção da reza, o
qual acrescentamento הנסים על al hanisim, que quer dizer “sobre os
mi lagres”. Idem em estes 8 dias, depois que o rabi havia dito a ora -
ção de em pé, à manhã rezavam o הלל hallel, que cá dizemos laudes.
Os salmos eram estes: laudate pueri dominum; o outro In exitu Israel de
Egipto e non nobis Domine non nobis; dilexi quoniam que retribuam;  laudati
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Dominum omnes gentes; de tribulatione, e aos quais 7 salmos chamavam
גמור הלל hallel gamur, que quer dizer “laudes compridas”. 

Capítulo 22

Tinham os Hebreus por cerimónia de não comer sebo nem
sangue, por aquele mandamento que lhes deu Moisés da parte de
Deus (Levítico, capítulo 3, em fim) que diz: הדם את תוכלו לו “ne -
nhum sebo nem sangue comais”, etc. E por esta causa nenhum
coração de carneiro comiam nem de outra alguma rês nem ave sem
que primeiro o fendessem pelo meio para sair o sangue que tinha
den tro. E se ao tempo que comia alguma ave achavam que não
tinha tirado o coração, não podiam comê-lo a dita ave, nem coisa
nenhuma de que com ela se havia guisado. Nem tão pouco podiam
mais guisar em a tal panela onde se havia cozido; antes quebravam
a panela e o guisado, ainda que fosse em grã quantidade, tudo o dei-
tavam a mal. E por isto toda a carne que tivesse sangue lhe deita-
vam sal para lho tirar e para tirarem o sebo das veias. Há aí para isto
homens e mulheres experimentados, e ganham nisso sua vida, por -
que nem todos sabem tirar o sebo, pois vai a alma nisso, e chama-se
isto purgar. 

Capítulo 23

Tinham também por cerimónia de não comerem um nervo que
chamam הנשה גיד guid hanase, que quer dizer “nervo esquecido”, que
é que nos outros cristãos chamamos lândoasinha, o qual faziam por
aquilo que está escrito no Génesis, Capítulo 32, ao fim, que diz que
quando o patriarca Jacob lutou com o anjo no lugar dito Pe niel, que
quer dizer “face de Deus”, querendo dizer que aquele anjo era
quase como a própria pessoa de Deus, o dito anjo na luta o feriu na
coxa ou anca da perna, da qual ele coxeava daí adiante, donde diz o
texto assim:
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הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לא כן על al ken lo yohelu bene Yisrael et
guid hanase, que quer dizer “portanto não comem os filhos de Israel
ao nervo esquecido” e assim antes que assassem ou deitassem a
cozer a perna, a abriam e tiravam a lândoasinha. E se depois de gui-
sada acharem que não a haviam tirada, não na podiam comer, assim
como faziam no coração que arriba disse em o capítulo precedente.

Capítulo 24

Item, tinham por cerimónia de não comer das rezes de quatro
pés nenhuma que não remoesse, ou ainda que remoesse se não
tinha a pata fendida. Não na comiam se não tinha as duas coisas,
assim o remoer como a pata fendida. E por isso não comiam o por -
co, saber: 29 לכם הוא טמא החזיר את תוכלו לו “não comais ao porco que
vedado ele  a vós”, porque ainda que tinha a pata fendida, não re -
moía, nem menos comiam o coelho e lebre nem coisas semelhantes. 

Capítulo 25

E menos comiam dos pescados que se criam na água, nenhum
sem ter escama e asas 30 e se tinham um e não outro não o podiam
comer, porque assim foi o mandamento de Moisés e de Aarão
como de ontem. No Levítico capítulo [11] das aves acima que el
capítulo não declara quais aves haviam de comer, porque em elas
não havia sinais para dizer as que não tiver isto não na comais,
empero nos peixes nos dá sinal [Dt 14, 10; cf. Lv 11, 9-12]]: 

לכם הוא טמא תוכלו לו וקשקשת סנפיר לו אין אשר כל que diz em ro man -
ce: “todo o peixe que não tiver asas e escama não comais a eles”. 
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Capítulo 26

Item, tinham por cerimónia de degolar atravessado e com cute -
lo despontado que não tiver mossa no talho. Isto não por manda-
mento da Lei, senão ordenado pelos sábios do Talmude, porque
não penasse aquela rês ou ave que degolavam. Porque usam daquilo
que diz em sua língua רחמים בני ישראל בני que quer dizer “os filhos
de Israel são filhos de piedade” e também porque degolando atra -
ves sado o primeiro que se cortava era os gorgomilos, que eles cha-
mavam סמנים simanim, que quer dizer “sinais”. E estes cortados com
cute lo, aquilo como dito tenho sem mossa, porque a rês morria
mais prestes e com menos pena. Esta cerimónia de degolar a tiram
de um arrimo a que os judeus se achegam, que diz na Sagrada Escri-
tura [Dt 12, 21] צויתך כאשר מבקרך וזבחת que quer dizer “e sacrificarás
de tuas vacas e de tuas ovelhas como te encomendei”. E eles dão aqui
duas interpretações na palavra de “sacrificar”, que dizem que se
entende por dois modos: um como diz “sacrificar”, porque assim o
requer o Hebraico, e outro é “degolarás”, e de aí sacam o de golar. E
para as aves e caça do campo arrimam-se a outro passo da Escritura
[Lv 17, 13] 31 ועוף חיה ציד יצוד כי איש איש que diz em ro mance “varón
quando caçar caça de alimária e ave e verterá su sangre e cobri-lo-á
com a terra” e cobrindo com a terra dirá uma bênção ordenada pelos
rabis הדם כסוי על וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ײ אתה ברוך

que diz em romance: “Bendito tu Adonai nosso Deu, rei do mundo,
que nos santificou por suas encomendanças e nos en comen dou
sobre cobrir o sangue.” Esta cobertura de sangue se en tende nas
aves e caça, empero na rês e carneiro e cabrão, não. Im por ta que se
cubra o sangue. Não todos os Hebreus podiam degolar, porque o
que o havia de fazer, havia de saber de cor uma folha inteira de
papel de umas cerimónias que se chamam שחיטות sehitot, que quer
dizer “degoladuras”. E se isto não sabiam, não podiam degolar nem
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comer a carne que os tais degolavam mais que se fora degolado por
algum cristão ou mouro. E se o degolavam e acharem que não tinha
atravessados os ditos gorgomilos ou achavam falta no cutelo, ou
que ele que o havia degolado não sabia os ditos escritos, não
podiam comer, antes o tinham por נבלה nevela, que qur dizer “coisa
morta de si mesmo e não ser degolado confor me ao ordenado
pelos sábios”. 

Capítulo 27

Item, tinham os judeus uma cerimónia que chamavam בדיקות

bedicot, que quer dizer “cataraduras” que era quando a rês estava
morta e aberta para catar se estava טרפה trefa, que quer dizer “da na -
da”, assim como se a assadura estava pegada ou danada em alguma
parte e se tinha estes males ou outros conforme a ordenação dos
sá bios. O que acatava dava-a por terefa o que [quer dizer] “danada”.
E em nenhuma maneira a podiam comer. Estes que catavam eram
mui poucos, porque os que sabiam de fazer haviam de saber de cor
a que eles chamavam טרפות terefod, que quer dizer “danaduras”, que
tinham três folhas de papel de escritura para saber e conhecer as re -
zes que eram danadas e as que eram boas, que era[m] tanto conhe -
cidas pelas ordenações mandadas, comiam-nas. A causa porque
faziam isto era por um mandamento que deu Deus a Moisés no
Levítico, capítulo 22 [8] que diz em sua língua תכלו לא וטרפה נבלה כל

e em romance quer dizer :“nenhuma coisa morta nem danada
comereis”.  

