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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 06 Toldot (Gerações) 
(Génesis 25:19 – 28:9) 

 
Referência nos Profetas: Malaquias 1:1; 2:7.1 
Referência nos Escritos Apostólicos: Romanos 9:6-13 
Salmo complementar: 36. 
 
NOTA: Caso seja a primeira vez que tem contacto com o termo parashá, aconselhamos vivamente a leitura a 
introdução dobre o tema no seguinte link: http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-
da-toraacute.html 

Porção Semanal da Torá: 06- Toldot (de Génesis 25:19 a 28:18). 

Significa “gerações”, toldot é o plural da palavra toldá, e significa também 
“descendência”; “crónica”; “história” ou “memória”.  

Comentários: 

Primeira Leitura: 25:19 a 26:5 

25:19 “E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão: Abraão gerou a Isaque;”  
 
A palavra hebraica, traduzida como “gerações” é “toldot”. Da palavra “toldot” vem o 
nome da cidade de Toledo, em Espanha, em referência aos descendentes de judeus 
que a povoaram e a desenvolveram. 
 
25:20-21 “E era Isaque da idade de quarenta anos, quando tomou por mulher a 
Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou 
insistentemente a YHWH por sua mulher, porquanto era estéril; e YHWH ouviu as 
suas orações, e Rebeca sua mulher concebeu.”  
 
Muitas das mulheres do povo de Israel foram estéreis: Sara, Rebeca, Raquel, Ana (a 
mãe de Samuel). Abraão e Sara tiveram que esperar mais de 70 anos para verem a 
resposta às suas orações, por sua vez, Isaque e Rebeca tiveram que esperar 20 anos 
para que tivessem filhos.  
 
No vs. 26 está escrito que Isaque tinha 60 anos quando a sua esposa deu à luz a 
Esaú e Jacob, Isto significa que Isaque teve que esperar 20 anos para ver o 
cumprimento da promessa que YHWH fez a seu pai Abraão.  
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Isto ensina-nos várias coisas. Primeiro, mostra-nos que caminhar com o Eterno não 
é um caminho fácil. Está cheio de problemas e motivos para “tirar o tapete”. O 
caminho da fé consiste em confiar no Eterno para poder superar todos os problemas 
e ver mudanças radicais nos momentos de crise. A chave para receber as bênçãos, 
é a nossa perseverança.  
 
Em Romanos 8:35-37 está escrito: 
 
“Quem nos separará do amor do Mashiach? A tribulação, ou a angústia, ou a 
perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: 
Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia; Somos reputados como ovelhas 
para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por 
aquele que nos amou.” 
  
O Caminho da fé não diz: “sem todas estas coisas somos mais que vencedores” mas 
sim “em todas estas coisas…” Que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, 
nudez, perigo, espada e morte.  
 
Em todas estas coisas somos mais que vencedores, não pelos nossos próprios 
méritos, mas sim pelo sacrifício de todo aquele que nos amou até à morte. Assim, o 
Caminho da fé, tanto de Abraão como de Isaque, consistia em confiar no Eterno, para 
solucionar cada problema que humanamente seria impossível de resolver. 
 
Em segundo lugar, o texto mostra-nos que para que as promessas de YHWH, tenham 
efeito nas nossas vidas, é necessário que nós trabalhemos para isso, de modo a 
alcançar a bênção. Ainda que Isaque tenha herdado as promessas dadas a seu pai, 
de que a sua descendência seria como as estrelas e como a areia, ele não ficou 
imóvel, esperando passivamente o cumprimento dessas promessas. Antes pelo 
contrário, ele orou para que essas promessas se cumprissem.  
 
A oração estreita a relação entre o homem e o Eterno, e para isso mesmo ela foi 
criada, para que o homem colaborasse com YHWH no cumprimento das promessas, 
que foram reveladas de antemão. Em Daniel 9:2-3 está escrito:  
 
“No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos 
anos, de que falara YHWH ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as 
desolações de Jerusalém, era de setenta anos. E eu dirigi o meu rosto a YHWH 
Elohim, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, e saco e cinza. “ 
 
A chave para o êxito é colaborar com YHWH no cumprimento das promessas; não 
que o Eterno necessite de colaboração, mas sim para que o homem demonstre a sua 
perseverança.  
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“E Isaque orou insistentemente a YHWH por sua mulher” – Neste texto podemos 
encontrar algumas chaves para ter êxito na vida de oração.  

