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Parashá Haazinu 

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

Em nossa parashá há um cântico que resume o que aconteceria com o povo de Israel no 

futuro: Deus nos daria a Terra de Israel, teríamos muita fartura e pensaríamos que não 

precisamos mais de Deus, pois já teríamos tudo, abandonando a Torá e Hashem. 

É interessante que, neste contexto, a Torá chama nosso povo de “naval”, mas o que é naval? O 

Ramban escreve que naval é a pessoa que faz o mal para uma pessoa que lhe fez o bem. 

O Rav Kook escreve que o maior pilar de moral e ética é a gratidão. Este sentimento tão nobre 

deve ser proporcional a qualidade da bondade recebida, a frequência com a qual ela foi realizada 

e a distância entre as pessoas. 

Por este motivo, aparece no Talmud que a pessoa que dá um presente ao seu amigo, precisa 

avisá-lo que deu ou dar em mãos. Diferente da tzedaká, que deve ser doada de forma anônima, 

quando o assunto é um presente, quem está dando deve dar a oportunidade de aquele que está 

recebendo cumprir com um dos maiores deveres éticos do ser humano, que é agradecer. Além 

de tudo, a gratidão traz grande união e amor entre as pessoas. 

Esta também é a base do nosso trabalho para Deus – sabermos reconhecer tudo o que Ele nos 

proporciona e saber agradecer, cumprindo Sua vontade. 

O grande sábio do Talmud, Rabi Yochanan bem Zacai, antes de morrer abençoou seus alunos, 

dizendo que seja da vontade de Deus que eles temam a Deus da mesma forma que temem aos 

seres humanos. Os alunos perguntaram: “só isso?” e ele respondeu: “quem dera que vocês 

cheguem nisso...”. 

Ou seja, se na nossa relação com as pessoas pedimos e agradecemos, mais ainda devemos agir 

desta forma com Deus, fazendo as brachot para os alimentos, rezando e cumprindo as Suas 

mitzvót, como colocar a mezuzá em nossas portas, colocar o Tefilin, comer kasher, etc. 

Neste Shabat que antecede Yom Kipur, é muito importante refletirmos sobre todas as coisas 

boas que recebemos de nossos amigos, familiares e de Deus e o quanto temos o dever de 

agradecer e retribuir. 

A parashá continua dizendo que quando agimos de forma errada, não prejudicamos a Deus em 

nada, pois Ele é completo e não necessita das nossas mitzvot. Mas sim, somente prejudicamos 

a nós mesmos e impedimos que a bondade de Deus recaia sobre nossas vidas. 

Vamos aproveitar esta época especial entre Rosh Hashaná e Yom Kipur para refletir sobre o 

nosso comportamento e para agir da melhor forma, agradecendo por todas as bondades que 

Deus faz conosco, sempre conscientes de que, quando agimos da forma correta, 

consequentemente nos tornamos mais propícios para receber as bondades e bênçãos que Deus 

quer mandar para as nossas vidas. 

Shaná tová umetuká e Shabat Shalom!  

Rav Benjamin Zagury 


