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Parashat Bamidbar 

Shabat Shalom! 

Segue uma ideia para você e sua família compartilharem na mesa de shabat! 

Nossa parashá fala sobre a contagem do nosso povo (censo) e a forma como eles se 

organizavam fisicamente no deserto. O povo era formado por 12 tribos e ficavam três 

tribos em cada um dos quatro lados, com o Mishkan (templo móvel) no meio. A origem 

dessa formação foi no Monte Sinai, quando eles “viram” os anjos organizados ao redor 

do trono divino e desejaram também se organizar de tal forma. 

Mas por que não ficavam todos juntos em vez de separados em tribos? Somos um único 

povo e todos são iguais! 

A verdade é que todos os seres humanos são diferentes e cada um tem as suas 

características. Não podemos querer ser iguais aos outros, nem querer que os outros 

sejam iguais a nós! Assim, cada tribo, com suas características únicas, tem o seu “lado”, 

mas o que une todas elas é o objetivo em comum, que é o templo que está no centro 

delas. E assim foi a visão metafórica que tiveram dos anjos: cada um com a sua função, 

mas Deus no centro da vida deles. 

Precisamos entender que todos nós somos imperfeitos. As qualidades do próximo nos 

completam e as nossas qualidades completam o próximo. 

Assim também, a mesma ideia se aplica às linhas do Judaísmo. Temos linhas mais 

focadas no Povo de Israel, como o Chabad, que está em todas as partes do mundo, 

fazendo o lindo trabalho de aproximar todos os judeus às suas tradições. Outras linhas 

são mais focadas na Terra de Israel, como a linha religiosa Sionista, que se auto-sacrifica 

para que tenhamos um Estado judaico.  Outras linhas são mais ligadas ao estudo da 

Torá, como os Charedim (“ultra-ortodoxos”). Na prática, precisamos entender que cada 

um tem seu o “lado” e, com a união, chegamos à perfeição. 

Esta ideia também está implícita na forma como era realizada contagem do povo, que 

era feita através da tsedaká: cada indivíduo deveria dar uma moeda de meio shekel para 

a contagem. Mas por que meio shekel? Para mostrar que cada um de nós é uma metade 

e precisa que o outro o complete. Para atingirmos a união, é necessário compreender 

que somos imperfeitos, ter humildade e entender que o próximo tem características que 

podem nos completar. 

Que tal tentarmos escutar mais a opinião dos outros e aprender com todas as pessoas? 

Shabat Shalom!  
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