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PARASHÁ PINECHÁS 

Segue uma pequena reflexão para você e sua família discutirem na mesa de 

Shabat: 

Após Bilam não ter sucesso em amaldiçoar o Povo de Israel, ele entende que a 

única forma de vencer é fazer nosso povo se afastar do caminho de Deus. Assim, 

seguindo o conselho de Bilam, as mulheres dos povos de Moav e Midian 

seduziram os homens do Povo de Israel e os levaram para a idolatria. Como 

consequência, começou uma grande epidemia no povo, com a morte de 24 mil 

judeus.  

O líder da tribo de Shimon trouxe uma princesa do povo de Midian para se 

relacionar com ela em frente ao povo e, desta forma, influenciou toda a sua tribo. 

Neste momento, Pinchas, neto de Aharon, revoltou-se contra aquela situação 

contra Deus e matou os dois, fazendo as mortes pela epidemia cessarem. Após 

este episódio, chegou o momento da guerra contra o povo de Midian e Deus 

ordena que o nosso povo não poderia ter proveito de nada daquela cidade. 

O motivo desta proibição foi a forma com que as mulheres seduziram o povo de 

Israel. No Talmud consta que os judeus queriam comprar linho e foram até as 

cidades de Midian. Em frente à casa de tecidos havia uma senhora vendendo 

linho por determinado valor, porém, no interior da casa, tinha uma mulher jovem 

e bonita que oferecia o linho por um preço mais baixo. Então eles entravam para 

obterem o melhor preço, realizavam a compra e faziam um brinde para 

comemorar. A alegria da compra junto ao efeito da bebida e a atração física 

levaram o povo aos pecados de relações proibidas e idolatria. 

Assim, uma vez que as causas do problema foram coisas permitidas, como o linho 

e a bebida, Deus ordenou que eles se afastassem, até mesmo, de coisas 

permitidas, como os despojos da guerra. Em nossas vidas, geralmente o início dos 

nossos problemas começa com coisas “permitidas”. É “só uma cervejinha” com 

os amigos, “não é nada sério”, “é só dessa vez”, “quando eu ficar mais velho vou 

mudar” e, assim, a pessoa acaba se complicando. O grande segredo é cortar 

sempre no início.  

E aí? O que você acha? 

Shabat Shalom! 

Rav Benjamin Zagury  


