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Novos personagens. Novas identidades. O marranismo 
contemporâneo em Pernambuco 

Tânia Neumann Kaufman 

O marranismo em tempos contemporâneos é um fenômeno resultante 
das estratégias que subsidiaram o sistema de crença cripto-judaico no 
século XVI e XVII que sobreviveu no imaginário da população nordestina 
ao longo dos três últimos séculos. Ressurgindo, a princípio timidamente, em 
várias partes do mundo, seus elementos vêm atuando como referencial para 
novos personagens e novas identidades no âmbito da cultura judaica em 
Pernambuco. 

É provável que este retorno ao cenário do judaísmo seja o resultado 
do peso da cultura sefardi, que foi capaz de produzir um processo de 
intercâmbio cultural-religioso de caráter polissêrnico, envolvendo 
elementos da cultura judaica e da cultura local perpetuando-se no 
imaginário da população nordestina. Um dos vértices dessa polissemia 
expõe as antigas práticas clandestinas e a reserva mental do judaísmo de 
outrora vindo a favorecer a (re)construção de novas identidades, seja por 
“projeto” ou por “resistência”. 

La vida es un pasaje. Estas palavras podem ser identificadas como 
síntese da vida do povo judeu: a vida como passagem, itinerário, sucessão 
de chegadas e partidas. Passagens que são caminhos, pontes entre os 
homens e entre mundos distantes que se aproximam na construção de novos 
encontros com o judaísmo. 

A leitura teórica do fenômeno foi mediada por um diálogo entre a 
história e a antropologia que se mostrou favorável às explicações sobre a 
emergência de identidades imaginadas e imagens de identidades no âmbito 
do judaísmo. 

1. A dimensão antropológica da história 

Como explicar o retorno do fenômeno do marranismo em pleno 
século XX-XXI, historicamente tido como desaparecido desde o século 
XVI-XVII? Como compreender a presença de usos e costumes de origem 
judaica na cultura nordestina atuando como referenciais para construção de 
novas identidades ligadas à antiga cultura judaica? Estas indagações 
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surgiram quando, nas décadas de 1970 e 1980 a história pediu passagem 
para novos personagens em direção ao judaísmo. 

Eram grupos de pessoas com origens familiares radicadas no sertão, 
reivindicando um retorno incondicional ao judaísmo, por se autoidentificarem 
como descendentes dos antigos marranos. De diferentes partes da região 
nordestina, eles buscam em suas genealogias os elos perdidos com o 
judaísmo no passado colonial e passam a viver na trilha da halacha. 

Até que ponto, pode-se reconhecer também a tentativa de levantar a 
questão moral do reconhecimento de uma identidade étnica silenciada pelo 
poder de deuses estranhos? Atualmente, essas pessoas incorporam-se aos 
núcleos dos “marranos convertidos” ao judaísmo e, os “retornados”, que se 
autoidentificam como marranos, porém recusam a conversão conforme o 
exige a ortodoxia judaica. Estes manifestam o desejo de serem aceitos como 
judeus na condição de “retornados”, pois, segundo eles, não lhes cabe a 
responsabilidade de terem sido afastados do judaísmo, mesmo que 
circunstancialmente, em períodos anteriores. 

Um outro núcleo é formado por pessoas que se percebem “diferentes” 
em seus costumes e tradições familiares. Observou-se que se identificam, 
sobretudo, por questões psicossociais com os valores do judaísmo, e passam a 
viver como judeus transformando as próprias estruturas de vida anteriores. 

2. Identidades imaginadas ou imagens de identidades 

Tratando-se de identidades é preciso lembrar que a dinâmica dessa 
construção, fora do seu contexto histórico, não constitui a sua essência, 
porque ela pode se manifestar através de um sincretismo cultural-religioso. 
Daí a importância, para o nosso estudo, de direcionar o “olhar”, a “escuta” e 
a “escrita” (OLIVEIRA. 1998:17) para os cotidianos simbólicos e para o 
imaginário da população nordestina do Brasil de forma “densa”. 
(Geertz.1973:13). 

2.1 Construindo a identidade 

Focalizamos o fenômeno em seu processo de construção e 
valorizamos conceitualmente o peso do “ethos” de um grupo na preservação 
de valores e costumes judaicos. 
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Para Castells (Castells. 2001:24), a identidade deve ser entendida 
como “a fonte de significado e experiência de um povo sendo que, a 
construção social ocorre em um contexto delimitado por relações de poder” 
(“posso ou não posso identificar-me na sociedade, como judeu”). 

