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1. O versículo diz “devash vechalav tachat leshonecha” – “mel e leite sob sua língua”, comparando a Torá 

ao leite.

2. A palavra “leite” em hebraico (chalav) tem o valor numérico de 40, aludindo aos 40 dias que Moshé 

permaneceu nas Alturas para aprender a Torá.

3. Em Shavuot trazia-se uma oferenda especial para o Templo, “minchá chadashá laHashem veshavuotechem”, 

cujo acróstico forma a palavra mechalav – de leite.

4. O leite de cor branca alude ao chéssed – bondade, lembrando que foi pela Sua Bondade que D’us nos 

outorgou a Torá, conforme diz o versículo: “lahaguid vaboker chasdecha”, cujo acróstico é chalav – leite.

5. A outorga da Torá ocorreu no Shabat, quando então receberam as leis da Shechitá (abate religioso) e 

as proibições alimentícias. Logo, era preciso casherizar os utensílios, o que não é permitido em Shabat, 

restando apenas a opção de comer laticínios.

6. O Monte Sinai tem oito nomes diferentes e um deles é Gavnunim, cujo significado é “branco como o 

queijo”.

7. O leite é o alimento essencial dado às crianças pequenas, e por isso beber leite em Shavuot lembra que a 

Torá exige humildade e pequenez.

8. Assim como em Pessach lembramos as duas oferendas (Pessach e Chaguigá), em Shavuot as refeições 

de carne e leite lembram a oferenda de Shtei Halechem (dois pães) que era trazida.

9. Até a outorga da Torá alguns não consumiam leite, pois pensavam que era proibido por ser parte de um 

animal vivo. Quando ouviram do Sinai a proibição de misturar carne com leite, entenderam que o leite em 

si é permitido, e assim comemoraram bebendo leite.

10. Moshé foi retirado das águas do Nilo no dia 6 de Sivan (Shavuot), quando apenas aceitou mamar de uma 

israelita; lembramos isso bebendo leite.
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