Isaque orou baseando-se nas profecias que tinham sido pronunciadas sobre a 
descendência de Abraão e sobre ele em particular, cf. 12:2, 7; 13:15-16; 15:5, 18; 
16:10; 17:7-9; 17:19; 21:12; 22:17; 24:7.  

a) Isso significa que ele buscava primeiramente, não os seus próprios 
interesses mas sim os interesses do Eterno, tal como o Messias Yeshua 
segundo lemos em Mateus 26:42b onde está escrito: “seja feita a tua 
vontade e não a minha”. O propósito da oração é que a vontade do Eterno 
seja feita.  

b) Em segundo lugar significa que orou com fé, confiando que o Eterno é 
poderoso para cumprir o que promete, cf. Mateus 21:22; Romanos 4:20-
21; Tiago 1:6-8; 5:14. 

c) Isaque orou fervorosamente. A palavra traduzida como orou é vayetar que 
vem de uma raiz que está relacionada com abundância. Neste contexto 
esta palavra significa uma oração persistente cf. Lucas 18:1-8; Actos 12:5; 
Hebreus 5:7; Tiago 5:15-16. 

d) Isaque orou sem cessar. A sua oração durou 20 anos. Ver Daniel 6:10; 
Lucas 21:36; Romanos 1:9; 12:12; Efésios 6:18; Filipenses 1:4; 
Colossenses 1:3; 9; 4:2; 1 Tessalonicenses 1:2; 2:13; 5:17; 1 Timóteo 
5:5C; 2 Timóteo 1:3.  

e) Isaque intercedeu pela sua esposa. A intercessão é muito poderosa, pois 
é uma clara manifestação do amor pelo próximo. Ver Job 42:10; Êxodo 
8:28-31; 9:20; Números 11:1-2; Mateus 5:44; Romanos 8:34; 15:30; 
Efésios 1:16; 6:19; Filipenses 1:19; Colossenses 4:12; 1 Tessalonicenses 
5:25; 2 Tessalonicenses 3:1; 1 Timóteo 2:1; Filémon 1:4, 22; Hebreus 
13:18; Tiago 5:16. 

25:22: “E os filhos lutavam dentro dela; então disse: Se assim é, por que sou eu 
assim? E foi perguntar a YHWH” 
 
Os rabinos contam que cada vez que Rebeca durante a sua gravidez, passava em 
sítios onde seguiam a instrução do Eterno, era Jacob que se mexia no seu ventre; em 
contraste, quando Rebeca passava em locais onde se praticava idolatria, era Esaú 
que se mexia. Obviamente que isso são histórias tradicionais do povo judeu, que têm 
a sua quota de interesse, mas tais não podem ser comprovadas pelo texto bíblico.  
 
No entanto, as dores de Rebeca eram tão fortes, que questionava-se a si mesma o 
porquê de ter pedido tanto um filho. Se soubesse que a gravidez teria sido tão 
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complicada, não teria orado para isso. Porque será que ela seria a única mulher que 
sentia essas coisas durante a gravidez?  
 
Por fim decidiu perguntar ao Eterno, o que YHWH lhe respondeu lemos em Génesis 
25:23: 
 
“Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um 
povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor.” 
  
Essas duas nações desempenhariam um papel crucial na história, especialmente nos 
últimos tempos relacionados com a segunda vinda de Yeshua. Jacob é Israel, e Esaú, 
é o pai de Edom e do Império Romano. Sempre existiu tensão entre estes dois. De 
um sairia o rei Salomão que edificou o primeiro Templo de Jerusalém, de outro sairia 
o imperador Adriano, que destruiria o segundo Templo. No final, o menor será o 
principal. No final Jerusalém será mais poderosa do que Roma, e as nações servirão 
a Israel. 
 
25:25-26 “E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pêlo; por isso chamaram 
o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de 
Esaú; por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de sessenta anos 
quando os gerou.”  
 
