
Parashá Ki Tetse 

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

parashá está escrito que não podemos aceitar a conversão de um homem do povo de Amon e 

Moav, pelo fato deles não terem nos oferecido pão e água quando estávamos no deserto na 

saída de Egito. Além disso, o rei de Moav ainda contratou Bilam, o feiticeiro, para amaldiçoar o 

povo de Israel. 

Por que este comportamento deles foi tão sério, a ponto de qualquer outro povo ser bem-

vindo se quiser se converter ao judaísmo, menos estes dois? 

Na verdade, Lot, sobrinho de Avraham, foi quem deu origem aos povos de Amon e Moav. A 

Torá conta sobre um incidente no qual ele foi sequestrado e foi resgatado por Avraham. Lot 

morava nas cidades de Sodoma e Gomorra e seria morto, mas foi salvo pelo mérito de seu tio 

Avraham. 

O natural seria que Amon e Moav, descendentes de Lot, tivessem um sentimento de gratidão 

com Avraham e seus descendentes, o povo Judeu, de modo que, no futuro, quando os filhos 

de Avraham precisassem de ajuda, eles ajudassem. Porém, ocorreu o contrário. Justamente 

quando Am Israel estava precisando de mais ajuda, em sua peregrinação pelo deserto após a  

saída do Egito, passando próximo às terras destes dois povos, eles não ajudaram o nosso povo. 

O Rav Kook diz que o maior pilar de moral e ética é saber retribuir e valorizar um bem feito a 

nós no passado. Estes povos mostraram ter a natureza de não saber agradecer e retribuir por 

um bem que receberam não devem entrar no povo de Israel. Não tem como cumprir as 

mitzvot se nem o valor básico da gratidão não está impresso no coração da pessoa. 

Outra mitzvá que aparece em nossa parashá é a de “shiluach haken”. Ela nos ordena que, se 

encontrarmos no caminho o ninho de um pássaro e quisermos comer seus ovos, não podemos 

pegar os ovos na frente da mãe. Devemos primeiro espantar a mãe e, só então, podemos 

pegar os ovos. Qual o motivo desta mitzvá? 

O Rambam escreve que o motivo é evitar o sofrimento do animal, pois é muito difícil para a 

mãe ver que estão pegando seus filhotes. Semelhante a isso, temos também a proibição de 

fazer o abate de um animal e de seu filho no mesmo dia. 

O Ramban enxerga de outra forma, interpretando que o objetivo não é simplesmente a 

piedade do animal, mas sim, construir a bondade em nossos corações. Ou seja, devemos ter 

um sentimento empatia em nossos corações, a ponto de nem conseguir tirar um filhote na 

frente da mãe. 

De acordo com a Torá, nossas atitudes influenciam em nossa personalidade. Quanto mais 

bondade fazemos, mais adquirimos um bom coração e quanto mais maldade fazemos mais 

adquirimos um coração mal, Deus nos livre. Nossas ações impactam diretamente na 

construção da nossa personalidade e caráter. 

E assim são as mitzvot da nossa Torá. Ela não nos ordena que tenhamos um bom coração, mas 

sim, que a ajamos com bondade e, automaticamente, teremos um bom coração. Ou seja, 

nosso crescimento deve ser em atitudes positivas e a consequência natural será um coração 

bondoso! 

Shabat Shalom! 

Rav Benjamin Zagury 


