9 de Av, dia da expulsão dos judeus da
Espanha 2012-08-01
Nove do mês de Av é uma das datas históricas mais
dramáticas para o povo judeu, senão a mais
importante.
Fim de semana passado marcou o aniversário de 9 de Av, ou como é chamado: Tisha beAv.
Nove do mês de Av é uma das datas históricas mais dramáticas para o povo judeu, senão
a mais importante.
As maiores desgraças do povo judeu ocorreram nesta data desde a sua criação como um
povo até hoje.
Há muitos acontecimentos dramáticos que ocorreram nesta data ou em datas próximas a
ela. É costume do povo judeu diminuir suas atividades, festas e programações a partir de
17 de Tamuz, três semanas antes de 9 de Av. Desde o primeiro dia de Av, os costumes
relacionados ao luto aumentam. Não se realizam casamentos e não se recomenda iniciar
novos negócios.
O primeiro evento que marca a fogo esta data foi o retorno dos espiões enviados para
reconhecer a Terra de Israel. Os espiões retornaram e caluniaram a terra prometida sem
nenhum motivo. O castigo divino não demorou a chegar e toda a geração que saiu do
Egito morreu antes de entrar em Israel.
Logo, outros eventos dramáticos aconteceriam nessa data, os quais marcaram para
sempre o destino do povo judeu: a destruição dos dois Templos em Jerusalém, ambos
ocorridos nessa data.
Assim, o povo judeu saía de sua terra para uma diáspora que o espalhou pelo mundo até
os dias atuais.
Outro evento que marcou a fogo essa data foi o dia da expulsão dos judeus da Espanha,
sob édito emitido pelo rei de Espanha meses antes e que dizia:
"Nós concordamos em retirar todos os judeus de nossos reinos, que jamais retornem, não
voltem a nenhum deles (...) e não sejam ousados de retonar ou de passagem ou de
qualquer outra forma, sob pena de que se o fizerem e não cumprirem com este édito e for

qualquer outra forma, sob pena de que se o fizerem e não cumprirem com este édito e for
sabido de sua passagem ou estadia em tais reinos e soberanias, incorrerão na pena de
morte e confisco de todos os seus bens."