Este autor também diz que os conteúdos simbólicos de uma 
identidade bem como seu significado para seus portadores (ou para os que 
dela se excluem) são determinantes na construção de uma identidade 
coletiva. É como se dissessem: “sou judeu porque acendo as velas do 
shabat por isso pertenço a esta coletividade de pessoas”. Quando não 
existia no horizonte sefardi a legitimação ou o reconhecimento para esta 
identificação, algumas estruturas foram sendo construídas sob a forma de 
“identidades de resistência” e “identidades de projeto”. 

2.2 Identidade de resistência 

Uma identidade de resistência seria aquela criada por atores que estão 
em posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da 
dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência 
com base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da 
sociedade. 

No passado colonial brasileiro, os judeus, como não estavam 
legitimados pela instituição de poder religioso, foram construindo as 
trincheiras de resistência de suas identidades protegidas por “esconderijos” 
para a religiosidade judaica. Apoiavam-se na reserva mental, sigilosamente 
guardada na memória, nas lembranças e, transmitidas oralmente. 
Encontravam nesses “ocultamentos” a forma de manter ativa, pelo menos, o 
que era a tradição no judaísmo. O poder da tradição sobrevive, mesmo no 
nível da inconsciência, passando a fazer parte dos cotidianos sem exigir 
explicações. Todavia, como iam se afastando do rigor dos ritos e das 
liturgias originais, no suceder das gerações, provocavam fenômenos 
permeáveis ao entrelaçamento com práticas e cultos cristãos. Mentalmente 
substituíam os elementos cristãos pelos judaicos. O Jesus era pensado como 
o Moisés dos israelitas. Eles diziam: “só criam no Deus dos Céus” e a ele se 
encomendavam com as palavras que conheciam por não mais saberem as 
orações judaicas. 
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É comum hoje, entre os ditos populares a forma de súplica: “Por 
Deus do Céu” quando é mais frequente dizer “Por Jesus Cristo”. 

Elias Lipiner (1999:214) cita um desses padrões de resistência: 

...os cristãos-novos assistiam o novo culto nas igrejas, murmurando 
para si frases e expressões restritivas. Deveriam pronunciar 
mentalmente tais fórmulas, sem que se proferissem palavras com os 
lábios... No Brasil, durante a Visitação do Santo Ofício em 
Pernambuco, o Visitador, no dia 15 de dezembro de 1594, registrou 
uma denuncia contra o cirurgião cristão-novo Fernando Soeiro que “a 
missa, quando o sacerdote alçava a Deus, a hóstia sagrada” foi visto 
estar de joelhos e batendo nos peitos para dissimular, mas 
pronunciando “eu creio no que creio”. 

É comum entre a população que vive no sertão associar a lua ou o 
surgimento da primeira estrela na “boca da noite” com algumas 
comemorações familiares. Teria alguma relação com uma memória 
histórica do povo judeu sobre a liturgia do shabat através do costume 
conhecido como Kiddush Levand ou Santificação da Lua Nova? 

Também se observa uma inquietação sobre as origens familiares 
atribuídas a “algo cabalista” nas palavras de um jovem de origem marrana. 
Há sempre a preocupação com sentimentos fortemente contidos, até o 
momento em que entram em contato com um ambiente judaico. Essa 
inquietação leva-os ao encontro com os familiares mais velhos em busca de 
“antigas lembranças”, de costumes e tradições “diferentes” da maioria da 
vizinhança. 

2.3 Identidade de projeto 

É quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material 
cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir 
sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, promovem a transformação de toda 
a estrutura social. Na forma de construção de uma identidade de projeto, 
analisada por Castells, tanto o marrano convertido como o retornado 
contemporâneo, utilizam-se de material fornecido pela história judaica; pela 
mística judaica; pelas heranças e lembranças coletivas e familiares, e se 
propõem a viver dentro do judaísmo, valorizando a nova posição sócio-
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grupal através do reconhecimento e autorreconhecimento por um grupo de 
referência (marranos). 

Foi perguntado a um rapaz de 18 anos qual tinha sido a sua primeira 
experiência com o judaísmo. Ele respondeu: 

(...) Quando tinha por volta de doze anos me deram para ler a Bíblia. 
Fiquei impressionado com os personagens bíblicos, com os profetas. 
Resolvi estudar essas coisas. Descobri as tradições judaicas de minha 
família. 

