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Para começar o ano de 5772 com baterias carregadas, o Rabino Y. David Weitman realizou em S. Paulo 

um ciclo de palestras. A primeira delas ocorreu na Escola Beit Yaacov, destinada a pais, professores e interes-

sados no tema “Educação na era do consumo”. A apresentação inicial foi feita pelo Rav Meir Fuksman, diretor 

de hebraico e judaísmo da Escola, que ressaltou o trabalho de parceria realizado em relação ao desenvolvimen-

to da herança judaica, complementar na educação da criança.

“A educação dos filhos é um assunto importante, pode dar a maior satisfação, mas também a maior 

frustração”, iniciou o Rabino Weitman. Por ter sido realizada nos primeiros dias do ano judaico, a palestra foi 

inspirada no próprio texto da leitura da Torá que lemos em Rosh Hashaná, contendo valores milenares que 

sobreviveram a muitos “ismos”, começando pelo nascimento milagroso do patriarca Yitschac. A primeira lição 

que se tira é a importância de acreditar no potencial dos filhos, como no caso do pequeno Yitschac, que venceu 

o gigante Og, o rei de Bashan.

A Torá segue relatando que o menino cresce e junto com ele e seu pais, Avraham e Sara, estavam 

Yishmael e sua mãe Hagar, até que Sara acha melhor expulsá-los por considerar o menino uma má influência 

para seu filho. Comparando com nossa vida, o Rabino ressaltou a importância de repararmos o que deixamos 

entrar em nossas casas e que às vezes só um dos cônjuges percebe que algo está errado. Hoje em dia, com 

internet e redes sociais, apesar de certos aspectos positivos, é preciso estar atento, pois pode salvar vidas, mas 

também viciar, trazer uma exposição exagerada, por isso é preciso moderação. “Nós perdemos os valores e a 

privacidade, a vida íntima tornou-se pública, é preciso limites. Logo após a Guerra de Yom Kipur, um repórter 

perguntou para Golda Meir qual era seu sentimento pessoal com relação à guerra, e ela respondeu “sentimento 

pessoal, ‘isso é pessoal’, não pertence a todos”, declarou o Rabino Weitman.

Continuando com a leitura, Hagar é expulsa e a água do seu cantil acaba. Ela joga então seu filho em-

baixo de uma árvore no deserto. “Muitas vezes nos falta recursos financeiros e quem sofre são as crianças 

erroneamente cortam-se coisas que parecem com menos valor, como o ensino judaico. É preciso saber o que 

é descartável ou não nessa época em que tudo parece descartável”, afirmou.

PRIORIDADE MÁXIMA

Combinando passagens da Torá, histórias e parábolas, o Rabino David Weitman ressaltou pontos 

cabíveis não só em nossa era, mas valores que não podem ser perdidos, como nunca desistir de um filho, não 

deixar a educação para os outros, não apresentar o judaísmo como um peso , e que filhos são “top priority’ , 

acima de qualquer coisa. Para exemplificar, citou como Avraham, mesmo com a expulsão de Yishmael, não o 

abandonou, levando-o consigo como ajudante para a amarração de Yitschac no Monte Moriá, ensinando que 

não se desiste nem de um filho distante. “Quando os judeus chegaram aos Estados Unidos vindos da Europa 
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pós-guerra, a adaptação era difícil, comer casher, seguir o Shabat, então com o tempo alguns achavam que 

o judaísmo passou a ser um fardo. Estes pais passavam essa impressão aos filhos que viam a religião como 

algo pesado e assim passavam adiante, fazendo com que duas gerações depois já não se interessassem pelos 

valores judaicos e deixassem de cumpri-los”, contou.

Pela proximidade com o Yom Kipur, o Rabino falou sobre como ele era celebrado na época dos Templos 

Sagrados e que nessa época havia dois bodes iguais, sendo que um seria ofertado a D’us e o outro seria o bode 

expiatório. A importância de serem iguais em todos os aspectos era porque um representava o lado material, 

o outro o espiritual, ou seja, esses dois precisam estar equilibrados. Pode-se gastar, sem exagero, mas não se 

pode fazer menos pela espiritualidade. “Às vezes uma pessoa paga altos valores em uma festa de Bar Mitsva, 

mas quer economizar na compra do tefilin”.

Ao final, ressaltou a importância na educação de impor regras, dizer “não”, até porque os filhos esperam 

por isso, o Rabino David concluiu com algumas histórias chassídicas para mostrar o lado negativo nos gastos 

demasiados em festas extravagantes e ostentativas, e chamou para a moderação e discrição. 

(Publicado no Jornal Tribuna Judaica em novembro de 2011)


