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O número 13 e a sexta-feira 13 
 
As possíveis origens mais remotas das superstições em relação ao número 13 vêm da 
mitologia nórdica. Conta-se uma lenda que houve um banquete e 12 deuses foram 
convidados. Loki, espírito do mal e da discórdia, apareceu sem ser chamado e armou 
uma briga que terminou com a morte de Balder, o favorito dos deuses. Daí veio a 
crendice de que convidar 13 pessoas para um jantar era desgraça na certa. 

 
Segundo outra história, a deusa do amor e da beleza era Friga, (que deu origem a friday, 
sexta-feira, em inglês). Quando as tribos nórdicas e alemãs se converteram ao 
cristianismo, Friga foi transformada em bruxa. Como vingança, ela passou a se reunir 
todas as sextas com outras 11 bruxas e o demônio. Os 13 ficavam rogando pragas aos 
humanos.  

 
Dizem que Jesus Cristo provavelmente foi morto numa sexta-feira treze, uma vez que a 
Páscoa judaica é celebrada no dia 14 do mês de Nissan, no calendário hebraico.  
Consta ainda que na Santa Ceia sentaram-se à mesa treze pessoas, sendo que duas delas, 
Jesus e Judas Iscariotes, morreram em seguida, por mortes trágicas, Jesus por execução 
na cruz e Judas provavelmente por suicídio. Coincidência ou não, o nefasto episódio da 
traição de Jesus Cristo é narrado no capítulo 13 do evangelho de São João. 

 
Fundamentada no caráter positivo desse número, a Igreja Católica divulga a proteção 
das trezenas de Santo Antônio, santo que morreu no dia 13 de junho de 1231. Em 
oposição às benéficas trezenas cristãs, encontra-se a crença de que o fatídico dia 13 é 
propício para praticar ritos de bruxaria capazes de provocar morte e doença grave.  

 
Mas, há muitas pessoas que penduram esse número em pulseiras e colares como 
amuleto benéfico e se atribui aos nascidos no dia 13 uma certa proteção e sorte, apesar 
desse dia ser considerado geralmente como nefasto. Muitos hotéis, nos Estados Unidos, 
não têm o quarto com esse número, mas existe lá um grande número de Thirteen Clubs, 
cujos sócios se reúnem para comemorar exatamente o dia 13.  

 
Em suma, o número 13, pode significar algo tão benéfico e positivo, quanto algo 
extremamente negativo e maléfico, mas o que permanece com mais força na memória 
popular são os seus aspectos negativos. 
 