Os familiares mais próximos compartilhavam estas atividades, 
assumindo os costumes mais conhecidos sobre hábitos alimentares e 
acendimento de velas no shabat. Atualmente ele busca o reconhecimento da 
comunidade para a sua “identidade marrana” conforme ele se autoidentifica. 
Como se percebe, ele “projetou” ser um judeu. Produziu-se como um 
sujeito diferente com base em um contexto social. Seria uma reconciliação 
como um fiel, um irmão de acordo com as leis de um Deus capaz de 
satisfazer as necessidades humanas. A partir da atração que sentiu pelos 
personagens da Bíblia, focou o judaísmo e “construiu-se” como judeu. 

Também, o grupo que se percebe “diferente” apóia-se no mesmo 
imaginário e busca, quase sempre, redefinir e preencher condições de 
carências de referenciais de grupo no meio em que vivem. Com base nos 
novos princípios transformam a estrutura de vida anterior mesmo sem 
contar com o reconhecimento das bases comunitárias judaicas. 

I.S.F. (mais ou menos 40 anos na data da entrevista) contou: 

(...) a minha família, lá em V, não trabalhava no sábado. Tinha gente 
que ainda dizia que éramos comunistas. Tinha um costume na minha 
família de reunir, várias vezes por ano, os familiares que viviam nos 
arredores de V. Havia uma valorização muito grande da família. 
Minha mãe até contava, que antes, as reuniões eram na mata, 
escondidos. Ela também contava que as orações e as músicas tinham 
um sotaque diferente. Contavam-se muitas parábolas de Israel. 
Minha mãe sempre acendia velas na sexta-feira. Eu perguntava por 
que e ela me mandava calar a boca e não perguntar tanto. 

Muitas vezes, são confundidos com os judeus messiânicos que 
defendem outros paradigmas religiosos. Neste depoimento percebe-se uma 
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construção que passa do “judaísmo messiânico” para um projeto de 
identidade judaica: 

Um dia, dois amigos me contaram que tinha um site que era de Belo 
Horizonte. Foi por este site que eu conheci M. e ouvi muitas músicas 
e conheci ritos que explicavam o que é judaísmo messiânico. 
Trouxeram para cá até um rabino que tinha muitos livros mostrando 
o que era o retorno. M. mandou um representante para o Recife, um 
aluno que não era Cohen... era abaixo disso... Aconteceu que cresceu 
muito o grupo. Estudávamos a Lei de Moisés. Discutíamos as 
parashot e tentávamos interpretar. Mas, outras pessoas foram se 
incorporando e elas contestavam o messianismo judaico defendendo 
os evangélicos. Mas, eu quero é amar o Deus de Israel. Não quero 
saber de ashkenazitas ou sefaradita. Quero é entender a Torah. Se 
você se sente judeu é o que importa. Aprendi hebraico com C. Z. e 
era ela que trazia os bolos judaicos. 

Depois eu comecei a visitar I.E. e o grupo passou a receber outra 
orientação. Então, um dia, no Pessach, ele me chamou para acender as 
velas. Eu tive uma emoção tão grande que quase tive um “piripaque”. 

3. Identidades imaginadas e imagens de identidades 

As raízes familiares dos “antigos-novos-judeus” vão pouco a pouco 
sendo reconhecidas e auto-reconhecidas. Isto nos leva à necessidade de uma 
nova leitura da teoria do judaísmo sobre “quem é judeu” diante da 
importância da autoatribuição e atribuição pelos outros dessa nova 
identidade. 

Não se podem captar com muita nitidez as linhas divisórias entre 
cada uma das construções de identidades marranas contemporâneas. Mas, 
se partirmos de uma matriz sobre o imaginário de outrora – ethos, 
costumes, ritos e tradições sefardi – é possível mostrar que o lastro de uma 
vida judaica em Pernambuco pode estar ligado à percepção que os judeus 
de Sefarad tinham de sua própria identidade, pela consciência ou pelo 
autoconhecimento, atribuindo valor à imagem que tinham de si mesmos. A 
preocupação com essa imagem levava-os a desobedecer, a revoltar-se, mas 
também levava-os a obedecer ainda mais, mesmo que apenas no domínio 
público. Assim, na intimidade da casa assumiam a identidade judaica e 
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perante a sociedade geral buscavam apenas a identidade social que lhes 
permitia a inclusão na situação colonial. 