A palavra hebraica para calcanhar, é Ekev, de onde provém também o nome Yaakov 
(Jacob). Como a cabeça simboliza o princípio de algo, o calcanhar significa o final. O 
facto de Jacob segurar o calcanhar de Esaú, significa que no final, será ele (Israel) 
que terá controlo sob o mundo. Quando o domínio do império Romano for destruído 
com a vinda do Mashiach, Israel dominará o mundo inteiro, como está escrito em 
Daniel 2:34-35: 
 
“Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu 
a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado 
o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das 
eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles; mas a pedra, 
que feriu a estátua, se tornou grande monte, e encheu toda a terra.”  
 
As pernas e os pés da estátua simbolizam o império Romano (ou a actual União 
Europeia). Esse império será atingido nos pés, o mesmo local do corpo pelo qual 
Jacob segurou seu irmão, e assim se estabelecerá o domínio de Israel sobre as 
nações, como está escrito em Daniel 2:44-45: 
 
“Mas, nos dias desses reis, o Elohim do céu levantará um reino que não será jamais 
destruído; e este reino não passará a outro povo; esmiuçará e consumirá todos esses 
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reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, Da maneira que viste que do monte 
foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, 
a prata e o ouro; o grande Elohim fez saber ao rei o que há-de ser depois disto. Certo 
é o sonho, e fiel a sua interpretação.” 
  
Mais adiante, no mesmo livro de Daniel, a influência Romana é ilustrada como uma 
besta terrível. No final dessa influência maligna, virá o Filho do Homem nas nuvens 
do céu, como está escrito em Daniel 7:13-14 
 
“Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu 
um como o filho do homem; e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. 
E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e 
línguas o servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu 
reino tal, que não será destruído.”  

Daniel 7:18 “Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo o 
sempre, e de eternidade em eternidade.“ e 26-27 “Mas o juízo será estabelecido, e 
eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino, e o 
domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos 
santos do Altíssimo; o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, 
e lhe obedecerão.“ 

Em Obadias vs. 21 está escrito: “E subirão salvadores ao monte Sião, para julgarem 
o monte de Esaú; e o reino será de YHWH.”  
 

25:27-34 “E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do 
campo; mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a 
Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera 
um guisado; e veio Esaú do campo, e estava ele cansado; E disse Esaú a Jacó: 
Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso 
se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. Então 
replicou Esaú: Eis que estou a ponto e morrer; logo, para que me servirá o direito 
de primogenitura? Ao que disse Jacó: Jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois; e vendeu 
o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas; 
e ele comeu e bebeu; e, levantando-se, seguiu seu caminho. Assim desprezou Esaú 
o seu direito de primogenitura.” 
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Segundo o Talmude, este era o dia da morte de Abraão, e Jacob, com 15 anos de 
idade, estava a preparar um guisado de lentilhas para consolar o seu pai. Segundo 
historiadores, as lentilhas eram usadas para dar às pessoas que estão de luto.  

A primogenitura consistia na responsabilidade de conservar as tradições familiares e 
o direito de representar a família e servir como sacerdotes nos sacrifícios. Antes do 
pecado com o bezerro de ouro, todos os primogénitos de Israel eram sacerdotes, mas 
depois foi aos levitas que foi dada essa missão (Êxodo 19:22; Números 8:18). 

O primogénito também recebe uma porção dobrada da herança do pai como está 
escrito em Deuteronómio 21:15-17: 

"Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, 
e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogénito for da desprezada, 
será que, no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a 
primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o 
primogénito. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogénito, dando-lhe 
dobrada porção de tudo quanto tiver; porquanto aquele é o princípio da sua força, o 
direito da primogenitura é dele."  
 
Em Hebreus 12:16 está escrito: "E ninguém seja devasso, ou profano, como Esaú, 
que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura." 

Este foi o grande pecado de Esaú, o facto de ter desprezado a sua primogenitura. No 
texto de Hebreus que transcrevemos, é dito que Esaú era profano. Isto significa que 
Esaú era uma pessoa vazia por dentro com uma imagem de respeito por fora, que 
não fazia diferença entre o sagrado e o comum, e que não valorizava o seu chamado 
espiritual como sacerdote e apenas vivia para satisfazer os seus caprichos, sem se 
preocupar com as consequências futuras.  