Capítulo 28

Item, tinham outra cerimónia de não comer queijo ou leite 
de pois da carne até que primeiro passasse uma hora ou duas. E 
po diam comer carne depois de haver comido queijo ou leite, 
enxa guan do-se primeiro a boca com vinho ou água. Isto será por
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um mandado de Moisés, no Êxodo, capítulo 32, que dizia em sua
língua אמו בחלב גדי תבשל לא “não cozer cabrito com leite de sua
mãe”, declarando mais o texto de estas palavras o caldeu. Diz assim
que quer dizer: “não comas carne com leite”: בחלב בשר תכול  .לא
E por que isto disse o caldeu, ordenaram os sábios do Talmude esta
cerimónia. 32

Capítulo 29

Item, tinham outra cerimónia que era tirar um pedaço de massa
que as mulheres tinham amassadas, o qual pedaço chamaram חלה

hala, que quer dizer “torta”, e deitavam no fogo conforme um man-
damento que lhe deu Moisés no Numeri, capítulo [15, 21], que dizia
em sua língua לכהן תתנו ערסתיכם ראשית “a primícia de vossas massas
dareis ao sacerdote” 33. E porque entonces não havia sacerdotes, dei-
tavam-no no fogo. 

Capítulo 30

Item, tinham um costume de queimar ou enterrar as cortaduras
que faziam de suas unhas e isto por um dito que diziam no Tal-
mude, que em sua língua dizia המותרות דברים que quer dizer “as coi -
sas sobejas que há aí em pó”: שרפן חסיד קוברן צדיק “o homem justo
as enterra e o religioso as queima”. 34 E como tinham as unhas por
coisa supérflua, aplicam-nas àquele dito, ainda que os sábios não
nomearam-nas unhas, salvo “coi sas sobejas”. Também dão outra
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razão os Talmudistas, que a cau sa porque cortam as unhas e as
enterram e as queimam é porque dizem que quando for a ressurrei-
ção dos mortos, os que tiverem esparzidos as unhas por aí, que lhes
há-de ser necessário buscá-las e jun tá-las, porque não nas tome o
diabo e as apresente diante de Deus, acusando ao homem de
pecado porque as não queimou e por não ter aquela tão grande tra-
balho as queimam. 

Capítulo 31

Tinham outra cerimónia que eles chamavam נדה nida, que quer
dizer “apartamento”. Diziam os sábios do Talmude que havia Deus
mandado que os homens se apartassem 7 dias de suas mulheres,
que lhes duravam suas purgações, e isto por sua saúde e limpeza e
por que os filhos que houvessem fossem mais sãos e dispostos e dis -
cre tos, repousados e sábios. E para isto usam agora nas partes da
Tur quia e Jerusalém que quando a mulher sai do banho ou tevila –
como se declara adiante que coisa é – basta em saindo assim afron-
tada da calor e com o pensamento em já limpa para seu marido.
Logo em saindo do banho está à porta um letrado formoso de bons
costumes para que as mulheres em pondo os olhos nele vão por
aque le pensamento e assim se ajuntem com seu marido para que
dali saiam filhos semelhantes aos tais. E dizem os rabis que os filhos
que geravam sem esta limpeza, digo estando elas com sua camisa,
eram os filhos que de entre ambos nasciam mamzerim, que quer
dizer “adultérios”, quase filhos em fornicação não conforme 
ao santo mandamento do matrimónio. E assim quando algum
moço era travesso e desavergonhado, se algum o queria emendar,
chama-lhe em sua língua הנדה בר ממזר mamzer bar-hanida, que 
quer dizer “adul tério, filho da que não foi apartada”. E para 
que este apartamento de entre marido e mulher fosse mui guar-
dado, mandaram que não comessem juntos num prato, nem be-
bessem ambos com uma taça, nem dormirem em uma cama, se 
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não fosse deitando-se a mu lher em volta em um lençol, de maneira
que o marido não pudesse chegar a suas carnes, nem com a mão 
um ao outro. E isto por tirar a causa que o apetite carnal não se
movesse. E passados os ditos 7 dias que cessava à mulher a dita 
purgação, o oitavo dia ia-se a banhar ao banho ou ao rio ou a uma
balsa que chamam tevila – que quer dizer “chapuçamento” – e ali se
chapuçavam 3 vezes todo o corpo e diziam uma bênção que diz
הטבילה על וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ײ אתה ברוך “Ben-
dito tu Adonai nosso Deu, rei do mundo, que nos santificou com
suas encomendanças e nos en comendou sobre a tevila”, que é o cha-
puçamento. E depois que se chapuçava, saíra fora e uma mulher,
que é a banhadeira, tinha cargo de a lavar e deitar por riba muita
água quente para a tornar em seu espírito daquele chapuçamento
que fez na água fria. E daí pagava o porte do que havia recebido da
lavada da banhadeira e ia-se para sua casa. A balsa se não é funda
quantidade que dê pelo pescoço, não aproveita para a lavanda. E em
esta partida tenho dito quanto baste.

Capítulo 32

As paridas se haviam de apartar de seus maridos 7 dias como as
que estavam com suas purgações. E se o que paria era macho, havia
de estar 33 dias. E se era fêmea 66. E estes 33 e 66 haviam de ser
além dos 7 dias, de maneira que do filho haviam de estar 40 dias e
da filha 80. E estes cumpridos iam se a banhar segundo acima de -
clarado, e ficava limpa daí por diante segundo se trata no dito capí-
tulo do Levítico 12.

Capítulo 33

As noivas e os noivos se desposam desta maneira. Primeira-
mente quando os consogros estão concertados do dito casamento,
vai um escrivão público, ao qual chamam סופר sofer, que quer dizer
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“es crivão”, e traz um cartapácio da dota que lhe dão ao noivo e seus
par tidos, segundo se concertam como cá chamamos “casas com
arras” ou outras coisas semelhantes. E aquele cartapácio de perga-
minho não no tem o noivo em seu poder, por medo que não se
rasgue e o deite por aí além, por alhear 35 a dota e a mulher não
tenha mando sobre ele, de maneira que por este medo tem-no a
mulher ou parentes dela. E quando se há-de receber vai o rabi com
toda a pa róquia a recebê-lo quando sai de casa pela manhã e o levam
diante com solenidade e o assentam onde está a Lei na esnoga e de um
cabo se lhe assenta seu sogro e do outro o rabi e o chamam por seu
nome à תיבה teva que é o púlpito onde lêem a Lei e ele vai ao cha mado
do que a lê, e lêem a Lei diante dele. E lhe cantam muitas cantigas em
hebraico e lhe dizem cantando aquele passo que traz o Génesis [24, 1],
que diz: בכל אברהם את ברך וײ בימים בא זקן ואברהם “Y Abraão velho
entrado nos dias y Adonai benzeu a Abraão em tudo”, e por ali vão
seguindo e lhe dizem mais uma profecia de Isaías profeta que diz [62,
אלהיך [5 עליך ישש כלה על חתן ומשש בניך יבעלוך בתולה בחור יבעל כי

