
 

2235-6516 / www.baitrio.com / baitrio@baitrio.com / de 17 a 35 anos 

Parashá Toledot 

Nosso patriarca Itzchak teve dois filhos, Yaakov e Essav. 

Essav era o primogênito, uma pessoa do campo, caçador, que estava seguindo um 

caminho errado em relação aos valores de moral e ética. Já seu irmão, Yaakov, era um 

homem íntegro, que ficava nas tendas estudando Torá e se elevando espiritualmente. 

Na hora de definir quem continuaria seu caminho, Itzchak queria abençoar Essav, mas 

sua esposa, Rivka, fez com que a bênção recaísse sobre Yaakov. 

Qual era o pensamento de Itzchak? Por que ele queria abençoar o filho malvado? 

Havia uma discussão entre Itzchak e sua esposa. Itzchak olhava Yaakov como uma 

pessoa íntegra, porém, passiva. Desta forma, seria muito difícil cumprir com seu papel 

de ser uma luz para todas as nações. Já Essav, era uma pessoa de ação, muito parecido 

com seu avô, Avraham. A diferença é que esta ação estava direcionada para o mal. 

Itzchak pensou que seria mais fácil direcionar Essav para o caminho correto do que 

mudar a natureza passiva de Yaakov. Já Rivka, entendia que Essav não mudaria e que 

Yaakov, ele sim, poderia ser uma pessoa mais ativa. 

Para provar que Yaakov podia mudar sua natureza, ela ordena a ele que lute pelo que é 

seu de direito, pois ele havia comprado a primogenitura e, portanto, merecia receber a 

bênção. Ela o orientou que fosse ao pai e dissesse que ele é o primogênito. Desta forma, 

ele estaria demonstrando ação e que sabia lutar pelo que era seu de direito. 

Neste momento, Itzchak diz: “a voz é a voz de Yaakov e as mãos são as mãos de Essav”, 

ou seja, a voz, que simboliza a reza, a Torá, a espiritualidade é de Yaakov e as mãos, que 

simbolizam a ação, são de Essav. 

Agora sim, Yaakov chega ao objetivo do judaísmo e pode seguir o caminho de seu pai, 

recebendo a brachá.  

Desta parashá aprendemos o objetivo de cada um no povo judeu: estudar e se 

espiritualizar, mas sem esquecer de colocar o conhecimento e os valores na prática, em 

nosso mundo, fazendo o bem! 

Shabat Shalom! 

Rav Benjamin Zagury 

 

 


