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Parashá Shelach Lecha 
 
Segue uma pequena reflexão para você e sua família discutirem na mesa de Shabat: 
 
Nossa parashá nos conta sobre o pecado dos espiões. Moshe envia espiões para a 
terra de Israel e, após 40 dias, eles retornam. Contam que a terra é muito boa, mas 
falam que o povo que habita nela é muito forte, de modo que seria muito difícil para o 
Povo Judeu entrar e conquistar a terra.  
 
Isto causa um grande medo no povo e uma falta de confiança em Deus. O povo chorou 
e, como conseqüência, toda aquela geração deveria morrer durante 40 anos vagando 
no deserto e somente a geração seguinte entraria em Israel. 
 
Mas o que os espiões fizeram de errado? Eles deveriam mentir, dizendo que o povo 
que habitava em Israel na época era fraco? O comentarista Malbim explica que há 
duas palavras em hebraico que significam “espiões”: “meraglim” e “taiarim”, porém, 
há uma diferença entre elas.  
 
“Meraglim” é um tipo de espião que vem analisar se conseguiremos ou não cumprir 
determinada missão e qual o melhor local para entrar. Por isso, Moshe não queria 
mandar “meraglim”, pois já era óbvio que conseguiríamos entrar e ter sucesso na 
conquista, uma vez que Deus está conosco, nos mostraria o caminho e nos ajudaria. 
 
Já a palavra “taiarim”, que, por sinal, é a origem da palavra inglesa tour (turismo), 
significa ir conhecer a terra e ver que ela é realmente boa, conforme prometido por 
Deus. Assim, era justamente este tipo de espião que Moshe queria enviar para a Terra 
de Israel, para animar o coração do povo quando eles recebessem a notícia de que a 
terra é maravilhosa, conforme a promessa divina e, para isso, quis mandar “taiarim” 
(turistas) e não “meraglim” (espiões). Ele não perguntou a eles se seria possível entrar 
na Terra de Israel, pois isto já estava claro, conforme a promessa de Deus.  
 
Assim, o grande erro dos espiões foi o orgulho de acharem que sabem mais que Deus e 
que podem julgar os mandamentos divinos, emitindo opinião própria se concordam ou 
não. O grande problema é que este erro é muito comum conosco também.  
 
Deus, com sua infinita sabedoria, conhecendo profundamente a natureza humana, nos 
entregou a Torá, com leis e mandamentos fundamentais para uma vida com valores, 
moral e ética. Porém, muitas vezes, nosso orgulho fala mais alto: “não concordo”, “isso 
é exagero”, “isso não é necessário”, etc. Quando fazemos este tipo de comentário, 
estamos agindo igual ao pecado dos espiões, emitindo opinião onde não deveríamos, 
achando que somos mais inteligentes que Deus. 
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Se não nos identificamos com determinado mandamento, o correto é falar: “não 
compreendo” e não “não concordo”, agindo com humildade, pois quem somos nós 
para concordar ou não com o Criador do Universo. 
 
Esse foi o nível em que chegamos quando estávamos no Monte Sinai. Todo o povo 
disse: “faremos e ouviremos” – primeiro faremos, pois, se Deus existe e a Torá é 
verdade, mesmo antes de entender, já estamos dispostos a fazer. 
 
Quando deixamos de fazer determinada mitzvá, não podemos nos justificar, falando 
que não concordamos ou não compreendemos. Devemos estar conscientes que o 
correto seria cumprir todas as mitzvot e devemos crescer aos poucos, almejando 
sempre atingir níveis espirituais mais elevados. Nunca é “8 ou 80” e sempre fazemos as 
mitzvót que podemos, com a intenção de melhorar a cada dia. 
 
Para refletirmos: 
 
Quais justificativas costumamos dar ao não fazermos o que sabemos que é o correto? 
 
Pensamos em crescer no nosso judaísmo ou pensamos em sempre justificar nossas 
atitudes? 
 

Shabat shalom! 
 
Rav Benjamin Zagury 

 