“Como marida mancebo a virgem, se maridarão teus filhos; y ale-
gria de noivo com noiva, assim se alegrará o Senhor contigo”. E
depois de acabadas as ditas cerimónias que se usam na esnoga com
o noivo e suas orações devidas, o levam para casa da noiva e ali vem
a noiva muito arraiada e bem vestida se gundo suas forças e lha
põem à parte da mão direita. E o rabi toma um manto dos que há
na esnoga e põe-lhes cobro a ambos e toma logo um copo de vinho
e começa a cantar as bênções que para os tais pertencem, e depois
bebe e dá aos noivos e deitam o vaso a que brar no chão. E vem
logo outro copo e fazem o mesmo e logo o rabi com o noivo se
chegam à noiva e lhe metem um anel na mão no dedo; não dedo
polegar, senão outro, e há-de ser na mão direita. No qual anel há-de
estar escrito o nome de ambos e no anel cha mam anel de קדושין

qidusim, que quer dizer anel de “santidades”. E me tendo-lhe no
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dedo diz o noivo estas palavras: וישראל משה כדת לי מקדשת את הרי

hare at mequdeset li qedat Mose veYsrael, que quer dizer “e ser tu santifi-
cada para mim como manda a Lei de Mose Y Israel” e ali ficam os
noivos com os parentes e muitas mulheres em boa conversação. E à
noite que se hão-de inteirar de que o esposo apresenta a ver dela sua
virgindade, que se chamam em Hebraico בתולים que quer dizer vir-
gindades. Logo em sabendo, a que tinha cargo de estar aí, que é a
que nos outros dizemos “madrinha” estava lá […] e vendo que 
o noivo havia levado a virgindade, a noiva a fazia levantar da 
cama sem lhe deixar cumprir com ele, porque havendo-a cor-
rompida, havia feito sangue e estava suja. E deixando-se estar 
com ela, pode ser que daquela noite se emprenhasse e saíam os
filhos mamzerim “perversos”, como lá arriba disse, de maneira que
dormia apartado da noiva até cumprirem-se 7 dias. E no fim deles
ia-se ela a banhar e ficava limpa. E não guardavam outro aparta-
mento entre os noivos como em as que estavam com seus costu-
mes, porque aqui não havia nem se chamava sangue menstruo,
senão sangue de vir gindade. E quando se descasam por alguma
causa que entre ambos concorra, também vem o rabi e ele noivo
para ante testemunhas lhe dá um escrito de sua mão em que diz:
“De certo tu desterrada para mim e solta para todo o mundo”. 
E desconcertam-se como lhes manda o rabi. E em Hebraico assim:
אחר לאיש פטורה לי מגרשת את הרי

Capítulo 34
 
Tinham outra cerimónia que eles chamavam מילה ברית berit mila,

que quer dizer “firmamento 36 da circuncisão”, que é o que nos outros
chamamos circuncisão. Isto faziam por aquele mandamento que
Deus deu a Abraão no Génesis, capítulo 17 37, que em sua língua diz:
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עורלטכם בשר ומלתם “y circuncidaredes a carne de vosso prepúcio”.
Faziam assim mesmo conforme ao preceito de Deus que é no Leví-
tico, capítulo 12: “Aos 8 dias do nascimento da criatura”, o qual diz
em Hebraico בשר ימל השמיני וביום que quer dizer “y em o dia o oi -
tavo circuncireis a carne de seu prepúcio”. Esta circuncisão se fazia
desta maneira: A noite do seteno dia do nacimento do menino, seu
pai convidava a uma colação de fruta e vinho a seus parentes e ami -
gos, a qual noite chamavam eles חתנות לל lel hahatanut, que quer dizer
“noite de desposórios” dizendo que quase havia o outro dia de ser
o menino noivo enquanto haviam de cumprir o mandamento do re -
ta lhado. Este nome de noivo tomaram de Sipora, mulher de Mosé,
porque quando retalhou o filho que paria o chamou em sua língua
למולת דמים חתן hatan damim lamulot [Ex 4, 26] que quer dizer “noivo
de sangue pelas circuncisões” que por outro nome próprio lhe cha-
maram גרשון Gerson [Ex 6, 16] e logo no oitavo dia faziam uma
cama e na porta de sua casa ou na esnoga e assentava-se ali [o
sandaq] que nós outros chamamos compadre do menino e tomaram
sobre suas pernas e ali o que tinha cargo o retalhava. E depois de
cortado aquele prepúcio que o tinha só estirado para fora com
umas tenazinhas, que o tinham mão que não encolhesse a carne
para dentro. E como o havia cortado lhe rasgava a pele que ficava
um pouco com as unhas polegares que para isso as criam pontadas
no meio que cortam como navalha e rasgam a tensão de descobrir
mais a cabeça do membro. E por dar diferença de judeu a mouro,
que o mouro não fez mais que cortar, mas não rasga outra vez
como o judeu. E com o rasgado chupam o membro pelo buraco
dende sai a urina uma e duas vezes por tirarem aquele mormo
daquele sangue para fora. E deitam o sangue chupado da boca
numa tasca de vinho e barrufam o membro e dizem logo, estando
re  talhando, diz o compadre do menino duas bênções, que diz
מבתן בני קידש אשר העולם מלך אלהינו ײ אתה ברוך “Bendito tu Adonai
nosso Deu, Rei do mundo, que santificou meu filho dende o ventre
de sua mãe”. E para aqui vai. As quais acabadas, o rabi que o retalha
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diz outras duas, e uma que diz como lhe dá o corte no prepúcio,
que diz המילה על וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ײ אתה ברוך

“Bendito sejas tu Senhor, nosso Deu, Rei do mundo, que nos santi-
ficou com suas encomendanças  e nos encomendou sobre a circun-
cisão”. E depois de dizer as ditas bênções entre elas nomeavam o
nome que o pai queria pôr ao menino. E o curam, deitando-lhe seus
pós de murtinhos secos e sua clara de ovo. E curado, o leva à coma-
dre que ali o trouxe. Para aquele efeito o leva numa almofada à
cama onde está a mãe. E aquele dia fazem grão banquete. 

Capítulo 35

Item, acerca do enterrar dos mortos. Quando morriam tinham
muitas cerimónias. A primeira era para virem se estava morto.
Quan  do expirava punham-lhe um pequeno de algodão no nariz e se
resfolgava o algodão bulia-se e sabiam que ainda estava vivo. E os
que o viam morrer eram obrigados, assim parentes chegados como
os que o viam morrer, eram obrigados a rasgar um pouco dos ves-
tidos por diante com ambas as mãos. E rasgavam abaixo quantidade
de um palmo, ao qual rompimento chamavam eles בגדים קריעת que-
riya, que quer dizer “rompimento de panos”. E logo faziam o que
eles chamavam המים שפיכת sefihat hamayim, que quer dizer “verti-
mento das águas” que era de[rra]mar toda a água que em casa se
achava e assim todas as casas que eram mais baixas de altura de
aquela casa onde morre a pessoa. E isto fazem-no porque dizem
que o demónio quando mata aquela pessoa vai a lavar a espada na
água por todas aquelas casas que são mais baixas daquela, e naquela
primeiro. E por dúvida de não saberem em que talha a lavou,
deitam toda a água fora. 38
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Os קברים qabarim que quer dizer os que têm cargo de lhe fazer a
cova [coveiros] que são de sua paróquia, comedem com uma cana e
vão fazer a cova, e isto logo, porque dizem que quanto mais presto
se enterra o morto mais repouso lhe dão à alma. E se morre sexta o
enterram à tarde porque entra logo o sábado e não têm הקבר חבוט

hibud haqeber que quer dizer machacamento da cova, que dizem os rabi-
nos que quando fica enterrado, depois que todos se vão o aperta a
terra tanto que lhe faz a sair o leite que de sua mãe mamou, pelas
unhas, e por essa causa dão pressa ao enterrarem. 