A natureza da revolta diante das agressões do poder clerical à 
autoimagem do marrano é diferente de uma revolta contra mecanismos 
econômicos ou simplesmente políticos. É a autoimagem do indivíduo 
provocada. Daí a revolta do orgulho e da altivez. A ideia da dignidade 
social é bem conhecida nas estratégias dos marranos quando buscavam 
resguardar o próprio referencial religioso através do sincretismo cultural. 
Na defesa dessa dignidade social estava incluído o dever, por parte de cada 
um desses indivíduos, de manter as práticas do judaísmo, mesmo que na 
clandestinidade. 

Essas ações atuavam como um instrumento corporativo de resistência 
às barreiras sociais impostas pela instituição clerical e pela população da 
cidade. Por outro lado, ao incluírem as práticas do judaísmo nos cotidianos 
das famílias, estas se consolidavam como hábitos e costumes incorporando-
se progressivamente pela repetição, e, de forma “inconsciente”, às normas e 
instituições reguladoras das relações sociais, aos corpos de saber e aos 
valores e crenças da população. 

O ethos sefardi, como condicionante dos costumes, figura como a 
regra mais impermeável à pressão social. Seus elementos dificilmente 
escapavam às convenções definidas pelos costumes. Os conversos, para 
manter sua própria identidade, deviam manter-se no espaço público, como 
cristãos. Devemos lembrar que as atitudes dos sefardim brasileiros eram 
modeladas pela experiência de vida na Península Ibérica e redefinidas nas 
relações que deveriam estabelecer, fossem com os gentios ou com outros 
grupos de judeus que porventura já existissem naqueles locais. 

Palavras finais 

Temos a esperança de que as nossas pesquisas em Pernambuco 
possam, incorporadas às pesquisas de outras instituições, contribuir para a 
construção do mosaico da memória de uma das pouco conhecidas 
“passagens” de judeus para o Novo Mundo, particularmente, para o Brasil. 

Os gestos da nossa cultura são cotidianamente repetidos, aproximam 
nossos destinos e passam a ser reconhecidos em imagens, lugares, ideias e 
valores da cultura da população do nordeste do Brasil. Temos nos esforçado 
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para refinar o nosso olhar e descobrir as marcas da presença cultural judaica 
em Pernambuco. Contudo, é preciso avançar mais. É preciso desenvolver 
um inventário sistemático sobre tradições e costumes no nordeste do Brasil. 
Hoje, aos olhos de quem visita Pernambuco, mostra-se um passado 
conquistado ao tempo e preservado na memória coletiva da população. A 
história viva que ressurge dos relatos de famílias desvenda a formação do 
sincretismo a que foram induzidos os judeus, por séculos de censura e de 
perseguição. 

Da figura do converso, que emerge e se incorpora ao cotidiano 
judaico reivindicando o espaço para reanimação histórica de uma 
identidade, perguntamos: Permanência, rupturas ou continuidade? 
Resistência ou proposta de vida? Como fica a memória histórico-cultural 
religiosa de um grupo, quando a mais natural das fronteiras do tempo – 
quase três séculos que separam as duas comunidades judaicas em 
Pernambuco – perde seus limites em favor de um retorno? Como fica a 
identidade do homem quando as fronteiras de um tempo histórico e um 
espaço geográfico se dilui diante de novas formas de “ver”, “ouvir” e 
“escrever”? 

Os “esconderijos” do imaginário sobre as práticas judaicas, 
decorrentes da pressão inquisitorial a que os cristãos-novos foram 
submetidos até o século XIX, servem de lastro para um “novo marrano” ou 
seja, uma nova identidade marrana, não mais a clandestinidade e a 
ambiguidade da identidade do cristão ou judeu. A nova identidade é nova 
mesmo. É o “judeu-novo” ou “novo-judeu”? 

Todavia, ainda está em construção. Só os referenciais são antigos. 
Embora estejam desfeitos os vínculos religiosos, sociais e comunitários dos 
cristãos-novos com o passado, a teia cultural mostra a sua resistência. 
Permanecem nas tradições, no folclore, nas histórias contadas 
confidencialmente. Os marranos mantiveram-se unidos por bastante tempo, 
mesmo que clandestinamente, espalhados pelo sertão nordestino. 

