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Parashá Nitzavim Vaielech 

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

ensinar a Torá para todo o povo e fazer um pacto entre o povo e Deus, cada um retorna para sua 

casa e sua tribo. Em nossa parashá, chegou o momento de sua despedida e Moshe vai até o povo, 

até cada tribo, para se despedir. Podemos aprender duas grandes lições do comportamento de 

Moshe. 

Primeira: Apesar de Moshe já estar com 120 anos, de ser o rei e o maior profeta já existente, ele tem 

a humildade de ir até o povo, não esperando que o povo venha até ele. 

Vemos esta mesma característica em outras grandes lideranças do povo. Aharon, irmão de Moshe, 

quando ficava sabendo que duas pessoas estavam brigando, ia até cada uma, separadamente, para 

argumentar e trazer a paz, não esperando que viessem até ele. O profeta Shmuel também ia para 

todas as tribos de Israel, para entender as necessidades do povo e ajudá-los. 

Um líder pode ver a si mesmo como superior e se encher de orgulho ou pode se enxergar como um 

servo do povo, lutando pelo melhor para eles. Quando o líder busca reconhecimento, fama e 

dinheiro, este certamente não será um bom líder. Moshe vem nos mostrar a verdadeira 

característica de um líder, pensar sempre no próximo, muitas vezes, se anulando pelo bem do povo. 

Segunda: Há dois tipos de humildade.  

A humildade positiva é aquela em que não nos sentimos superiores a ninguém. Entendemos quem 

nós somos e o que temos, mas também compreendemos que nossa situação existe pelo fato de 

Hashem ter nos dado. E, da mesma forma que Ele me deu, Ele pode dar para qualquer outra pessoa. 

Ou seja, não somos melhores que ninguém pelo fato de termos algo que o outro não tem. 

A humildade negativa é quando deixamos de fazer algo bom e importante por pensarmos: quem sou 

eu? Com certeza há pessoas melhores que eu... Não vão me escutar... e assim por diante. Ou seja, 

não fazemos coisas que deveríamos fazer, por pensarmos que não somos grandes o suficiente para 

tal e que não temos o potencial para ter sucesso. Acabamos não atuando por não confiarmos em 

nós mesmos e, assim, deixamos de fazer o bem. 

A Torá afirma que Moshe era o homem mais humilde de toda a humanidade. Porém, inicialmente, 

ele também expressava a humildade negativa e, por isso, argumentou que não poderia tirar o povo 

do Egito. “Quem sou eu? Eu não consigo nem falar direito. Eles não vão acreditar em mim...”. Agora, 

no final de sua vida, ele mostra como aprendeu a lição. Assim, quando há alguma questão a ser 

resolvida ou algo importante a ser feito, ele se levanta e vai até as pessoas! 

Conclusão: devemos ter a humildade de fazer o correto, mesmo que seja necessário rebaixar nosso 

ego e ir até alguma pessoa para o bem dela. Nunca podemos deixar a humildade nos impedir de 

fazer o bem, confiando no potencial que Deus nos deu para cumprir nossa missão no mundo! 

Shabat Shalom! 

Rav Benjamin Zagury 

 

 