Esaú apreciava mais o material e os prazeres do mundo do que os valores santos e 
eternos. Desprezava todo o plano de redenção que tinha sido revelado ao seu avô, 
Abraão, e a seu pai Isaque. Por essas atitudes, ele nunca poderia ser um 
representante da família do Eterno, nem um canal de bênçãos para as nações.  

Por isso o Eterno o aborreceu, como está escrito em Malaquias 1:2-3: "Eu vos tenho 
amado, diz YHWH. Mas vós dizeis: Em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de 
Jacó? disse YHWH; todavia amei a Jacó, E odiei a Esaú; e fiz dos seus montes uma 
desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto."  
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O carácter e as atitudes de Esaú, aborreciam o Eterno. É óbvio que o seu pai Isaque 
não era consciente da maldade que se escondia no seu interior, apesar de Esaú ter 
uma aparência digna.  
 
26:1 "E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão; por 
isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar." 
 
Isaque tencionava descer ao Egipto, para escapar da fome, como tinha feito o seu 
pai. Este Abimeleque, seria filho do rei que governava no tempo de Abraão, que 
também tinha o mesmo nome (em hebraico, Avimelech que significa meu pai é rei). 
 
26:2 "E apareceu-lhe YHWH, e disse: Não desças ao Egipto; habita na terra que eu 
te disser;"  
 
Isaque tinha nascido na terra de Israel, e além disso tinha sido oferecido como 
sacrifício ao Eterno. Um Midrash diz que por ter sido consagrado de uma forma 
especial, ele não poderia descer ao Egipto. Esta seria uma prova de fé para Isaque.  
 
O Egipto representa o sistema apóstata do mundo. Quando estamos em crise, a quem 
recorremos? Ao mundo, ou a YHWH, confiando nas suas promessas? Isaque teria 
que confiar na promessa do Eterno para continuar a viver numa terra que não 
produzia. 
 
26:3 "Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei; porque a ti e à tua 
descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a 
Abraão teu pai;"  
 
Aqui vem a promessa que YHWH iria suprimir as necessidades de Isaque, se ele 
confiasse no Eterno, ultrapassaria todos os problemas que viessem a surgir. 
 
26:4 "E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua 
descendência todas estas terras; e por meio dela serão benditas todas as nações da 
terra;" 
  
Da mesma forma, os que se chegam à fé através do Filho de Elohim, serão como as 
estrelas. Os filhos espirituais de Abraão. Duas vezes se repete esta promessa, de 
que a sua descendência receberia estas terras.  
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Por outro lado, é uma clara referência que os filhos espirituais (enxertados) de Abraão 
também herdarão a terra de Israel e todas as terras do mundo serão a sua herança, 
como vemos em Romanos 4:13: 
 
"Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a 
Abraão, ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé." 
 
Por outro lado, é uma referência ao Messias, que será o governante da guerra, como 
está escrito em Lucas 1:32-33: 

" Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e YHWH lhe dará o trono de 
David, seu pai; E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim."  

E em Isaías 9:7: "Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono 
de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora 
e para sempre; o zelo de YHWH dos Exércitos fará isto." 

E Daniel 7:14: "E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os 
povos, nações e línguas o servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que não 
passará, e o seu reino tal, que não será destruído."  

“…serão benditas todas as nações da terra.” Aqui é usada a palavra “goyim” nações, 
que é a mesma palavra que é também traduzida como gentios, em contraste com o 
texto do capítulo 12:13 onde aparece a palavra mishpachot que significa famílias.  

26:5 "Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus 
preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis.  

Aqui aparecem cinco palavras diferentes que ainda que sejam similares entre si, estão 
ligadas a sentidos diferentes.  

Obedeceu à Minha Voz- Está relacionado à obediência à voz do Espírito do Eterno, 
que fala ao nosso coração, na nossa caminhada diária, como está escrito em 
Romanos 8:14. 

Guardou o Meu Mandado- Está relacionado com a prevenção relacionada com as 
restrições da Torá. Abraão era zeloso e cuidadoso relativamente às coisas que 
deveria guardar.  

