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Parashat Balak 

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

Shabat: 

Durante a jornada do nosso povo pelo deserto, o rei do povo de Moav contratou 

um feiticeiro chamado Bilam para amaldiçoar o Povo Judeu. Ele sabia que Deus 

estava conosco e, se quisesse nos derrotar, precisaria travar uma luta espiritual.  

Deus disse a esse feiticeiro para não amaldiçoar o nosso povo, mas, mesmo assim, 

ele subiu em cima do seu burro e foi ao encontro do rei de Moav. Porém, no meio 

do caminho, o burro não quis mais andar.  

O burro saiu do caminho principal, prensou a perna de Bilam na parede e se 

deitou. Bilam, irritado, começa a bater em seu burro e, neste momento, Deus 

revela a Bilam o que estava acontecendo e ele vê um anjo de Deus parado na 

frente do caminho. 

Nossos sábios nos trazem mensagens muito bonitas sobre esse acontecimento. 

Mensagem 1 - Malbim:  

O burro é o nosso corpo e, sobre ele, tentando nos levar para o caminho errado, 

tem o yetzer hará (mal instinto), representado pelo Bilam. Não o vemos 

claramente, mas o tempo todo ele tenta nos guiar para caminhos errados.  

Em nossa frente, Deus manda também uma força positiva, o yetzer hatov, 

representado pelo anjo, para nos guiar para o caminho correto e nos impedir de 

fazer coisas erradas.  

Esta é uma menção ao que ocorre em nossas vidas: muitas vezes, tentamos seguir 

determinado caminho, guiados pelo yetzer hará, mas Deus manda diversos sinais 

para não sairmos do caminho correto e o que devemos fazer é entender a 

mensagem de Deus e não aceitar o comando negativo do Bilam que está em 

nossos corações. 

Mensagem 2 - Abarbanel:  

Bilam era um grande astrólogo e achava que, apesar de Deus ter dito para ele não 

amaldiçoar o povo, isto não afetaria o que está “escrito” nos astros. Assim, ele foi 

dizer ao rei de Moav as coisas ruins que estavam escritas nos astros sobre o Povo 

de Israel.  
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Desta forma, o burro simboliza a natureza, o que está escrito nos astros e o anjo 

simboliza a supervisão divina.  

Deus quis mostrar que a vontade dEle está acima dos astros e pode mudar o 

destino de qualquer um. E, uma vez que o Povo Judeu está no caminho correto, 

eles estão acima do destino, sendo guiados diretamente por Deus. 

Pontos para pensar: 

Será que estamos seguindo nossas vidas sob a orientação de Bilám (yetzer hará) 

ou de acordo com o anjo (yetzer hatov) e com as mensagens divinas que 

recebemos nas nossas vidas? Será que realmente entendemos que Deus está 

acima de tudo ou confiamos mais no horóscopo e na sorte? 

Shabat Shalom! 

 

Rav Benjamin Zagury 

 


