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Parashá Shofetim 

Segue uma pequena reflexão para você e sua família discutirem na mesa de Shabat:  
Em nossa parashá consta a mitzvá de nomearmos um rei e as mitzvot relacionadas a ele. Este 

mandamento não exige que o líder seja necessariamente um rei, ele pode ser um presidente ou 

um primeiro ministro.  

Mitzvot associadas ao rei:  

1 – Andar sempre com um Sefer Torá: O principal para uma liderança é ter temor a Deus, pois 

o lider tem um grande poder em suas mãos e poderia agir de forma corrupta, prejudicar muitas 

pessoas e influenciar o povo para o mal. Porém, quando estamos segurando um Sefer Torá, é 

muito mais difícil tomarmos decisões erradas e, por este motivo, para trazer humildade e temor 

a Deus, o rei deve estar sempre com um Sefer Torá em seu braço. 

2 – Não ter muitas mulheres: O prazer físico pode desviar seu coração e fazê-lo ser influenciado 

por eventuais pensamentos errados de suas esposas. Outro motivo é para não viver uma vida 

focando em prazeres materiais, esquecendo sua responsabilidade em relação ao povo. 

3 – Não ter muitos cavalos: Os cavalos eram os tanques de guerra da época e simbolizavam o 

poder e a força. Muitos cavalos poderiam trazer um sentimento de orgulho e superioridade, o 

que é a pior característica para um ser humano. 

4 – Não ter muitas riquezas: O objetivo não é uma vida materialista. A pessoa que gosta de 

dinheiro nunca se satisfaz com dinheiro e sempre quer mais, inveja o que é dos outros e, se tiver 

o poder em suas mãos, pode até se aproveitar disso para tirar o que é dos outros. O objetivo 

deve ser focar nos valores espirituais. 

Nossos sábios nos ensinam que há três coisas que tiram a felicidade do homem neste mundo: 

inveja, desejos materiais excessivos e a busca por honra. E o rei está mais suscetível a cometer 

estes erros, por isso justamente ele recebe estas mitzvot. 

Antes de o Rei Salomão tornar-se rei, Deus perguntou a ele qual presente ele gostaria de receber 

dEle. Ele respondeu que queria sabedoria para julgar o povo da forma correta. Deus respondeu 

que, pelo falo dele ter entendido o real objetivo do Rei, que não deve ser a busca por riquezas, 

poder e prazeres, mas sim, desejar servir o povo, Ele daria ao Rei Salomão a sabedoria que ele 

pediu e tudo mais que ele não havia pedido. 

Assim também em relação às nossas vidas, devemos agir como os reis, entendendo que o 

principal não são os prazeres mundanos, dinheiro, inveja ou poder.   

O que realmente vamos levar deste mundo são os valores espirituais que cultivamos, o bem que 

fizemos ao próximo, as mitzvot que cumprimos e a nossa Torá, que deve nos acompanhar 

durante toda a nossa vida, assim como o rei fazia. Trazendo para as nossas vidas pessoais, vamos 

refletir... o que nos acompanha diariamente? Pensamentos materialistas ou valores espirituais? 

Shabat Shalom 
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