Os meus preceitos- No texto hebraico aparece a palavra mitsvot, que habitualmente 
é uma referência a todos os mandamentos; 
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Os meus estatutos- Em hebraico, chukotai. A opinião dos rabinos é que é uma 
referência aos mandamentos que não têm uma explicação lógica, contra os quais se 
revela a inclinação para o mal com mais incidência do que nos outros mandamentos, 
como por exemplo não comer porco, ou não misturar a lã com o linho. No entanto, há 
quem defenda que estatutos referem-se por exemplo aos moed, que como já falámos 
anteriormente, são os tempos apontados pelo Eterno.  

E minhas leis- Contempla todas as leis que o Eterno deu como constituição da nação 
de Israel. 

Basicamente, quando o texto nos diz que Abraão obedeceu a todas estas coisas, está 
a dizer-nos que Abraão observava toda a Torá que posteriormente o Eterno ditaria a 
Moisés para que a escrevesse em rolos.  Os mandamentos que mais tarde foram 
escritos, eram os mesmos que regiam a vida dos patriarcas.  

Segunda Leitura: 26:6-12 

26:6-11 Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar 
acerca de sua mulher, disse: É minha irmã; porque temia dizer: É minha mulher; para 
que porventura (dizia ele) não me matem os homens daquele lugar por amor de 
Rebeca; porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito 
tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela, e viu, e eis que Isaque 
estava acariciando Rebeca sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque, e disse: 
Eis que na verdade é tua mulher; como pois disseste: É minha irmã? E disse-lhe 
Isaque: Porque eu dizia: Para que eu porventura não morra por causa dela. E disse 
Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste 
povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque 
a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, 
certamente morrerá.  

Existem dois tipos de culpa, pessoal e colectiva. Quando um indivíduo peca, é 
responsável pelo seu próprio pecado, e será punido por isso. Contudo, os pecados 
desse indivíduo também afectam o colectivo no qual ele se insere.  

Pois se o colectivo não denuncia o pecado do indivíduo, ou se são coniventes com 
tal pecado, virá o juízo sobre o colectivo por causa desse pecado individual. Há um 
exemplo disso mesmo no caso de Acã relatado em Josué capítulos 6 e 7, e isso é 
confirmado em 1 Coríntios 5. 
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26:12 E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano cem 
medidas, porque YHWH o abençoava. 

Aqui vemos a fé de Isaque. O Eterno disse-lhe que ficasse naquela terra, e que ele 
seria abençoado. Essa promessa produziu tanta confiança em Isaque, que apesar da 
seca, tomou a decisão de investir no cultivo.  

Isaque tinha calculado uma certa quantidade de colheita, mas a terra produziu cem 
vezes mais. Isaque obedeceu ao Eterno, ao não descer ao Egipto em busca do seu 
bem-estar.  

Essa atitude de sacrifício em abdicar dos prazeres do mundo e confiar na provisão 
divina, resultou na produção uma centena de vezes maior do que o esperado. Isto 
concorda com as palavras do nosso Mestre em Marcos 10:29-31 que diz: 

"E Yeshua, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há, que tenha 
deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, 
por amor de mim e do evangelho, que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, 
em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições; e no 
século futuro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos 
derradeiros serão primeiros."  
 
Terceira Leitura: 26:13-22 
 
26:15 "E todos os poços, que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu 
pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra.” 

Um poço é uma fonte de água, e representa a fonte da vida espiritual. Os inimigos 
sabiam que a fonte natural para a prosperidade de Isaque eram os poços, e por isso 
os taparam com terra. O inimigo tentará sempre bloquear o caminho que existe entre 
nós e a fonte de vida que o Eterno nos deu.  
 
A Palavra de YHWH é a nossa fonte de vida e a nossa relação com Ele, desenrola-
se principalmente mediante a oração, especialmente a oração no espirito e no estudo 
da Torá. Essas duas áreas são o ataque principal do inimigo nas nossas vidas.  
 
O Salmo 36:9 diz: "Pois em ti está a fonte da vida; graças à tua luz, vemos a luz." 