O modo da cerimónia que lhe fazem antes que o enterrem é
esta: primeiramente em vendo que havia expirado, venha seu filho o
maior ou a mulher se não tinha filhos ou os parentes mais cercanos e
cerrava-lhe os olhos e a boca e tomavam um lençol e punham-no
no chão tendido, coberto todo com o dito lençol da mesma cama
com uma tocha metida dentro de uma panela cheia de arreia ou de
terra para suster a tocha. E logo outra aos pés, e mandavam a
aquentar uma grande caldeira de água para o lavarem. E assim man-
davam à esnoga pelas tábuas onde lavam os mortos e mandavam
fazer o ataúde. Entrementes isto se ordenava, vinham muitas mu -
lhe res assim as que choram e alguayam por dinheiro, como outras
pa rentes e forasteiras que vêm à מצוה misva que quer dizer “manda-
mento” de Deus que todos sejam em ajuda de enterrar o morto. E
assim umas alguayam com os parentes do morto e outras cosem a
mor talha, a qual mortalha há-de ser coisa nova, saber uns calções e
uma camisa e uma tira do mesmo pano de linho ou de algodão para
o cingir. E uma coifinha e de um lençol o melhor que tivessem não
importa que seja novo. E ali o deixem baúlhado, metido em seu
ataúde, no qual ataúde lhe põem à cabeceira uma almofadinha de
terra ou de cal virgem para que lhe coma mais presto os miolos. E
s é o morto a ferro, põem-no de boca abaixo, para que peça justiça
a Deus de quem o matou. E isto tiram-no daquilo que disse Deus a
Caim, quando matou a Abel [Gn 4, 10]. Chamando lhe disse Deus:
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הארץ 39 מן אלי צעק אחיך קול הנה “Que isto, Caim, ec voz de teu irmão
ex clama a mim da terra”, e por esta razão o põem de boca abaixo.
Depois que a mortalha é feita e a água está quente, o levantam do
chão os mais dos homens a um homem e se não, mulheres à que é
mulher. E o põem em riba daquelas tábuas que da esnoga vieram,
em alto, a maneira de mesa, e o lençol por riba. E então homens de
uma parte e de outra com aquela água quente para riba do lençol o
esfregam e lavam muito bem. E depois de lavado rompem os cân-
taros em que trouxeram a água e o enxugam muito bem e o amor-
talham e o põem em seu ataúde e, logo isto feito, punham os paren-
tes dó, que é uma touca azul-escuro. E assim estavam chorando até
vir recado da cova se estava feita. E como vinha, estavam logo apa-
relhados os da paróquia sua com o rabi e tomavam o ataúde uns por
um cabo e outros por outro e cantando certas lamentações em
hebraico, que diz:

בקבר ? ומחר בחיים היום יתגבר במא עובר; כצל ימיו דמה להבל אדם

“O homem a nada é assemelhado, homem como a sombra 
que passa [Salmo 144, 4]. Por quê se levantar? pois que hoje é 
vivo e ama nhã na cova” 40. E assim outras muitas lamentações.
Coram omnibus o abaixavam abaixo e de dois em dois o levam aos
ombros, dois diante e dois detrás, de quatro em quatro passos
mudavam-se as pessoas, que acudiam sempre gente, que são 
obrigados. Todo aque le que ouve a voz do rabi que vai pela rua 
cantando as lamentações, logo sabe que há aí morto e se chegam
pela obrigação que têm, e ajudam a levar 4 ou cinco passos. E os
אבלים avelim, que quer dizer “lamuriosos”, vão detrás, travados 
do pano negro com que vai coberto o ataúde e assim o levam 
cantando aqueles קינות qinot, que quer dizer “endechas” e são 
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palavras lastimosas que todos os que as ouvem incita-os a en-
tristecer e a chorar. Esqueceu-me dizer que quando o querem 
sacar de casa, se deitam os parentes do morto de peitos sobre o
ataúde e o rabi começa a dizer o הדין צדוק siduq hadin, que quer di-
zer “a confissão do juízo”, o qual em hebraico dizia assim [Dt 32, 4]
הוא וישר צדיק עול ואין אמונה אל משפט דרכיו כל כי פעלו תמים הצור Hasur
tamim paolo qui hol derahav mispat el emuna veen avel sadiq veyasar hu que
quer dizer “O Forte comprida é sua obra que todas suas carreiras
juízo, Deus de verdade e não faz torto, justo e derechero Él.” E por
aqui iam dizendo. E o levavam como dito tenho. E chegando como
um tiro de besta da cova, ali paravam em pé todos e diziam outra
oração, que o cabo dela diz: המתים מחיה ײ אתה ברוך “Bendito tu
Adonai abiviguán os mortos”. E logo o levavam e o punham no
chão a par da cova e lhe davam 7 voltas ao derredor e a toda pessoa,
quer homem, quer mulher 41, e na ordem das voltas en trava o rabi
com os mais principais homens velhos e honrados, cantando [Job
חמר [19 ,4 בתי שכני sohne bate homer, quer dizer isto: “os que morais
em casas de lodo, para que alçais os olhos? Que vantagem há aí dos
homens sobre os animais em este mundo? é pouca coisa, que tudo
é nada”. E isto acabado respondiam-lhe todos a copla de hasur
tamim paolo, que arriba disse. E logo [canta] o rabi outra copla. Eles
respondiam o mesmo. E assim todos até havê-las acabado, as quais
coplas e suas respostas acabadas, tomavam o cor po e levavam-no a
enterrar a seu enterramento que [fica] fora da cidade, porque os
Hebreus não enterram seus mortos salvo no campo, porque tinham
por coisa mais suja enterrá-los em suas casas de oração. E porque
também há-de ser em terra virgem que nunca se há enterrado
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outrem nela. E assim o Sagrado Evangelho que topou Cristo nosso
Redentor com o filho de Ariana que o levavam a enterrar fora da
vila, para o que agora se usa em toda parte onde há aí judeus é fora
da vila enterrarem seus mortos. E enterrado na cova põem-lhe em
certo extremo que fazem dentro na cova para estar o ataúde em vão
que lhe não chegue a terra de riba, o qual ataúde sobre tudo com
lajes que não chegam ao ataúde, de maneira que debaixo e de riba
fica em vão. E depois de coberto vêm os parentes mais chegados e
começam a deitar punhados de terra com as mãos, dizendo aquele
verso do salmo [78, 38] que diz: 

