CALENDÁRIO JUDAICO
Comentário da Semana 11-03-07
O calendário judaico possui os seus meses definidos em base lunar, e o seu ano, em base solar. Daí
dizermos que o calendário judaico é luni-solar.
O mês lunar é composto de 29 dias, 12 horas e 44 minutos, perfazendo o ano lunar de
aproximadamente 354 dias. Então, para termos números inteiros, um mês lunar passaria a ter,
alternadamente, 29 dias (chamado de incompleto) e 30 dias (chamado de completo). Por isso,
Rosh Chodesh é celebrado em 1 dia, quando o mês é de 29 dias, e celebrado por 2 dias quando o
mês é de 30 dias.
E o ano solar possui 365 dias e mais um quarto de dia. Portanto, o ciclo lunar tem que ser ajustado
ao calendário solar, de tal forma que as festas judaicas ocorram nas estações corretas. Por ex.,
Pessach tem que ocorrer, no hemisfério norte, na época da Primavera, conforme estabelecido no
Cap. 16 Vers 1 parashat Reê.
Este ajuste é feito criando-se um ano “embolísmico”, isto é, um ano com 13 lunações. E o nome
deste mês adicional é chamado de Adar II (Adar Sheni). Isto é feito por sete vezes num ciclo de 19
anos.
Adar II é acrescentado no 3º, 6º, 8º, 11º, 14º, 17º e 19º anos deste ciclo. E a cada 19 anos, o
calendário judaico coincide com o calendário gregoriano.
Para sabermos se um mês é completo (30 dias) ou incompleto (29 dias), deve-se observar qual o
número de dias de Rosh Chodesh (início de mês) do mês seguinte. Se forem dois dias, este mês
que termina é de 30 dias (completo). Se for só um dia, este mês que termina é de 29 dias
(incompleto).
Além disso, outros ajustes são necessários, de tal forma que, em alguns anos, um determinado
mês pode ter 29 ou 30 dias.
E um dia do calendário judaico vai de um pôr-do-sol ao outro, porque na parashat Bereshit, Cap. 1
Vers 5 relata “e foi tarde e foi manhã, dia um”. Outra referência encontra-se na parashat Emor,
Cap. 23 Vers. 32, que fala sobre dia de Yom Kipur como “de uma tarde à outra”.
A seguir, relacionamos os nomes dos meses do calendário judaico, com o número de dias
respectivos. Lembramos que o calendário judaico começa com o mês de Nissan, e não em Tishrei,
quando celebramos Rosh Hashaná.
Isto fica claro quando lemos o Vers. 24 do Cap. 23 parashat Emor, que fala do primeiro dia do
sétimo mês (Tishrei), “que será de descanso solene e toque de shofar”, isto é, Rosh Hashaná.

MÊS
1) Nissan
2) Iyar
3) Sivan
4) Tamuz
5) Av
6) Elul
7) Tishrei
8) Chesvan
9) Kislev
10) Tevet
11) Shevat
12) Adar ou Adar I
13) Adar II

DIAS
30 dias
29 dias
30 dias
29 dias
30 dias
29 dias
30 dias
29 ou 30 dias
29 ou 30 dias
29 dias
30 dias
29 ou 30 dias
29 dias