Jeremias 2:13: "Porque o meu povo fez duas maldades: a mim me deixaram, o 
manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm 
águas." 
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Provérbios 18:4: "As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da 
sabedoria é um ribeiro que transborda." 

Provérbios 13:4 "O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente 
são amplamente satisfeitos."  

João 4:14 "mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo 
contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a 
vida eterna".  

A água que é dada pelo Messias, é a sua Torá. A fonte que brota para a vida eterna 
é o Espírito de Santidade que entra a morar em todos aqueles que recebem as suas 
palavras de vida.  

O que ora constantemente mantém-se no amor do Eterno, como está escrito em 
Judas 1:20-21:  

"Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito 
Santo. Mantenham-se no amor de Elohim, enquanto esperam que a misericórdia de 
nosso Adon Yeshua, os leve para a vida eterna."  

Não deixemos que os inimigos tapem o nosso poço. Tomemos pelo menos uma hora 
do nosso dia, para beber da Fonte da Vida, mediante a oração, com o entendimento 
e estudo da Palavra.  

26:18-22 "Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os 
filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu 
pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio 
d’água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: "A 
água é nossa! " Por isso Isaque deu ao poço o nome de Eseque, porque discutiram 
por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também 
discutiram por causa dele; por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou 
outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: 
"Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra"  

Os três poços podem ser comparados com os três templos. Nos dois primeiros 
templos houve guerra, e foram destruídos. Mas o terceiro templo, permanecerá para 
sempre. Também podemos destacar o facto de que o terceiro poço foi cavado por 
Isaque, não por seus servos. Isto afirma o que ensinam os profetas, que o terceiro 
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templo não será construído por servos do Messias, como foram os dois primeiros, 
mas sim por ele mesmo, como está escrito em 1ª Crónicas 17:12: 

" Será ele quem construirá um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para 
sempre." 

E Zacarias 6:12-13 "Diz-lhe que assim diz o Elohim dos Exércitos: ‘Aqui está o homem 
cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo de YHWH. Ele 
construirá o templo de YHWH, será revestido de majestade e se assentará em seu 
trono para governar. E ele será sacerdote no trono. E haverá harmonia entre os dois’." 

Também aprendemos algo sobre a importância que tem o esforço individual. Se 
deixarmos que outros cavem poços por nós, teremos problemas nas nossas vidas. 
Cada qual necessita de entrar nas profundezas e buscar por si mesmo ao Eterno, de 
modo a encontrar água viva, e assim poder prosperar. Não descuremos na oração e 
no estudo da Torá. Os outros não o poderão fazer por ti. É uma responsabilidade 
individual de cada um. 

 

Quarta Leitura: 26:23-30 

26:23-24 " Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe YHWH naquela mesma noite, 
e disse: Eu sou o Elohim de Abraão teu pai; não temas, porque eu sou contigo, e 
abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo."  

O temor é eliminado quando se é consciente da presença de alguém que é mais forte 
que o objecto de temor, como está escrito no Salmo 23:4a: 

"Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque 
tu estás comigo;"  
 
E o Salmo 118:6: "YHWH está comigo; não temerei o que me pode fazer o homem." 

26:25 "Então edificou ali um altar, e invocou o nome de YHWH, e armou ali a sua 
tenda; e os servos de Isaque cavaram ali um poço." 
 
Isaque segue as pisadas do pai, estabelecendo-se em Beer-Sheva. Ali constrói o seu 
primeiro e único altar e invoca o nome Sagrado YWHW (Yud Hey Waw Hey). O filho 
faz apenas um altar. Isto poderá ter uma relação com o Filho do Altíssimo, que foi 
sacrificado uma só vez, como está escrito em Hebreus 9:24-28: 
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"Porque o Mashiach não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, 
porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus; Nem 
também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo-sacerdote cada 
ano entra no santuário com sangue alheio; De outra maneira, necessário lhe fora 
padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora na consumação dos 
séculos uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 
E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, 
Assim também Yeshua, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, 
aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação." 

Os servos de Isaque abrem um poço também em Beer-Sheva. Este é o quarto poço 
que "Isaque" abre. Temos aqui dois movimentos, o altar acima, e o poço abaixo. O 
crescimento espiritual de um homem depende da sua profundidade.  
 