E mais, não é de estranhar que os correspondentes de um judaísmo 
marrano atualmente sejam construídos com base em mecanismos de troca 
de antigos costumes sefardim com elementos do judaísmo ashkenazi 
incorporados pela convivência dentro da atual comunidade. Mas 
permanecem na história da diáspora de Sefarad. Apenas mudam, utilizando 
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um mecanismo recorrente no judaísmo: a tendência para uma adequação 
intercultural, a capacidade de interpretar e reinterpretar-se, pois, como diz 
Charles-Olivier Carbonell, “Lembrar é existir. Perder a memória é 
desaparecer”. 
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ANEXOS 

DEPOIMENTO 1 

Recife, 16 de Março de 2004. 

Prezada Professora Dra. Tania Kaufman 

Somos uma família do Interior do Estado, onde nossos pais e 
familiares residem a 98 km da capital pernambucana. Chama-se Timbaúba. 
Localiza-se na Zona da Mata Norte. E por parte materna nossa avó 
chamava-se J. M.C. e nosso avô J. B.S. 

Por ter mais convivência com a avó materna aprendemos e fomos 
criados com alguns hábitos que ninguém até hoje explica. Por exemplo. 
Nossa mãe sempre trouxe muitos hábitos de nossa avó. Seguem alguns 
destes: 

1. Nunca efetuar a mudança da casa sem levar primeiro o pão e o sal. 
Estes não podem faltar na mesa nem na despensa, com um detalhe: o pão 
deverá ser guardado em uma mochila de pão na cozinha e posto na mesa 
durante as três refeições. 
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2. Preocupação para efetuar as refeições sempre as 6, 12 e 18 com 
toda família. 

3. Estar sempre atenta para os elementos da natureza o sol, a chuva e 
a terra. 

4. A água para nossa família sempre é algo muito especial. 

5. Estar sempre em casa na boca da noite, ou seja, as 18 horas no 
entardecer esta orientação vinha do céu (tínhamos que olhar sempre para o 
céu). 

6. A sexta-feira tem um referencial muito forte na família, tem mais 
significado do que os domingo. Mesmos sendo católicos. 

7. Preocupação permanente com o banho e as roupas de cama 

8. Nossa comemoração do Ano Novo tem mais significado com a 
família do que o Natal. É tanto, que mesmo no Natal, com um irmão 
nascido neste dia, a família efetua a comemoração no ano novo. Um 
detalhe: a mesa contendo muitas frutas e bastantes velas. 

Com relação à morte apesar de fazer uns 20 anos de falecimento, 
podemos relatar estes pontos: 

1. Banho nos mortos (sempre minha mãe efetuava banhos e pedia as 
mortalhas para vestir) 

2. Todos são enterrados no chão com um detalhe: temos todos que 
ficar próximo ao túmulo até pegar a terra do cemitério e jogar no caixão e 
esperar terminar para colocar pedras pequenas ao redor. 

3. Minha mãe até hoje diz que não quer santinho na missa de sétimo 
dia porque quem quiser lembrar dela, Lembre-se com a presença viva. 

4. Quando falece alguém temos que ficar de luto, todos vestidos de 
preto e não comer carne , principalmente no primeiro dia. E guardar o 
resguardo de 7 dias, até o fogão na época de meu avo era de carvão não 
poderia deixar acesso. 

5. Os mortos devem ficar com bastante água debaixo do caixão, e 
nunca a família ficar longe. Terá que rezar toda a noite e as velas não 
devem apagar. Lembro-me bem que durante a morte de vovó colocamos 
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debaixo do caixão um tamborete para segurar o caixão. E durante a noite a 
alimentação era diferente para as pessoas que ficavam. 

6. Tinha que usar mantilha preta. São estes alguns hábitos de minha 
família. 

7. Minha mãe já comenta sobre a sua morte. Devemos enterrar, no 
chão nunca em gaveta, ou tumulo que tenha outras pessoas, não deverá ter 
santo na missa de sétimo dia. Espero ter contribuído com algumas 
informações que também necessito de esclarecer, poderei efetuar mais, após 
conversa com a minha mãe e tia. 

abraços 

N. G. 

 

DEPOIMENTO 2 

Oi Tânia, é o R. um baixinho de óculos que tava com o filho no 
encontro que tivemos, que ficou de lhe enviar um relatório sobre a família 
que crê ser marrana. Lembrou?! 

