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PARASHÁ VAIERÁ 
 

Na parashá desta semana vemos um caso interessante. Avraham Avinu, após realizar seu brit 
milá (com 99 anos!), permanece sentado na porta de sua tenda descansando, enquanto observa 
a linda paisagem do deserto. De repente, ao virar seu rosto, vê que se aproximam três pessoas. 
Apesar de estar no terceiro dia após a circuncisão, dia no qual se sente mais dor, ele 
imediatamente se levantou ao encontro das pessoas, afinal, estavam caminhando pelo deserto 
e, provavelmente, estavam com muita sede, cansados e famintos.  
 
Vejamos como nosso patriarca recebeu suas visitas e, desta forma, aprenderemos qual é a 
melhor forma de fazer uma bondade com nosso próximo. Há três níveis de ajuda ao próximo. O 
primeiro, mais baixo, é quando se dá algo diretamente para a pessoa que, apesar de estar 
recebendo o que necessita, pode se sentir envergonhada pela ajuda.  
 
O segundo nível, intermediário, é quando se dá algo para um necessitado, porém, 
indiretamente, ou seja, através de outra pessoa. Desta forma, o receptor não sabe quem está 
lhe dando e, assim, não se sente humilhado. 
 
E o terceiro e mais elevado nível é o de Avraham Avinu. Como ele agiu? Está escrito: "e correu 
ao encontro das visitas" (...) "e disse: meus senhores, por favor, se eu achei graça aos seus olhos, 
não passem por mim, seu servo, (sem pararem por aqui)" (...) "e correu Avraham para a tenda 
e disse para Sara: pegue rápido farinha e asse bolos" (...) "e correu Avraham ao gado e pegou 
uma carne macia e boa...".  
 
Vemos em nosso patriarca um comportamente um pouco estranho. Primeiro, ele praticamente 
implorou para os três homens permanecerem em sua tenda. Obviamente, pessoas que estão 
em uma caminhada no meio do deserto estão muito cansadas e famintas, Avraham não 
precisava implorar para eles ficarem, pois com certeza era justamente isso o que eles queriam, 
não precisavam ser convencidos para tal. 
 
Além disso, tudo o que ele realizava, o fazia com muita pressa, como se fosse um servo 
trabalhando para seu senhor. Apesar de toda a dor do brit milá, não parava de correr para lá e 
para cá, fazendo tudo para agradar suas visitas. 
 
Afinal, qual era a intenção de Avraham? Na verdade, ele queria que as visitas pensassem que 
não eram elas que estavam recebendo um favor de Avraham, mas sim, elas estavam fazendo 
um favor para Avraham ao ficarem para a receber o que ele queria dar!  
 
E esse é o nível de bondade mais alto – quando o receptor acha que é ele quem está ajudando 
e não, que ele está sendo ajudado. Desta forma, além dele receber o que precisa, não se sende 
envergonhado e, mais do que isso: sente-se fazendo um bem para o doador.  
 
Assim, aprendemos que não basta dar a um necessitado somente o que ele precisa 
materialmente – também é necessário fazer com que ele se sinta bem e confortável ao receber!
  
Shabat Shalom! 
 
Rav Benjamin Zagury   