עון יכפר רחום והוא

“y Él, piadoso, perdonará delito” e tantos punhados deita quantas
pa lavras tem este verso. E logo toda a outra gente faz o mesmo e
os cavadores tomam as enxadas nas mãos e o acabam de cobrir. E
depois de coberto, se tem filho lhe diz o cadis, que quer dizer “san-
tificação”, arriba já nomeados em outra cerimónia. E se não tem
filhos, antes que morre alugam algum moço órfão pobre que lhe
diga por sua alma. E isto chamamos cá como “responso”, ou em
sua vida perfilha alguém assim para o eredar, como que lhe diga
cadiz. E logo depois de dito o cadis se vão andando e tirando as ervas
do chão 2 ou 3 vezes, e deitando-as por detrás das costas, dizendo
que já ali fica o morto e rogando que se haja por contente de não
fazer morrer daquela casta mais alguma pessoa. E levam diante os
lemunhosos, que são os parentes do morto e o acompanham até
casa. E entrando em casa tiravam os sapatos e descalços se senta-
vam num estrado que tinham cerca da porta à mão esquerda. E eles
assentados o povo se despedia. Este dia de enterramento não
comiam carne, antes se estes que estavam detrás da porta tinham
amigos ou parentes, os tais lhe traziam concertado pescado e ovos
cozidos para que comessem. E se não nos tinham eles concertavam
de comer em sua casa sempre todos aqueles 7 dias. Lhe davam de
comer no princípio ovos cozidos e o comiam com cinza em lugar
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de sal. Isto há-de notar que assim como o ovo não tem princípio,
assim os que estavam detrás das portas não haviam de ter boca para
falar, querendo dizer que em aqueles sete dias haviam de estar em
muito silêncio e recolhimento, sem saírem de casa nem trabalharem
coisa alguma. E todos os 7 dias vinham os da paróquia com rabi 3
vezes no dia a fazer juntamente oração em sua casa, onde traziam
para isto seus sacos com seus mantos e tefilins, como faziam na
esnoga. Na qual casa tinham sempre até o mês uma lâmpada acen-
dida pela alma do morto. E acabados os 7 dias iam os parentes ao
en terramento e lá diziam um responso, isto depois de já na esnoga
haverem feito seu cumprimento, acendidas todas as lâmpadas à
custa dos parentes e dito-lhe muitos responsos. E o mesmo faziam
aca bado o mês e um ano também. E como se acaba o dito ano,
punham uma pedra de mármore sobre a fosse do morto. 

A causa que rompiam seus panos era porque aprendendo o
patriarca Jacob quando lhe dissera seus filhos que Josef  é morto,
rompeu seus panos [Gn 37, 34]. E as mulheres, ainda que lhes mor-
resse algum, não faziam rompimento de panos, mas punham dó
como os homens, que era umas beatilhas que cá chamamos almei-
zagados. E se por sua morte não há aí quem lhe diga ao morto o
cadis, dizem que não tem paraíso salvo se houver feito tão boas
esmolas que contrapesem a seus pecados. E isto tiram-no daquela
profecia de Daniel (4, 24), que disse a Nabucodonosor quando lhe
anunciou que havia de ser 7 anos besta do campo, lhe disse: “e teus
pecados, rei, com esmolas remi”. E a isto se apegam. Também
dizem que por muito que um judeu pene no inferno, não pode
passar mais de 12 meses, que é um ano inteiro. 

Capítulo 36

Os livros que os Hebreus tinham para saber os ditos e regras
das cerimónias sobreditas são estes quatro que se seguem
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O primeiro era o que eles chamaram חיים ארח orah haim, que
quer dizer “o caminho das vidas”. Este tratava das orações, páscoas
e jejuns. O segundo chamavam דעה יורה yore dea, que quer dizer “de -
mostra saber”, que tratava das coisas vedadas que não podiam
comer, assim como sebo, sangue, leite ou queijo depois de haver
comido carne, como se arriba tratou, e de outras coisas muitas. O
ter ceiro chamavam העזר אבן eben haezer que quer dizer “pedra de
ajuda”. Em esta tratava-se dos desposórios, casamentos e repúdios.
O quarto livro se chamava המשפט חשן hosen hamispat, “pectoral de
juízo”. Este tratava de direitos de pleitos, como cá dizemos “o
Montalvo”. 42 Estes quatro livros tirou e compilou גמרות שבעים sibim
guemarot, que quer dizer setenta livros do Talmude, que são compos-
tos sobre o Testamento Velho. Um sábio que entre eles foi tido por
tal, que lhe chamaram יעקב רבינו Rabenu Jacob, que quer dizer Nosso
Mestre Jacob, o qual foi em sua Lei muito perito e teve aca de mia de
estudantes em a vila de Ocaña. 43 Estes LXX do Talmude eram os
que os sábios liam aos estudantes em as academias, e em cada um
seu lugar. Ainda que não eram livros de ciência, tinham um rabi que
em eles ensinasse aos moços, os quais em sabendo o he braico e o
romance os punham a estudar naqueles guemarot sem pon tos e dali
saíam letrados. Ora, o que agora se usa de livro mais corrente por
onde se governam para as cerimónias, como todalas outras coisas
arriba ditas, é um livro que compôs um sábio haverá 15 anos, Por-
tuguês de nação, que depois que destas partes foi, saiu grande
letrado. 44 E tanto que fez este livro ajuntando todos os ditos destes
outros livros e sobre eles deu seu parecer, melhor que os outros e
conforme ao tempo em que agora se acham, de maneira que qual-
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42 Não sei a que código seiscentista de direito português se refere.
43 Trata-se de Jacob bem Aser (1270?-1343), natujral de Alemanha, autor do Tur (o

maior código jurídico judaico de sempre), rabino-mor de Castela desde 1303, com sede
em Toledo.

44 Joseph Caro (1488-1575) veio a Portugal em 1492. Vítima da conversão geral, con-
seguiu emigrar para a Turquia. 
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quer pessoa que quer ver qualquer preceito ou cerimónia ou 
casamento, tudo acha em breve naquele livro. Chama-se ערוך שלחן

Sulhan aruh, que quer dizer “mesa ordenada”. 45 O que o fez se cha-
mava em judaico קארו יסף Yosef  Caro.  

Capítulo 37

Lembra-me outro jejum que também têm os judeus, que se cha -
ma בתמוז עשר שבעה siba asar betamuz, que quer dizer que cai o jejum
a 17 de Junho. E isto também porque outra vez se destruiu a Casa
Santa, como declara גוריון הבן יוסף Yosef  [Ben Gurion] De antiqui-
tate em seu livro largamente. 

Capítulo 38

Também tem outro jejum que fazem pela morte de אחיקם בן גדליה

Guedalia filho de Ahicam, que diz nos profetas, mas não me acorda
a quantos do mês vem nem em que mês.

