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Parashat Behaalotechá 
 
Segue uma pequena reflexão para você e sua família discutirem na mesa de Shabat: 

Em nossa parashá aparece algo muito estranho. No meio do texto da Torá, de repende, 
aparece uma letra nun (ו) virada ao contrário; passam-se alguns versículos e aparece 
outra letra nun (ו) virada ao contrário. Qual o motivo desse aparecimento estranho na 
Torá? 
 
Nossos sábios explicam que isso é para separar entre dois pecados: antes do primeiro 
nun, a Torá relata sobre a saída do povo do Monte Sinai; após o segundo nun, consta a 
reclamação do povo relacionada ao desejo de comer carne, reclamando do man e 
dizendo que lembram do alimento que comiam gratuitamente no Egito. 
 
Porém, parece que na saída do povo do Monte Sinai não aparece nenhum problema, 
mas sim, apenas o simples fato de terem seguido viagem após estarem aos pés do 
monte. O comentarista Kli Yakar explica que, na verdade, o Povo Judeu cometeu um 
grande erro no Monte Sinai. Eles ficaram muito impressionados com toda a revelação 
divina e com a Torá que haviam recebido e não queriam sair de lá. Estavam felizes com 
a vida espiritual no deserto, em frente ao monte, e não queriam ir para a vida mundana, 
entrando na Terra de Israel. Isso, por si só, já é um grande erro, pois a Torá nos foi dada 
justamente para vivermos a vida mundana da forma correta. 
 
Ou seja, os dois pecados separados pelas duas letras nun representam a dicotomia entre 
o desejo por uma vida inteiramente espiritual (no Monte Sinai) e o desejo por uma vida 
puramente material (desejo pela carne).  
 
Falamos sobre o que estava escrito antes do primeiro nun e após o segundo nun. Porém, 
o que está escrito no meio? Este texto que aparece cercado pelos dois nuns fala 
justamente do movimento da arca onde ficava guardada a Torá – quando carregavam a 
arca, Moshe dizia: que se levante Deus e nos salve de nossos inimigos. 
 
A mensagem que sai desta parte aparentemente estranha da Torá é muito bonita. Não 
devemos deixar a Torá “parada”, nem somente no Monte Sinai! Precisamos carregá-la 
para todos os aspectos de nossas vidas e, através dela, vencer nossos desafios e 
vontades erradas, que são nossos verdadeiros inimigos. 
 
Isto significa levar os valores da Torá para a vida prática e não ficar somente no Monte 
Sinai. Levá-los para a nossa alimentação e não fazer intriga por comidas gostosas e por 
carne, como fizeram no deserto. Carregar a Torá para a nossa entrada na Terra de Israel 
e tê-la conosco em todas as nossas guerras, trabalhos e desafios diários. 
 
Muitas vezes, temos pensamentos sabotadores, do tipo: quando eu ficar mais velho vou 
começar a mudar determinado comportamento; quando a quarentena terminar 
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começarei a fazer tal coisa; quando eu casar e tiver minha casa passarei a cumprir 
determinada mitzvá. A movimentação da Torá vem nos ensinar que ela deve sempre 
estar conosco, independente da situação.  
 
Não devemos procrastinar e sim agir. Como diz o Pirkei Avot: “Se eu não for por mim 
quem será? E se não agora, quando?” 
 
Certa vez um monge budista disse: “Pensando em fazer, pensando em fazer... passaram-
se 20 anos. Não consegui, não consegui... passaram-se mais 20 anos. Ai! Por que não fiz, 
por que não fiz... passaram-se outros 20 anos... E assim, passaram 60 anos... esta é a 
biografia de uma vida vazia.” 
 
Que, beezrat Hashem, tenhamos sucesso em levar sempre os valores e as mitzvot da 
nossa Torá para a nossa vida prática, em todas as circunstâncias e com muita alegria, 
vencendo nossos desejos errados e vivendo uma vida com um verdadeiro significado. 
 

Shabat shalom! 
 
Rav Benjamin Zagury 

 


