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Parashá Korach 

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

Nossa parashá fala sobre um grupo de pessoas, liderado por Korach, que questionaram a 
liderança de Moshe. Eles queriam ser Cohanim no lugar de Aharon, irmão de Moshe, e 
acusavam Moshe por ter escolhido seu irmão como Cohen por vontade própria.  
Como consequência, ocorreu um grande milagre, no qual a terra se abriu, engoliu os rebeldes e 

voltou a se fechar. Mas por que o povo resolveu duvidar de Moshe justamente neste momento? 

O Ramban responde que o povo realmente amava Moshe por tudo o que ele havia feito por 

eles, desde a saída do Egito, enfrentando o Faraó com todas as pragas, rezando pela abertura 

do mar, pedindo perdão pelo bezerro de ouro, etc. Porém, bastou uma vez que Moshe não 

conseguiu, ou “pisou na bola”, para as pessoas esquecerem de todo o bem e de toda a dedicação 

que ele teve pelo povo. 

Assim, quando Moshe não conseguiu o perdão de Deus pelo pecado dos espiões e houve o 

decreto da morte da geração no deserto, muitos esqueceram de todo o bem que ele fez e 

começaram a ir contra ele. 

Consta na Torá que quando encontramos um animal do rebanho morto no campo, devemos dar 

a sua carne para o cachorro comer. Mas por que? Se este animal morreu, a culpa é do cachorro, 

que não cuidou bem do rebanho! Deveríamos ficar com raiva do cachorro e não dar a carne de 

presente para ele! 

O Netziv traz uma explicação muito bonita: o cachorro trabalha diariamente e já salvou muitos 

animais da morte. Não vai ser por um erro que ele cometeu que vamos esquecer todo o bem 

que ele fez ao rebanho e ao seu dono! 

Infelizmente, esta é uma forte tendência do ser humano. Quando alguém faz algo que não 

gostamos, geralmente criticamos, falamos mal, nos afastamos e simplesmente esquecemos 

todas as coisas boas que a pessoa nos fez. 

Além disso, o Malbim acrescenta que costumamos sempre colocar a culpa de nossos erros nos 

outros, sempre justificando nossos erros. Por que não entramos em Israel? Porque Moshe não 

conseguiu resolver a situação com Deus e não por termos pecado. Chegando ao cúmulo de 

quando as pessoas dessa rebelião morreram, o povo acabou atribuindo a morte deles a reza de 

Moshe e não a rebelião em si. 

Ou seja, essa parashá nos ensina que, em relação aos outros, precisamos sempre procurar 

enxergar o bem; porém, em relação a nós mesmos, devemos sempre focar em nossos erros e 

no mal que já fizemos, para podermos sempre melhorar. Assim, sempre seremos humildes e 

melhoraremos nossas virtudes, ao mesmo tempo em que valorizamos os outros, focando 

sempre nos seus aspectos positivos. 

Shabat Shalom 

Rav Benjamin Zagury 


