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Vindo da Macedônia, o império grego expande-se de maneira 
significativa, conquistando desde o Egito, Oriente Médio, até a Índia. O 
imperador selêucida, Antiochus Epiphanes (175-163 a.C.), conquista o 
domínio sobre a região do Oriente Médio e investe fortemente contra toda 
a região da Judéia, impondo os costumes, as tradições, a religião e o 
pensamento grego Helenístico. Para os judeus, ele proíbe a circuncisão, 
a observância do Shabat, todas as restrições de comida (Kashrut), e 

estipula que apenas porcos poderiam ser sacrificados no Templo.

Um pequeno grupo de judeus, conhecido como Macabeus, se
revoltou, derrotou exércitos que eram muito mais numerosos do que
eles e retomaram o Templo. Eles rededicaram o Templo 
reacendendo a luz da Menorá, que milagrosamente brilhou durante 

oito dias até que o óleo consagrado estivesse pronto.
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Desde então, os judeus celebram a chamada Festa da Dedicação 
(ou festa de Hanuká) todos os anos durante oito dias, representando 
os oito dias do milagre do fogo no Templo. O maior símbolo de 
Hanuká é o candelabro de nove pontas – a Hanukía, como é 
chamada. 
A palavra “Hanuká” significa “dedicação” e, por isso, também é 
chamada de Festa da Dedicação. Por causa do milagre da luz, 
também é chamada de Festa das Luzes (Chag ha Urim).
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Cremos que os seguidores de Yeshua (Jesus) têm bons 
motivos para celebrar esta festa bíblica, se assim o 
desejarem. O tema principal de Hanuká é a reconsagração 
do Templo, e I Co. 6:19-20, relata que nós, crentes 
nascidos de novo, somos o Templo do Espírito Santo. Os 
crentes não judeus são co-herdeiros em Yeshua das 
promessas de Abraão (Gl. 3:29).

Ministério Ensinando de Sião  Ⓡ  Todos os direitos reservados 4



Uma Celebração de Luz
 
• Deus é luz
• A Luz do Mundo é Yeshua 
• Sua Palavra é uma luz para
guiar nossos caminhos

Uma celebração da provisão de Deus
 
• Yeshua abriu um caminho para nós! 
• O Senhor é mais do que suficiente 
• Confiança no poder salvador de Deus 
• Nossas necessidades diárias

Uma celebração de milagres

• Yeshua, a luz do mundo 
• O Espírito Santo dado aos crentes 
em Yeshua 
• Nova vida em Yeshua 
• O poder da palavra de Deus para 
nos transformar

Uma celebração de rededicação
 
• Rededicando nossas vidas a Yeshua em 
agradecimento pelo que Ele fez por nós 
• Rededicando-nos para amar o Senhor 
com todo o nosso coração, mente, alma e 
força 
• Rededicando-nos para deixar Deus nos 
tornar mais semelhantes ao Messias
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Celebração de Hanuká
Em Hanuká, uma Hanukía (castiçal de nove pontas) 
é acesa, uma vela para cada um dos oito dias da 
festa. As oito velas representam os oito dias que o 
óleo durou, e a nona, conhecida como Shamásh 
(Servo), é usada para acender as outras. A cada 
noite, mais uma vela é adicionada a Hanukía. Na 
primeira noite, acende-se o shamásh e mais uma 
vela; na segunda noite, o shamásh e mais duas, e 
assim por diante.Bênçãos são proferidas acada 

acendimento das velas.

Comer alimentos fritos, como donuts e latkes de 
batata, comemora o milagre do óleo.

O dreidel (Sevivon) é um pião de 4 lados jogado durante 
o feriado judaico de Hanuká. Cada lado do dreidel possui 
uma letra do alfabeto hebraico: נ (Nun), ג (Gimel), ה (Hei), 
 היה לודג סנ" que juntas foram o acrônimo para ,(Shin) ש
 Nes Gadol Haya Sham – "um grande milagre) "םש
aconteceu lá"). Hoje, as moedas de chocolate são 
frequentemente usadas no jogo de dreidel para 
representar as moedas reais que uma vez foram dadas 
aos pobres que não podiam pagar pelas velas e 
precisavam acender seus candeeiros de Hanuká.

Dar presentes não fazia parte originalmente de Hanuká, 
mas foi adicionado devido ao feriado estar muito próximo 

do Natal. Cada noite de Hanuká, são dados presentes que 
geralmente aumentam de valor com o passar da noite.
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VÍDEOS DE ESTUDOs SOBRE HANUKÁ

Hanuká e Natal na mesma data...
e agora?

A Festa de Hanuká
Primeiramente, o que significa a palavra hebraica Hanuká? Hanuká  (ou Chanucá) significa 
consagração ou dedicação. Esta festa é também conhecida no meio judaico como Festa das 
Luzes...

SABOR DE SIÃO - HANUKÁ
(A Festa das Luzes)

Culinária judaica

Torá em Debate
A Festa de Hanuká

“A FESTA DE CHANUKÁ” 
WORKSHOP ESPECIAL PARA 

MULHERES

artigos sobre hanuká

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO

05 Razões para você celebrar Hanuká este ano!
Uma vez que Hanuká é um festival historicamente judaico e que sua celebração não é uma 
mitzvá (mandamento) da Torá, por que os crentes gentios em Yeshua o celebrariam? Obvia-
mente, os crentes judeus têm uma afinidade cultural...

CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR

Hanuká,
Consagrando a Sua Vida

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR

7

https://youtu.be/CFihV3537fc
https://youtu.be/kSyg--QcjtY
https://youtu.be/IMIagcSKun0
https://youtu.be/BWnBCwgiEA4
https://youtu.be/IsIqxlLg5Sw
https://ensinandodesiao.org.br/artigos-e-estudos/a-festa-de-hanuka/
https://ensinandodesiao.org.br/artigos-e-estudos/05-razoes-para-voce-celebrar-hanuka-este-ano/


Ensinando de Sião | ensinandodesiao.org.br

Saiba mais sobre a Visão da Restauração em nosso site e obtenha acesso aos nossos conteú-
dos exclusivos em nosso site. Com artigos, estudos e novos conteúdos.

Portal da Restauração | portal.ensinandodesiao.org.br

Neste portal você tem acesso a um grande compêndio teológico composto de estudos, 
congressos, transmissões,
ao vivo e estudos elaborados pelos líderes do Ministério Ensinando de Sião no Brasil, Israel e 
nos EUA. 

youtube.com/ensinandodesiao

facebook.com/ensinandodesiao

twitter.com/ensinandodesiao

instagram.com/ensinandodesiao

Conecte-se conosco nas redes sociais

sites do ensinando de sião
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