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O Dia do Amor   
Tu b’Av, o 15º dia do mês de Av, é um dia de muita alegria.  A palavra 
formada pela letra Tet (cujo valor numérico é 9) e pela letra Vav 
(cujo valor numérico é 6), cuja pronúncia é ‘TU’, é a representação do 
número 15 (9+6). Na tradição judaica, essa data é celebrada como o 
‘Dia do Amor’, apesar de o número 15 não ter nenhuma conexão com 
o conceito de amor.  Em Israel a data é festejada com muita música 
e dança, nas casas e nas ruas, e com expressões de amor e alegria, 
tudo iluminado pela lua cheia do mês de Av. 
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Tטו באב U  B ’AV



Na sua expressão moderna, Tu b’Av nos lembra o ‘Dia dos Namorados’ 
do Brasil, e o ‘Valentine’s Day’ dos Estados Unidos.  Mas a essência dessa 
comemoração remonta a tempos muito antigos, e as nossas fontes explicam 
como e porque o dia do amor é celebrado no dia 15 de Av.  Uma linda 
narrativa que reforça a visão de que a alegria vai chegar depois de um 
período de tristeza.  

O Talmud Bavli, por exemplo, 
no final do tratado Taanit 
[31a 4-8], nos apresenta 
várias peculiaridades sobre 
15 de Av.   Rav. Menashya 
nos lembra que essa era a 
data quando se encerrava o 
corte de árvores, um dia de 
celebração para as árvores.  
E a Mishná nos ensina que 
todos os anos, nessa data, 
as filhas de Jerusalém, 
moças solteiras, se vestiam 
de branco e saiam pelos 
vinhedos para dançar.  

A imagem de moçoilas 
esvoaçantes dançando 
pelos campos num dia 
de verão definitivamente 
combina com os sabores do 
amor.  Sobre essa tradição, 
os sábios nos explicam 
uma particularidade 
interessante:  “todas as 
moças se vestiam com roupas 
tomadas emprestadas de outras: a filha do rei tomava roupas brancas 
emprestadas da filha do grão-sacerdote, que tomava emprestado da filha 
do vice-grão-sacerdote, que tomava emprestado da filha do sacerdote 
encarregado de assuntos de guerra, que tomava emprestado da filha de um 
sacerdote comum; e todo o povo usava roupas emprestadas, de forma a não 
envergonhar as jovens que não tinham seu próprio vestido branco”.   



Também aprendemos que, nesse dia, cabia às donzelas convidar os rapazes a 
olharem para elas, uma atitude relativamente inesperada, especialmente para 
aquela época.  Ao final da mishná cita-se um ditado: “Aquele que não tinha uma 
esposa, era só se dirigir aos vinhedos para encontrar uma”. 

Pari passo com essa visão romântica, existe um texto rabínico que nos explica 
por que o dia 15 de Av foi o escolhido para a celebração do amor e da alegria.   
Esse texto se encontra em Eicha Rábba e nele fala-se sobre o decreto divino 
que impunha que parte dos israelitas que saíram do Egito não entrariam 
na Terra Prometida. Só chegaria lá a nova geração, pessoas que nunca 
tinham conhecido a escravidão.  Para que essa decisão se concretizasse, era 
preciso que a geração mais velha fosse sendo eliminada ao logo da jornada 
pelo Deserto do Sinai.  O midrash nos conta que aqueles que tinham que 
morrer, a cada ano, faleciam todos no mesmo dia, em data pré-determinada, 
especificamente em Tisha b’Av.  Essa data já estava, portanto, associada à 
tristeza e ao luto muito antes da destruição dos Templos de Jerusalém.  
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A cada ano, no nono dia do mês de Av, o grupo perdia em torno de 15.000 
almas E assim foi todos os anos até que, no 40º ano, ninguém morreu 
na data esperada.  Num primeiro pensamento eles acharam que talvez 
tivessem errado a data; e por isso ficaram na expectativa de que talvez a 
perda de vidas acontecesse no dia seguinte.  E assim ficaram por 6 dias, 
de 9 até 14 de Av, quando eles se deram conta que o trágico decreto divino 
havia sido revogado e que a partir dali todos iriam sobreviver.  E assim, no 
dia 15 de Av, os israelitas se rejubilaram e fizeram dessa data um feriado 
a ser celebrado.   Uma linda história que nos mostra os valores da vida 
prevalecendo sobre a morte.

E talvez seja por isso que, em Israel, muita gente marca seu casamento em 
15 de Av, para receber as bênçãos de felicidade que transbordam nesse dia.  
Neste ano Tu b’Av 5780 cairá no dia 5/8/2020 e, em função das tristezas 
acumuladas pela pandemia, a data talvez tenha um sabor ainda mais 
marcante de festa para todos.