Capítulo 39

Item, as cerimónias de lavar pela manhã as mãos, que há-de ser
com água que fique de noite coberta. E se fica descoberta, não se
pode lavar com ela. Digo pela manhã. A qual lavadura, há-de vir a
água que deitar sobre as mãos de força de homem. E se não vem de
for ça de homem não aproveita a dita lavadura. E se não tem quem
lhe deite água às mãos, ele tomará um jarro e deitará 3 vezes sobre
a mão esquerda, abrindo os dedos que não toquem um no outro
nem uma mão a outra até haver deitado. Com a esquerda outras três
vezes sobre a direita. E depois ajuntam ambas as mãos e lavam o
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45 Primeira edição, Veneza, 1565. Saiu um compêndio em espanhol em Salónica, 1568,
intitulado Mesa del alma (reimpresso em Veneza, 1602, 1712)
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rosto e se limpam. E estando-se limpando na toalha, antes que a
sol  tem das mãos, hão-de dizer esta bênção do rosto, que diz assim:
“Bendito tu Adonai nosso Deu, rei do mundo, él fazién pasar sueño de
mis ojos y adormidura de mis párpados. Sea voluntad delante de ti, Adonai mi
Dios y Dios de mis padres, que me escapes hoje y em cada dia de ho -
mem mau, de vizinho mau, de encontro mau”, e por aqui vão se -
guindo até acabar, dizendo: “Bendito tú Adonai, él facién tornar almas a
cuerpos muertos”. E isto dizem porque tem um preceito rabínico que
lhes diz que quando o homem dorme, não tem alma e a alma vai a
dar conta ao céu aquela noite do que há feito durante o dia e fica o
es pírito acompanhando o corpo para resfolegar. E suspira pois fica
são e para fazer o mais que de noite é necessário ao homem e quan -
do vem pela manhã tornar dita alma ao corpo lá contra a alvorada
da manhã, quando se deixa o homem vencer dum sonozinho, então
naquele sono dizem que vem e se incorpora na pessoa. A bênção de
lavar as mãos, creio que a disse arriba pero porque cabe aqui, diz:
“Bendito tu Adonai, nosso Deu, Rei do mundo, que nos santificou
com suas encomendanças e nos encomendou sobre a limpeza das
mãos”. E porque arriba disse em hebraico a não digo aqui. E a par
desta dizem logo outra que se diz por ocasião de dar Deus ao ho -
mem saída por onde evacuasse. E assim todos os mais buracos que
o homem tem, que se Deus não se houvera com sua divina miseri-
córdia, não era posible suster diante o homem. E dizem-na cada vez
que acabam de fazer suas necessidades, lavando primeiro as mãos,
porque não podem dizer palavras de Lei sem estarem limpas as
mãos. E a oração diz assim em Romance: “Bendito tu, Adonai
nosso Deu, Rei do mundo, que criou em mim buracos buracos,
furos furos. Descoberto e sabido diante a cadeira de Tua honra que
se encerrasse uno deles ou se abrisse demasiadamente um deles, não
nos poderíamos suster tão-somente uma hora. Bendito tu, Adonai,
mezinhador de toda criatura y maravillán por fazer”. E em hebraico
direi ao cabo assim esta bênção como a do rosto, de maneira que
cada bênção que os judeus deitam há-de começar com “Bendito”
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ao princípio e no cabo. E lavam como digo as mãos, porque hão-de
ir à esnoga a dizer orações. E se não as lavam dizem que não são
aceites a Deus, porque não é possível de noite deixar de tocar as
carnes baixas. E a água das mãos pode cair quando se lavarem. Não
há-de ser em lugar onde passe gente, porque dizem s rabinos que
naquela água pousam os demónios e se alguém passa por onde ela
está pode ser que os demónios os tolhem que se não possam bulir.
E para isso tem lugar para isso preparado onde lhes cai a água da
lavadura. As bênções em hebraico são estas: 

וכולי מעפעפינו ותנומה מעינינו שנה המעביר העולם מלך אלהנו ײ אתה ברוך

Eis quanto à oração do rosto e não toda, porque comprida, 
e já a declarámos arriba. Estoutra é a das necessidades. Também
não digo toda porque é grande: 

ײ אלהינו מלך העולם אשר ברא נקבים נקבים חלולים חלולים וכולי  ברוך אתה

Capítulo 40

Item, pela manhã quando se querem erguer antes desta dita la -
va dura, costumam os religiosos ter um jarro de água aparelhado. E
logo lavam as mãos uma lavada de boleo para poder dizer as pala-
vras que agora se dirão. E como se há lavado, se levanta da cama
dizendo uma oração que começa: וכולי טהורה, בי שנתת נשמה אלהי

“Mi Dios, el alma que diste a mi limpia ella, tú la criaste”, etc. E logo
começam a vestir as calças ou jubão, sempre entrando com o pé ou
mão direita, e isto sendo por o contrário têm-no por agoiro. E logo
dizem uma bênção que diz: “Bendito sejas to, Senhor, que vistes os
nus” e quando põem o bonete na cabeça, dizem “Bento sejas Tu, Se -
nhor, que encoroaste a Israel com fermosura”. E assim a cada coisa que
fazem. Até no cantar do galo têm sua bênção que diz: “Bendito
sejas tu, Senhor, que deste ao galo entendimento para entender en -

301

FONTES E DOCUMENTOS

Pag 245-312:Pagina 1-28.qxd  14-12-2009  23:50  Page 301



tre dia e entre noite”. De maneira que abrindo pela manhã os olhos
também têm oração e os primeiros 4 passos que dão também, e
todas as coisas como dito tenho têm oração, que seria prolixidade
dizer aqui tudo. E eis aqui algumas das arriba ditas em hebraico, pois
que as disse em Romance. E outras muitas que […] não põe. Estas,
por não dizer tanto “bendito”, digo não mais que os cabos delas: 
ו’ בינה לשכוי ערמים ;הנותן כפופים ;מלביש עורים ;זקף פקח העולם מלך אלהינו ײ אתה ברוך

Capítulo 41

Item, outra cerimónia depois de os filhos serem já judeus
circun cidados e têm entendimento sendo primogénitos, que doutra
maneira não. E então manda o pai segundo sua possibilidade armar
a casa e pede as jóias à mulher e as põe num prato de prata se o tem,
e se não, pedem-no emprestado, e logo mandam chamar um sacer-
dote, homem honrado, seu amigo, e vindo o sacerdote se assenta
numa cadeira de espaldas e ali lhe entregam o moço, dizendo que
aquele moço lhe toca a sua parte do dízimo, por enquanto Nosso
Se nhor foi contente de livrar os primogénitos de Egipto, digo os
judeus. E pois que assim é que este lhe toca a sua parte, oferecendo-
-lhe para serviço de Deus e seu e o sacerdote o toma nas mãos e o
beja e estando assim torna o pai do moço a dizer, voltando o pro -
pó sito e apoiando-se ao sacerdote, dizendo-lhe que “por amor de
Deus que lho não queira levar e que eis ali lhe apresente um prato
cheio de jóias em câmbio do moço, que dali tome o que quiser ou
tudo, como lhe parecer e que lhe tornem o moço”. E o dito sacer-
dote se faz de rogar, dizendo que não há-de dar ele o que é de Deus.
E daí a um pouco diz que já que assim é, que lhe cheguem ali o
prato, que tomará o que lhe parecer, em câmbio do moço. E logo o
pai do moço lhe apresenta o prato diante e a ele cabendo-se este,
que rer tomar o que quiser. E por cortesia toma uma peça qual lhe
pa rece, e dizendo isto: “Tomo por resgate de vosso primogénito
filho”. E fazem um grande banquete aquele dia. E indo-se o sacer-
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dote para casa, lhe manda uma esmola em câmbio da jóia. A qual
esmola dá o sacerdote para amor de Deus a algum pobre, não no
sendo ele; que se ele é pobre a toma para si e esta cerimónia tiram
pelo bem que Deus lhe fez quando o anjo passou pelas casas 
dos ju deus sem tocar nos seus primogénitos e nos de Egipto sim. 
E diz a Escritura no Génesis ou no Levítico, capítulo [Ex 12, 27]:
הציל בתינו ואת מצרים את בנגפו “em seu ferir o anjo a Egipto e a
nossas ca sas escapou”, etc. E chama-se esta cerimónia em Hebraico
הבן  .”que quer dizer “remissão do filho ,פדיון

Capítulo 42

Item, tem outra cerimónia que os moços até de idade de 13
anos não podem entrar em conta dos dez que dizem a oração na es -
noga, empero se estavam aqui 9 homens e um moço de 12 anos e
um dia, podem mui bem cumprir sua oração com ele. Chama-se
.”que quer dizer “conta ,מנין

Capítulo 43

Item, mandam os rabinos talmudistas que os mancebos hão-de
casar de idade de 18 anos, porque se estão mais tempo, pecam con -
tra Deus. E dizem que como passam daquele tempo sem casar, cada
dia são apregoados no céu por réus e pecadores a Deus porque não
cumprem o mandamento de crescite et multiplicamini que diz assim em
hebraico הארץ את ומלאו ורבו פרו “crescei e multipliquei”. 

