Parashá Vayeira
A parasha da semana, Vayeira, nos conta um pouco sobre a necessidade de
preservar a vida humana e sobre aqueles que buscam a paz para toda a
humanidade. Vayeira relata as dificuldades de Avraham para conduzir o povo
judeu e seus conflitos com D´s. Nesse contexto, podemos traçar um paralelo
entre Avraham e Itzhak Rabin, nossos “soldados da paz”.
Inicialmente, Deus informa Avraham que Sodoma e Gomorra serão destruídas
e ele não aceita, destacando os justos e morais que existementre as pessoas más
que ali vivem, negociando com D´s sua decisão. É possível ver esse tipo de julgamento
a partir da forma que algumas pessoas se posicionam sobre os palestinos; aplicam, da
mesma forma que D´s nesse momento, um rótulo que apenas nos distancia do diálogo e
da paz. Avraham implora para que a cidade seja salva, assim como Rabin implora a
nação para dar uma chance para a paz, sobretudo com os Acordos de Oslo. Rabin
desafia toda a oposição em Israel e coloca sua vida pessoal em risco, enquanto Avraham
desafia D´s, como nunca antes havia feito. Ambos demonstram, nessa perspectiva, o
valor da vida humana e que arriscar é necessário quando se visa grandes obejtivos e
transformações no mundo.
No dia 4 de Novembro de 1995, 22 anos atrás, Itzhak Rabin foi assassinado por um
jovem militante de extrema direita que se opunha aos acordos de paz. Mais do que
nunca, devemos relembrar desse acontecimento, pois ele apenas nos mostra o quanto
ainda temos que trabalhar pelos nossos ideais e a importancia da luta contra a
intolerância.
Nós, como Habonim Dror, vemos Rabin como uma grande inspiração pela sua
liderança, ativismo político e luta, acima de tudo, por aquilo que acreditava. Que seus
ideais de igualdade, respeito e diálogo sejam preservados e sirvam de referência para a
nossa luta diária por um mundo mais justo e pacífico.
“Existe apenas uma maneira radical de preservar o ser humano. Sem armaduras, tanques
aviões ou fortificações de concreto. A solução radical, senhoras e senhores, chama-se
Paz!”
(Via Habonim Dror Snif Rio)

