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Nesta Parashá aprendemos 
sobre a mitzvá de Eglá Arufa- a 
bezerra que teve seu pescoço 
cortado. Ocorre quando um corpo 
morto é encontrado no campo, no 
meio do caminho entre duas 
cidades. Os anciãos da cidade 
mais próxima devem então fazer 
o procedimento da Eglá Arufah 
para expiar o crime, apesar deste 
ter ocorrido em local "fora de sua 
jurisdição", pois era, no entanto,  
de sua responsabilidade ter 
enviado o viajante protegido. 
Daqui aprendemos que uma 
pessoa é responsável pelo que 
ocorre mesmo fora de sua área 
de total controle. 
 
O mesmo se aplica no âmbito 
pessoal em diversas áreas da 
vida. Não temos o direito de 
dizer: "Tal assunto não me 
pertence. Não tenho nenhuma 
obrigação de lidar com isso." 
Pois certamente se, por Divina 
Providência, informações 
chegaram ao meu alcance e 
fiquei sabendo de certa situação 
problemática, significa que há 
algo que posso fazer para 
influenciar positivamente e 
melhorar este quadro. 

 

“O que significa ser um chassid?”, perguntou 
um aluno ao seu Rebe. Este respondeu “Um 
chassid é como um acendedor de lampiões, 
que anda pelas ruas carregando uma chama 
ardendo na ponta de uma vara. Ele sabe que 
o fogo não é dele, e vai de lâmpada em 
lâmpada para acendê-la, iluminando assim, 
ao seu redor.”  
Novamente questionou o aluno: “E se a 
lâmpada estiver no deserto?”  
"Então é preciso ir até lá e iluminá-lo", disse 
o rabino. “E quando se acende uma lâmpada 
no deserto, a desolação do deserto se torna 
visível.”  
Seguiu o aluno: “E se a lâmpada estiver no 
mar?”  
“Então, o acendedor precisa mergulhar no 
mar, e ir acender a lâmpada. Aonde quer 
que um lampião esteja, o acendedor tem o 
dever de ir atrás”.   
“E o que posso fazer para tornar-me um 
acendedor?” 
 “Primeiramente você deve acender sua 
própria chama, aquecer-se,refinar a si 
memso e assim poderá influenciar seus 
companheiros, acender seu lampião 
apagado, para que estes tornem-se 
luminosas para o mundo a sua volta. Este é 
o significado de chassid ”. 
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Quem Pode Ser Rei 
de Israel? 

 
1) O Rei deve ser 
nomeado por um 
profeta e um Tribunal 
Rabínico composto de 
70 anciãos. Assim 
como Saul e David 
foram nomeados.  
2) Um Rei não deve 
ter mantido a posição 
de um barbeiro, 
curtidor, atendente de 
casa-de- banho, ou 
açougueiro, porque 
então o povo não iria 
tratá-lo com devido 
respeito.  
3) Uma mulher não 
pode ser apontada 
como Rei (rainha), 
pois o termo usado 
referente ao Reinado, 
está apenas no 
masculino. 
4) Um convertido não 
pode tornar-se Rei, 
como Deuteronômio 
17:15 declara: "Você 
não pode nomear um 
forasteiro que não é 
um de seus irmãos."  
5) Apenas aquele que 
é temente a D’us deve 
ser ungido como Rei.  
6) A dinastia do 
reinado foi dada ao 
Rei David e 
permanecerá com ele 
até a vinda de 
Mashiach.  
 
Maimonides: Juízes, 
Reis e Guerras 
Capítulo 1 

        Um Chassid 
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Responsabilidade 
 

        

                 Ditado 
    "Tudo o que D’us faz, é para o bem."   
                      - Rabi Akiva  
 