Capítulo 44

Item, há aí outro preceito entre eles muito bom ao qual chamam
שבוים פדיון pidion sebuim que quer dizer “remissão dos cativos” que
tanto que sabem que há aí judeus cativos em Malta ou Messina e
outros lugares, mandam homens por todas as terras dos judeus com
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cartas favorables dos juízes e letrados rabínicos assim de Safed e de
Je rusalém, Salonique, Costantinopla, para que com as ditas cartas
ajuntem grandes esmolas e as dêem aos tais homens para resgatar a
seus irmãos que estão em Malta cativos. E assim o fazem porque
todos são obrigados a darem o que cada um pode e alcança. E de -
pois de resgatados, vindo desbaratados como vêm, lhe fazem em
cada terra por onde passam esmola, e os vestem e dão dinheiro para
o caminho, até chegarem a suas terras donde são naturais, e se lhe
busca também modo de vida, sendo pobres

Capítulo 45

Item, têm outra cerimónia que fazem para quando nasce, por
onde daí por diante se possa chamar judia. É esta que manda o pai
da moça chamar o rabi da paróquia à noite e alguns amigos particu-
lares e amigas das quais elegem uma comadre e têm para uma for-
mosa ceia e depois que acabam de cear, vem a comadre com a me -
ni na nos braços e a apresenta na mesa e ali à mesa o rabi a deitar-lhe
sua bênção e santificá-la com palavras. E perguntam ao pai o nome
que lhe quer pôr e lho põem e depois lhe deitam outra bênção, que
diz assim:            

הזאת הבתולה יברך הוא ורות אביגיל בת ואסתר הנביאה ומרים ולאה ורחל וריבקה שרה שברך מי

“O que benzeu a Sara e a Rebeca e a Raquel e Lia e Miriam la
pro feta, Ele benza a esta moça por nome nomeada” como lhe põe
e vão rogando muitas bênções assim ao pai como à mãe e acaba-se.

Capítulo 46

Item, têm outra cerimónia os sacerdotes de benzerem o povo.
Pri meiramente vinha o sacerdote ao tempo que se queria acabar a
oração de em pé e sai-se ao pátio da esnoga, que eles chamam
העטרה haatara e logo trazer-lhes os levitas para lhe deitar água às
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mãos. E depois de lavadas entravam os sacerdotes descalços na es -
noga e iam-se pôr ao armário onde estava a Lei sobre um degrau
que sobem quando querem tirar fora a Lei para se mostrar. E logo
pos tos todos ali à regra se cobriam suas caras com aqueles mantos
bran cos. E alçando as mãos em alto como quem deita bênção que
eles queriam deitar, abriam as mãos com o dedo polegar garavidado e
os 4 dedos de cada mão de dois em dois abertos. E assim começava
o rabi que estava no púlpito da oração a dizer a bênção e eles a cada
palavra que o rabi dizia, a tornavam a dizer, garganteando. E os
judeus estavam todos cobertos com aqueles mantos as cabeças de
ma neira que não vissem quando lhe deitam a bênção. E os que têm
filhos achegam-nos naquele tempo à beira de si e lhe põem as mãos
sobre as cabeças, e assim os fazem estar quedos até se acabar a dita
bênção, a qual diz assim: 

וישמרך ײ יברכך

Bendiga-te Adonai e guarda-te

ויחנך אליך פניו ײ יאר

Alumie Adonai suas fazes a ti e apiade-te

שלום לך וישם אליך פניו ײ ישא

Alce Adonai suas iras de ti e ponha a ti paz

E dizendo isto acabam a oração de em pé e os sacerdotes se iam
a seus lugares e não havia mais.

Capítulo 47

As glosas das que fizeram שלומה רבי o rabi Salomão e o que di -
ziam משה רבי Mestre Moisés e עזרא אבן Aben Ezra e o que dizia o
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קמחי Camhi foram para que um homem sábio que o tinham assol -
da dado em cada lugar e admoestasse aos moços e os ensinasse e
lhes pregoasse da maneira que as academias que em aquele tiempo
eram como agora Alcalá de Henares e Salamanca. Não iam os ditos
estudantes salvo a ouvir o Talmud. Estes 4 sábios sobreditos o glo -
sa ram todo o Testamento Velho, assim como o Nicolau de Lira glo -
sou o Novo e Velho Testamento.

Finis

Laus Deo Christo filii Maria Virginis

Item, naquela cerimónia que arriba disse dos mortos, se houve
de dizer que quando passa pela rua um morto que levam de enter-
rar, se naquela rua há aí alguns doentes, como sentem que passa se
levantassem todos sobre a cama, porque dizem que não empecem
eles doentes em lugar dos mortos.
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309

1 Optei pela grafia “Nasci” nos meus artigos anteriores, por aparecer assim na dedica-
tória à Consolaçam as Tribulações de Israel de Samuel Usque (Ferrara, 1553), mas na documen-
tação espanhola só aparece “Naçi”. Aron di Leone Leoni demonstrou que esta foi a única
vez em que o apelido foi transcrito assim em Ferrara e que a própria D. Grácia assinou
“Gracia Naçi” uma carta escrita pelo próprio punho em 1564. Ver Aron di Leone Leoni,
“As transcrições do apelido נשיא nos documentos guardados nos arquivos de Ferrara e de
Modena”, Cadernos de Estudos Sefarditas, 5, 2005, 77-85.

2 Versão portuguesa nos Actas do Iº Colóquio Internacional sobre o Património Ju daico Portu-
guês, Lisboa, 1998.

3 Só encontrei a abreviatura “Phla” num único documento que desenvolvi em “Phi-
lipa”. Aron di Leone Leoni propôs que “Phla” seria uma abreviatura de “fulana”, o que
me parece improvável, visto que “fulana” nunca se escreve com “ph”. Ver Aron di Leone
Leoni, The Hebrew Portuguese Nations in Antwerp and London at the Time of  Charles V and Henry
VIII, New Documents and Interpretations, Jersey City, New Jersey, 2005, 91, n. 19.

Álvaro de luna ci-devant simuel naci, 
o Pai de D. Grácia naci 1 (beatriz de luna)

Herman Prins Salomon
University at Albany

No meu estudo “Mendes, Benveniste, De Luna, Micas, Nasci:
The State of  the Art (1532-1558) (The Jewish Quarterly Review, 88,
Avril 1998, 135-211, co-autor Aron di Leone Leoni) 2, estabeleci que
a mãe de D. Grácia era a irmã de seu marido e se chamava Philipa 3

depois de sua conversão, mas não consegui o nome judaico do pai
de D. Grácia,  Álvaro de Luna. No fim do artigo avancei várias hi -
póteses, começando por uma pergunta:

“Poder-se-ia conjecturar que Álvaro de Luna pertença à estirpe
dos Nasci […]?”

