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Parashá Vaishlach 

Após 20 anos vivendo na casa de seu sogro Lavan, Yaacov já tem uma família muito 

grande e muitos bens materiais. Assim, ele sai da casa de Lavan para retornar à casa de 

seu pai, na Terra de Israel. 

No caminho, Yaakov atravessa um rio com sua família e, em seguida, retorna para buscar 

vasos pequenos, que havia esquecido do outro lado do rio. 

A Torá nos conta que, neste momento, Yaakov ficou sozinho e veio um anjo lutar contra 

ele durante toda a noite. Yaakov vence a luta e o anjo o abençoa. Porém, ele sai ferido, 

pois foi atingido na perna. 

Mas por que este anjo veio lutar contra Yaakov? Isso ocorreu porque, ao retornar, ele 

se colocou numa situação de perigo e está escrito que o satan nos acusa num momento 

de risco. Sempre que estamos num momento de perigo, a justiça divina desperta-se 

sobre nós para saber se merecemos, ou não, determinada punição. 

O erro de Yaakov foi ter se colocado em situação de risco por causa de bens materiais, 

para buscar pequenos vasos que havia esquecido. 

Após vencer a luta e ter se ferido em sua perna, Yaakov compreende que ele precisa 

mudar a forma como ele enxerga o lado material. Ele também entende que, por causa 

disso, o anjo havia conseguido atingir sua perna, que simboliza o dinheiro e os bens 

materiais que nos mantêm de pé. 

Depois disso, ele se encontra com Essav, seu irmão. Yaacov oferece a ele muitos bens 

materiais, como presente em busca de paz. Mas seu irmão responde que não precisa, 

pois ele tem muito. Neste momento, Yaakov contra argumenta, dizendo que tem tudo! 

Ao afirmar que tem “tudo”, ele demonstra que já está feliz com o que tem. 

Ou seja, Yaakov aprendeu a lição, passando a dar as devidas proporções à importância 

do dinheiro e nunca agir de forma indevida em função dos bens materiais. 

Shabat Shalom! 

Rav Benjamin Zagury 

 


