
No Deserto da Liberdade
CCDEJ 2021

PARASHAT BAMIDBAR Nm 1,1 – 4,20
P. Fernando Gross



Em seu primeiro capítulo sobre 
Bamidbar, como reabilitar uma 

pessoa que tantos anos de 
pesada escravidão acabou 

transformando em uma pessoa 
serva de espírito derrotado? 



Como semear no coração um mínimo 
de autoestima e um pouco de 

liberdade e orgulho? Uma multidão 
de escravos de quem capatazes 

cruéis arrancaram todo e qualquer 
traço de identidade pessoal ou 
nacional - como elevar o moral 

dessas pessoas?





Em primeiro lugar, tirá-los do lugar 
da escravidão e levá-los ... para o 

deserto. 
Sim, precisamente o deserto, um 

lugar onde se podem isolar, 
evitando o contacto com outros 

povos que já viveram longos 
períodos de relativa liberdade.



Então, essa multidão poderia se 
afastar por um tempo e se tratar 
adequadamente. No isolamento 

do deserto, é feito um censo, 
contando a todos, uma espécie 
de exercício de formação de 

identidade.





Essa contagem deu forma e 
consistência ao campo de 

escravos, antes deformado e 
sem personalidade. Este censo 

foi acompanhado pelo 
agrupamento de pessoas em 

tribos e famílias.



Quem mandou fazer este censo? 
Deus, o Onisciente, que sabia de 

antemão o número exato de 
pessoas.





Na verdade, Ele não precisava dessa 
contagem. Foi ordenado em 

benefício dos filhos de Israel, para 
aumentar a autoestima que 

começava a brotar na alma de cada 
um deles, tornando perceptível o 

valor que tinham como indivíduos e 
como povo.



Pois ele lhes diz “pela estima 
que Deus tem por eles”. 

Lentamente, os filhos de Israel 
foram libertados da escravidão 
que estava embutida em seus 

corações por anos de sofrimento 
no Egito.





Durante a contagem, eles 
respiraram o ar puro dos 
pulmões no topo de sua 

identidade pessoal, a mãe 
da liberdade da alma.



As pessoas não foram contadas 
como gado ou como prisioneiros 

em uma penitenciária. A 
contagem estava diretamente 

relacionada com “suas famílias, 
segundo seus pais” (Nm 1,2).





Em todo o mundo os escravos não 
têm família no sentido usual do 
termo. Os ancestrais de Israel, 

escravos libertos, precisavam de 
estrutura familiar, no sentido mais 
nobre da palavra, no início de sua 
jornada como homens e mulheres 

livres.



Portanto, não se tratava 
de uma contagem de 
gado, mas de cabeças 

pensantes, relacionando 
cada pessoa com sua 

respectiva família.



Esse foi mais um elemento que

contribuiu para a construção da

personalidade dos indivíduos,

por meio do fortalecimento de

suas relações com o coletivo.





O texto destaca que a 
contagem deve ser feita “de 

acordo com o número de 
nomes” (Números 1,2).
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Qual o significado dessas 

palavras?



“Cada um disse seu nome e o escreveu 
em um livro; depois contavam os nomes 

e sabiam o número de pessoas” 
(Malbim). 

“A razão de escolher uma forma tão 
complicada de fazer a contagem está 
novamente no princípio de contribuir 

para a saúde mental das pessoas:



“Cada um daquela geração foi 
contado por seu nome, que indicava 

sua personalidade e virtudes 
pessoais. Analogamente ao que foi 

dito (por Deus) a Moisés para 
demonstrar o carinho e predileção 
que nutria por ele: 'Eu o conhecerei 

pelo nome' ”(Sforno).





Ser reconhecido pelo nome. 

Com o passar dos dias, este nome 

de Israel e seus filhos e filhas 

tornaram-se eternos.
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Para Reflexão e Discussão: 

1. E hoje como explicar um texto e uma parasha 

no sentido de elevar a moral das pessoas em um 

contexto de pandemia? 

2. Essas reflexões sobre o isolamento do deserto 

poderiam nos ajudar a refletir sobre esses outros 

tempos de isolamento social .... elas podem nos 

ajudar no exercício da formação da identidade 

de um ser humano melhor hoje?
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