Rejeitei esta hipótese (que se revela agora ser verdade), para per -
der-me – contra a vontade do meu co-autor – em ousadas fantasias
(Álvaro de Luna seria afilhado de um neto homónimo do malfadado
condestável de Espanha Álvaro de Luna [c. 1388-1453], etc., etc.).
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Em 2005 publiquei nestes Cadernos de Estudos Sefarditas (no. 5,
87-88) uma nova achega sobre “A origem dos Mendes-Benveniste”,
derivada de uma carta dirigida a um funcionário real em Sória (de
onde são oriundos os Benveniste e os Nasci) pelos reis Fer nando e
Isabel, datada do dia 23 de Outubro de 1495, para atender a um
pedido do rei português D. João II, no intuito de recuperar os bens
das famílias Nasci e Benveniste, confiscados em Espanha quando
da sua expulsão e emigração para Portugal em 1492. Do teor desta
carta e de outra anterior deduzi então (mas erradamente) que o
“Simuel Naci” mencionado na carta dos reis espanhóis era o pró-
prio que veio a chamar-se Agostinho Henriques Micas quando se
converteu em Portugal e que se tornaria professor na Universidade
de Lisboa. Continuei a ignorar como se chamava Álvaro de Luna
antes de sua conversão ao catolicismo. 

Porém, sem eu então a saber, a resposta já tinha sido encontrada
em 2002, por Máximo Diago Hernando (“Efectos del decreto de
expulsión de 1492 sobre el grupo de mercaderes y financieros judío
de la ciudad de Soria”, Judaismo hispano: Estudios en memoria de José Luis
Lacave Riaño, Madrid, 749-764). O “Simuel Naci” referido na carta
dos reis espanhóis não é o Simuel Nasci que se transformaria em
Agostinho Henriques Micas, mas sim o futuro Álvaro de Luna, que
em 1510 em Lisboa seria pai de Beatriz de Luna, a futura D. Grácia
Nasci. Nada nos diz o historiador sobre o outro Simuel Naci, o
futuro professor e pai de Bernardo e João Micas (Samuel e Joseph
Naci) e assim seguimos ignorando quais os precisos laços de paren-
tesco entre os dois Simuel Naci. Das peripécias dos emigrantes em
terras lusas e da ilustre carreira de D. Grácia Naci também nada
revela saber o historiador Diago Hernando. Nos informa sim que
Simuel Naci (Álvaro de Luna) já era grande financeiro em Sória 
e arrecadador dos impostos reais em 1482, 1483, 1484. O artigo 
é rico em novas achegas sobre as vicissitudes das fa mílias Benve-
niste e Nasci quando da expulsão de Espanha e a sua ins talação 
em Portugal.

A equivalência entre Simuel Naci e Álvaro de Luna está garan-
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tida pelo teor de uma interessantíssima carta dos reis de Espanha,
D. Fernando e D. Isabel, mas na verdade assinada só por D. Isabel,
que nela se refere a seu marido como “el rey mi Señor”. A carta dá
apoio à petição de Álvaro de Luna (Simuel Naci) para recuperar
150.00 maravedis, que lhe foram embargados quando da sua saída
de Espanha. Esta carta foi mencionada mas não citada no artigo do
referido historiador. Agradeço ao Sr. Doutor Juan Carlos Zofío Llo-
rente o desvelo com que transcreveu a meu pedido este documento
até agora inédito.  

Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, I-1500-21.

(Al margen, arriba, a la izquierda:) A pedimiento de Aluaro de Luna.
(Al centro:) A las justiçias que fagan justiçia a Aluaro de Luna sobre
[cl…]

Don Ferrnando e doña Ysabel, etcétera, a los corregidores e
asystentes, alguaziles e otras justiçias qualesquier de las çibdades de
Burgos e Soria e Medina del Canpo e obispado de Osma e de todas
las otras çibdades e villas e logares e de los mis rreynos e señoríos e
a cada vno de vos en vuestros lugares e juridiçiones, salud e graçia,
sepades que Aluaro de Luna, que se solía dezir Symuel Naçi, vezino
que solía ser de la dicha çibdad de Soria, me fizo rrelaçión, por su
petiçión, diziendo (interlineado: diziendo) que al tiempo quel salió
(tachado: sea) destos mis rreynos syendo judío, le heran devidas
muchas contías de maravedís e otras cosas e que, asymismo, dio
algunos dineros a canbios para que se los diesen en Portogal. De los
quales, syn lo que yo mandé tomar para mi cámara, diz que le
quedan deviendo fasta çiento e çinquenta mill maravedís las perso-
nas siguientes: Diego de Sorya e Alfonso de Lerma de los Polancos
e Françisco de Santa Cruz, vezinos de Burgos, e sus conpañías e
Nicolás Beltrán, vezino de Sorya, e Fernand Núñez Coronel e Pero
Núñez, su fijo, asy de los / fol. canbios que no le pagaron como de
lo que les ovo de dar por fazer los dichos canbios e los pagar en
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Portogal. E asymismo, dize le deven otras personas e conçejos de la
dicha çibdad de Soria e su tierra e del obispado de Osma e de otras
partes, de alcavalas e terçias e de otras cosas, çierta parte de los
dichos çiento e çinquenta mill maravedís, e que no ge los han
pagado por el enbargo que les fue puesto en los dichos maravedís.
E me suplicó e pidió por merçed que le mandase pagar las dichas
debdas e alçar el dicho enbargo que está puesto o que sobrello
proueyese de rremedio con justiçia o como la mi merçed fuese. Y
yo, por le fazer bien e merçed, acatando que es convertido a nuestra
santa fe católica e en pago e satisfaçión de qualesquier cargos en
que le seamos el rrey, mi señor, yo, tóvelo por bien, e por la presente
alçó qualquier enbargo o enbargos que en los dichos maravedís e
debdas del dicho Aluaro de Luna estén puestas por mandado del
rrey mi señor e mío fasta en la dicha contía de los dichos çiento e
çinquuenta mill maravedís. Porque vos mandó a todos e a cada vno
de vos en vustros lugares e juridiçiones que, siendo las dichas
debdas syn vsura, fagáys al dicho Aluaro de Luna / fol. , o a quien
su poder ouiere, conplimiento de justiçia breve e sumariamente syn
dar lugar a luengas ni dilaçiones de maliçia por manera qua la aya e
alcançe e no tenga rrazón de se quexar. E mandó a qualesquier
escriuanos e otras personas e rreçebtores que touieren en su poder
qualesquier escripturas tocantes o pertenesçientes al dicho Aluaro
de Luna que ge las den y entreguen para que las pueda presentar e
cobrar lo que le fuere deuido porque se sepan los maravedís que
abra, por virtud desta mi carta mando que todos los pagos que le
(interlineado: le) fuere fechos por mandado de vos las dichas mis
justiçias que los pongáys en las espaldas desta mi carta, e los vnos ni
los otros etcétera. Dada en la muy noble çibdad de Seuilla, a treynta
e vno días de enero de mill e quinientos años. Yo, la Rreyna. Yo
Gaspar de [Gerçio], secretario, etcétera. E en las espaldas diz
[Daminque] doctor. Acordada liçen[çiatus] Çapata.

/ fol. 

HERMAN PRINS SALOMON
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