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Parashá Matot / Massei 

 

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

Em nossa parashá, as tribos de Reuven, Gad e metade da tribo de Menashe pedem a 

Moshe para herdarem o território localizado antes do Rio Jordão, pois é uma terra 

especial para seu rebanho. Porém, Moshe chama a atenção deles, pois pensa que estão 

cometendo o mesmo erro dos espiões, tendo medo da guerra e amedrontando o povo. 

Eles respondem que não têm medo e que estão dispostos a ir para a guerra na frente do 

povo, mas que gostariam de, após a conquista da Terra de Israel, retornar para aquele 

território, por serem criadores de rebanho; além disso, após a conquista da Terra de 

Israel, este pedaço de terra também receberá a santidade de Israel. 

Neste momento, Moshe aceita, mas discorda deles em um detalhe do pedido. Eles 

pediram desta forma: “cercas para nossos animais construiremos e cidades para nossos 

filhos...”. Moshe respondeu: “construam cidades para seus filhos e cercas para seus 

animais”.  

A grande pergunta é: qual a prioridade, os filhos ou os animais (bens materiais)? O que 

vem antes? Eles aceitaram os ensinamentos de Moshe e, realmente, deram prioridade 

aos seus filhos. 

Infelizmente, muitas vezes, supervalorizamos nosso trabalho, carreira, crescimento 

profissional e acabamos deixando de lado o que realmente é importante. O que 

devemos colocar como prioridade em nossas vidas? Nossos trabalhos e nosso dinheiro 

ou nossas famílias, valores espirituais e mitzvot? A Torá nos ensina a viver uma vida com 

as devidas prioridades, entendendo que não somos perfeitos e temos muito o que 

melhorar.  

Constam também em nossa parashá todas as 42 viagens que fizemos no deserto e 

sempre está escrito que viajamos para sair, ou seja, para viajar novamente. Assim 

também é na nossa vida, nunca devemos nos satisfazer com o nível que estamos, 

devemos sempre crescer (viajar) para crescer mais (viajar novamente). 

Os sábios dizem que nossos olhos devem estar sempre direcionados para baixo e nossos 

corações para cima. Os olhos vêem o material, assim, precisamos olhar sempre para 

quem tem menos e ficar felizes com o que temos. Já o nosso coração simboliza o 

espiritual, assim, devemos olhar sempre para os mais elevados, nos espelhando em 

pessoas mais espiritualizadas e tentando sempre crescer! 

Shabat Shalom!  

Rav Benjamin Zagury 


