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Parashá Rêe 

Segue uma pequena reflexão para você e sua família discutirem na mesa de Shabat:  
Nossa parashá começa dizendo: “Veja, Eu estou dando para vocês hoje uma bênção e uma 

maldição, a bênção que você cumpra as mitzvot e a maldição se não cumprirem...” Por que a 

Torá escreve bênção e maldição e não benção ou maldição? Afinal, a pessoa é abençoada ou 

amaldiçoada, não é possível receber ambos ao mesmo tempo. 

O Or Hachaim explica que todo caminho que escolhemos sempre tem coisas boas e ruins. Existe 

o caminho que parece mais curto, porém é longo; e há o caminho que parece mais longo, mas 

na verdade é curto. 

O caminho que parece mais curto é aquele percorrido pelas pessoas que desejam uma vida sem 

regras. A princípio, ele aparenta ser mais fácil, porém, no decorrer da vida, aparecem muitas 

dificuldades como consequência da sua falsa liberdade.  

Por outro lado, o caminho percorrido por aqueles que vivem baseados sobre regras de moral, 

ética e sobre as mitzvot da Torá, pode até parecer mais longo e complicado; porém, apesar da 

aparente dificuldade, as pessoas que seguem nele acabam sendo levadas mais rápido ao 

objetivo e aos valores importantes. Para escolhermos o caminho correto, precisamos de 

exemplos de pessoas que venceram e, por isso, Moshe diz ao povo: “Olhem para mim”. 

Muitos perguntam como saber o que é o certo? Alguém já esteve no mundo da verdade para 

nos contar? Moshe responde que sim, pois ele subiu aos céus, ficou 40 dias sem comer nem 

beber, encontrou-se com anjos e com a revelação de Hashem. Ele sim pode nos dizer qual o 

caminho correto. 

Mas não seria muito difícil? Às vezes, pensamos que o caminho da Torá é difícil, que não vamos 

conseguir. Então Moshe diz para olharmos para o que ele passou. 

Deus ordenou que Moshe tirasse o povo do Egito, o que seria uma “missão impossível”, pois 

Moshe havia fugido do Egito, onde queriam matá-lo. Além disso, Moshe não conseguia falar 

corretamente e teria que lutar “sozinho” contra a maior potência mundial, que era o Egito, 

libertando todos os seus trabalhadores. 

Por isso, Moshe diz que se ele conseguiu cumprir sua missão, todos conseguem. 

O rei Salomão escreveu o livro Kohelet com a mesma ideia, mostrando que ele passou por tudo: 

muitas riquezas, paz, muitas mulheres, muita sabedoria e ele nos diz para olharmos para ele e 

para a conclusão que ele chegou: o material é vazio e a felicidade não está nele, mas sim, no 

espiritual e nos valores corretos. 

Se Deus nos ordenou determinado caminho, com certeza Ele conhece nossas capacidades e 

confia que conseguiremos. Precisamos ser fortes e escolher o caminho que aparentemente é 

longo, mas que, na verdade, é mais curto e traz muitas alegrias e a felicidade verdadeira. 

Shabat Shalom! 

Rav Benjamin Zagury 


