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Ao afixar uma mezuzá

É um mandamento positivo da Torá afixar uma mezuzá nas portas 
de uma casa judaica. A mezuzá também oferece proteção ao lar e a 
seus moradores. Cada entrada de uma dependência de pelo menos 
1,92x1,92 metros, exceto o banheiro, necessita de uma mezuzá. 
A mezuzá é afixada no umbral direito. Para a porta da frente, o umbral 
direito é o umbral para a direita da pessoa que entra da rua. Em portas 
internas, é o umbral do lado direito para quem entra no ambiente em 
que a porta se abre para dentro dele. Se for uma passagem sem porta, 
deve-se pensar na importância e função de ambos os ambientes, e 
colocar a mezuzá no umbral direito da pessoa que entra para a sala 
de maior importância.
É preferível que a mezuzá seja fixada no início do terço superior; por 
exemplo, numa porta de 2,10m, afixamos aos 70 cm, de cima para 
baixo. Ao afixar várias mezuzot numa mesma casa, uma só bênção 
vale para todas. Antes da mulher ou homem afixar a mezuzá, recita-se:

ִמְצֹוָתיו,  ְבּ נּו  ָשׁ ִקְדּ ר  ֲאֶשׁ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
נּו ִלְקּבֹוַע ְמזּוָזה׃ ְוִצָוּ

Baruch Atá Adonai, Elohênu Mêlech haolam, asher 
kideshánu bemitsvotav, vetsivánu licbôa mezuzá.
Bendito és Tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos 
santificou com Seus mandamentos, e nos ordenou afixar 
uma mezuzá.

Imediatamente após recitar a bênção, coloca-se a primeira mezuzá e 
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em seguida, as outras mezuzot. Caso o batente seja muito largo, deve-
se posicionar a mezuzá nos 8 cm próximos ao início do batente (o lado 
de fora), inclinada, com o topo apontando para dentro do aposento.

Verificação da mezuzá
Pelo menos duas vezes em sete anos ou melhor anualmente no mês 
de Elul, as mezuzot devem ser verificadas para constatar que estão 
casher. O escriba (“sofer”) examina os pergaminhos para garantir que 
não há letras rachadas ou apagadas.
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