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Parashá Vaietze 

Nossa parashá começa dizendo que Yaakov saiu de Beer Sheva, da casa de seu pai, pois 

seu irmão, Essav, queria matá-lo. Essav estava muito nervoso, pois Yaacov havia 

recebido a bênção do primogênito. Além disso, a mãe de Yaacov falou para ele ir até 

Charan para encontrar uma esposa. 

No caminho, ele encontrou Elifaz, filho de Essav, que também queria matá-lo. Porém, 

em vez disso, levou todos os seus bens. 

Finalmente, Yaacov chegou em Charan e foi para a casa de Lavan, irmão de sua mãe. 

Porém, apesar de ser seu tio, Lavan tentou enganá-lo inúmeras vezes.  

Mas, apesar de todas as dificuldades que passou, Yaakov se manteve firme no caminho 

da Torá, casou-se com as duas filhas de Lavan e com suas duas servas, teve 12 filhos e, 

quando retornou à casa de seu pai, chegou com uma família muito grande e com muitas 

riquezas. 

Nossos sábios explicam que a história de Yaacov é semelhante ao que ocorre com a 

nossa alma: inicialmente, ela está na casa de seu “pai”, junto com Deus. A alma não quer 

sair do plano espiritual, mas ela é obrigada a vir para este mundo, para o seu próprio 

bem.  

No caminho, enquanto está no ventre de sua mãe, vem um anjo e retira todo o seu 

conhecimento, de modo que ela nasce sem toda a sabedoria que possuía antes de estar 

limitada pelo corpo físico. 

Assim como Yaacov foi até Charan, cuja tradução é nervosismo, nossa alma chega ao 

nosso mundo, que é um local complicado, onde há o nervosismo de Deus.  

Além disso, Yaacov vai até a casa de Lavan, que é uma pessoa muito ruim, porém, se faz 

de “limpo”, conforme a tradução de seu nome, que significa branco. Assim também, no 

nosso mundo, nossa alma encontra o yetser hará (mau instinto), que tenta atrapalhar 

inúmeras vezes o cumprimento de sua missão. 

E, finalmente, quando a nossa alma vence o yetser hará, podemos nos encher de 

riqueza, retornar para a casa de nosso “pai” e, com muita alegria, disfrutar de tudo o 

que construímos, através de nossas atitudes. 

Shabat shalom! 

Rabino Benjamin Zagury 

 


