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PARASHÁ LECH LECHÁ 
 

No primeiro versículo da nossa parashá, vemos que Deus fala para Avraham, nosso 
patriarca: "Vá para você (lech lechá), de sua terra, de seu local de nascimento, da casa de 
seus pais, para a terra que Eu te mostrarei". Nossos sábios perguntam: por que, antes de 
ordenar que Avraham saísse de sua terra e fosse para a Terra de Israel, Deus diz "vá para 
você"? 
 
Rashi, o grande comentarista da Torá, nos explica que, antes de ordenar a Avraham o que 
ele deveria fazer, Hashem quis deixar bem claro que, apesar de toda essa ordem ser muito 
difícil, Avraham estava indo para ele mesmo, ou seja, para seu próprio bem. 
 
Porém, o Kli Yakar, outro grande sábio, nos explica com mais profundidade. Ele diz que o 
motivo pelo qual está escrito, antes de tudo, "lech lechá", é para nos ensinar uma grande 
lição. Avraham Avinu vivia em um lugar onde todos os habitantes faziam idolatria e 
comportavam-se de forma repugnante, podendo assim, exercer má influência sobre nosso 
patriarca. Ele era uma pessoa com um potencial incrível e tinha uma importante missão: 
deveria se tornar um exemplo para o mundo inteiro, até os nossos dias. 
 
Assim, como Deus não queria que Avraham continuasse em um local que atrapalhasse seu 
desenvolvimento espiritual, ordenou que ele saísse de lá. Apesar da separação de todos 
seus familiares ser dolorosa e a mudança para uma terra desconhecida ser difícil, somente 
através deste distanciamento, ele conseguiria revelar sua elevada essência e se tornar o 
patriarca de nosso povo, que tem a missão de ser uma luz para todos os outros povos. 
 
Ou seja, "vá para você" significa: vá para sua própria essência, para o que sua alma 
realmente deseja. E como? Somente através do distanciamento do que o atrapalhava seu 
crescimento, como vemos na continuação do versículo. Isto, sem dúvida, é um valor que 
cada um de nós deve internalizar.  
 
Sabemos que temos uma alma pura e elevada, cujo objetivo é se aproximar de Deus através 
de mitzvot e bons atos. Porém, muitos são os fatores que nos atrapalham nesse processo 
de crescimento, como os valores errados sociedade em que vivemos, que dia a dia 
influenciam a nós e a nossos filhos, podendo levar-nos a um caminho indesejável.  
 
A grande questão é que esses valores errados estão muito mais próximos de nós do que 
podemos imaginar – as vezes, até mesmo habitando conosco em nossas casas, presentes 
em todas as mídias que nos conectam a um mundo de violência, trapaças e roubos, 
adultérios e relações interpessoais que se destroem, etc. E como nos ensina a parashá, a 
única forma de chegarmos ao "lech lechá" – vá para você – é se afastando dessas influências 
negativas e mergulhando no mundo dos lindos valores da nossa Torá, que há milênios, 
ilumina o nosso povo e o mundo. 
 
Shabat Shalom! 
Rav Benjamin Zagury  