Tânia abaixo você tem uma lista de aspectos culturais e práticas 
familiares em minha casa. Peço desculpas pela simplicidade devido ao 
desconhecimento do significado de todos os ritos e costumes do judaísmo 
tradicional. 

Mas, um tio me falou um dia sobre o sobrenome da minha avó 
(Camelo) que era pra esconder um nome que um dia foi proibido e citou 
entre outros Maciel., Carvalho, mas não falou bem ao certo de judeus, falou 
sobre uma perseguição no interior, Tiúma, próximo a Camaragibe. 

Outro tio falou que tal perseguição era de cunho religioso e que já 
tinha notado alguns costumes diferentes em casa, meios (sic) sem 
explicação, mas que não tinha muita informação. Minha avó, quando mais 
nova (hoje com 96 anos) tinha algumas “manias” estranhas e quando 
questionada da razão dizia, “Minha mãe fazia assim, ou faz mal se não 
fizer”. 

Tais como varrer casa de dentro pra fora, deveria ser de fora pra 
dentro; varrer casa na sexta-feira à noite chama cobra; deixar pra fazer 
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muita coisa no domingo faz mal (citei isso porque parece alguma defesa, o 
domingo é dia santo dos cristãos logo, quem trabalha em demasia no 
domingo não é cristão, não que tenha informações sobre isso, mas achei 
pertinente); nunca deixar uma criança não batizada no escuro porque uma 
mulher vem pegar; costuma-se por uma moeda no banho do bebê pra ele ter 
fortuna; não comer manga com leite senão morre ou depois de comer carne 
esperar pra tomar leite senão tem indigestão; comer carne mal passada 
nunca. Nem com sangue porque faz mal. Ovos nos quais se identificava a 
presença de um futuro pintinho não eram comidos, deveriam ser enterrados; 
a idade da razão era aos sete anos e eu jejuei antes disso (foi péssimo pra 
mim porque era dia do aniversário de um colega além do meu e o dele á 
tarde e eu não comi nada e não sabia o porquê que não podia comer); o pão 
caso caísse no chão deveria ser beijado ou antes de ser jogado fora 
devíamos pedir desculpas a D’us beijá-lo e então jogar; tínhamos as vezes 
um prato posto e um copo cheio na mesa além de um Lugar vazio porque se 
esperava alguém (não sei quem era, nem se isso tem alguma relação, mas 
isso me é muito estranho); minha mãe acende uma vela pro meu anjo toda a 
sexta-feira porque minha avó antigamente (quando lúcida) acendia pro anjo 
dos filhos, porque a mãe dela já fazia isso e daí em diante, jejuávamos na 
páscoa; nas sextas-feiras a casa deveria ser Limpa e arrumada caso chegasse 
alguém (esse alguém sempre me intrigava), quando pedíamos benção 
(como nossos vizinhos) minha avó colocava a mão sobre nossas cabeças, 
não as beijava como é costume, agora quando Jader falou sobre as verrugas, 
isso acontecia com frequência até mesmo quando comprei uma pequena 
luneta, minha mãe e minha avó falaram que eu ia ficar cheio de verrugas se 
contasse estrelas, quando de morte na família ou entre amigos, não 
podíamos comer carne até a missa de sétimo dia; reclama-se se passarmos a 
mão sobre a cabeça ou se ficarmos com as mãos sobre ela. 

Contava que muitas vezes somente os homens se reuniam para 
algumas conversas, daí por muito tempo eu acreditei ser Maçonaria (até 
porque é comuns os homens de minha família iniciarem). 

Preocupava-me o fato de que até uma certa idade, todos reclamavam 
com minha mãe porque eu não tinha feito a “cirurgia” que consistia numa 
circuncisão, TODOS OS HOMENS SÃO CINCUNCIDADOS. 

Não sei se fui elucidativo, alguns costumes podem ter passados 
despercebidos ou não sido citados por desconhecimento do judaísmo 
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tradicional, mas ficam aqui alguns detalhes mínimos, mas certos, e registro 
meu agradecimento pelo curso, meus parabéns a iniciativa. Se não vier a ser 
muita ousadia, pediria (caso você veja alguma linha judia em minha casa) 
que me ajudasse a “voltar pra casa”. 

Obrigado!!! 

SHALOM ALECHEM 




