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Parashá Ki Tavo 

Segue uma pequena reflexão para você e sua família discutirem na mesa de Shabat: a história 

da nossa parashá ocorreu no quadragésimo ano do Povo Judeu no deserto, no caminho para a 

Terra de Israel. Está escrito: “Hoje vocês se tornaram um povo...”.  

Por que justamente neste dia? Já saímos do Egito, recebemos a Torá e, somente 40 anos depois, 

viramos um povo? Qual o sentido disso? Além disso, a parashá nos traz mais uma dúvida. Moshe 

ordena que, na entrada em Israel, fiquem seis tribos no Monte Grizim e seis tribos no Monte 

Eival, dois montes que eram localizados um em frente ao outro.  

Neste momento, os Cohanim e os Leviim deveriam ficar no meio, entre estes dois montes, 

amaldiçoar o povo caso desrespeitassem os mandamentos de Deus e abençoar o povo caso 

estejam no caminho correto. Porém, nas maldições eles se viravam para as tribos que estavam 

no Monte Eival e nas bênçãos eles se viravam para o Monte Guerizim. Mas por que amaldiçoar 

seis tribos e abençoar seis tribos? Não seria injusto? 

É interessante que, 40 anos antes, logo após o recebimento da Torá, na Parashat Bechukotai, 

constam também bênçãos e maldições sobre o povo, porém, com algumas pequenas diferenças: 

lá está no plural e nesta nossa parashá, no singular; lá tem 49 maldições e aqui, 98 (o dobro). 

Por quê? 

O comentarista Kli Yakar explica que, nesse momento, como preparação para a nossa entrada 

em Israel, Deus fez um novo pacto conosco, um pacto de responsabilidade mútua. Ou seja, um 

seria responsável pelo outro. 

Para mostrar como isto é sério e verdadeiro, Deus ordenou que separassem as tribos em duas 

montanhas, fazendo com que eles entendessem que, quando uma parte do povo é amaldiçoada, 

todos são! E quando uma parte do povo é abençoada, todos são! Logo após o recebimento da 

Torá, ainda não tínhamos este pacto de união e responsabilidade, de modo que, para o povo 

receber determinado castigo ou maldição, era necessário que todos pecassem e, por isso, a 

parashá está no plural. 

Já em nossa parashá, após o pacto de união, quando determinado judeu erra, a responsabilidade 

também é minha. Além da cobrança sobre os meus atos, sou cobrado também pelos atos dos 

outros, caso eu pudesse ter ajudado e não o tenha feito. 

Por este motivo, nossa parashá está no singular e com maldições dobradas. Individualmente 

cada um é responsável e cobrado pelo erro do outro. Assim, entendemos que não basta que nós 

sejamos pessoas boas, temos que trabalhar para que todos o sejam e sigam o caminho correto, 

ajudando, alertando e ensinando sempre que possível. 

Não podemos consertar o mundo, mas podemos fazer a nossa parte! E aí? Você está fazendo a 

sua parte? 

Shabat Shalom! 

Rav Benjamin Zagury                             

 