O mesmo sucede com as árvores. Para que uma árvore cresça bastante alto, terá 
que ter raízes muito profundas para não cair. O êxito na vida civil depende da nossa 
dedicação e humilhação diante do Eterno.  
 
O êxito na vida espiritual é necessário que andemos pelo caminho que os antigos 
andaram. O tempo em que devemos perguntar pelas veredas antigas e andar por 
elas. Não somente perguntar, mas sim andar. É a única forma de encontrarmos 
descanso para as nossas almas: 
 
Jeremias 6:16 "Assim diz YHWH: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas 
veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele; e achareis descanso para as 
vossas almas;"  
 
As veredas antigas, são o caminho da Torá de Moisés, como explicado por Yeshua 
como está escrito em Mateus 11:29-30: 
 
"Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de 
coração; e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave 
e o meu fardo é leve."  
 
Quinta Leitura: 26:30 a 27:27 
 
26:32-35 "E aconteceu, naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, e 
anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado; e disseram-lhe: 
Temos achado água. E chamou-o Seba; por isso é o nome daquela cidade Berseba 
até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de quarenta anos, tomou por mulher a 
Judite, filha de Beeri, heteu, e a Basemate, filha de Elom, heteu. E estas foram para 
Isaque e Rebeca uma amargura de espírito."  
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Esaú ajunta-se a uma mulher idólatra, que não seguia a instrução do Elohim de seus 
pais, e de seu avô Abraão, causando com essa atitude, grande desgosto em Isaque 
e Rebeca.  
 
 
 
27:1-2 "E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, 
de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu 
filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei 
o dia da minha morte;"  

Isaque tinha 123 anos. Faltavam portanto 57 anos para o dia de sua morte. Isto 
significa que Isaque e Esaú tinham 63 anos. Como a sua mãe tinha morrido com 127 
anos, Isaque acreditava que a sua morte também estaria próxima, por isso tomou 
medidas preventivas para o caso da sua morte estar eminente. 

Rebeca aproveita a ausência de Esaú para falar com Jacob. Ordena a Isaque que 
traga dois cabritos, que ela prepararia um guisado como Isaque gostava, enganando-
o para que este abençoe Jacob no lugar de Esaú. 

27:9-12 Vai agora ao rebanho, e traze-me de lá dois bons cabritos, e eu farei deles 
um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta; E levá-lo-ás a teu pai, para que o 
coma; para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: 
Eis que Esaú meu irmão é homem cabeludo, e eu homem liso; Porventura me 
apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador; assim trarei eu sobre 
mim maldição, e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua 
maldição; somente obedece à minha voz, e vai, traze-mos. E foi, e tomou-os, e trouxe-
os a sua mãe; e sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois 
tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo 
em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor; 

Jacob conhecia as leis do Eterno. Saberia que aquela atitude traria maldição.  

27:15-22 Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, 
que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor; E com as peles dos 
cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço; E deu o guisado saboroso e 
o pão que tinha preparado, na mão de Jacó seu filho. E foi ele a seu pai, e disse: Meu 
pai! E ele disse: Eis-me aqui; quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou 
Esaú, teu primogénito; tenho feito como me disseste; levanta-te agora, assenta-te e 
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come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu 
filho: Como é isto, que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque YHWH 
Elohim a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que 
te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo, ou não. Então se chegou Jacó a 
Isaque seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são 
as mãos de Esaú. 

Se Rebeca não tivesse enganado o seu marido, YHWH providenciaria as coisas da 
melhor maneira para que a sua promessa se cumprisse. O facto de ela querer ajudar 
o Eterno de uma forma ilícita, trouxe bastante sofrimento desnecessário, tanto sobre 
ela, como sobre a sua família. YHWH não precisa das nossas artimanhas para 
cumprir os seus propósitos, necessita sim da nossa fidelidade e dedicação. As 
mentiras e os roubos não trazem prosperidade, mas sim maldição como está escrito 
em Zacarias 5:2-3: 

"E disse-me o anjo: Que vês? E eu disse: Vejo um rolo volante, que tem vinte côvados 
de comprido e dez côvados de largo. Então disse-me: Esta é a maldição que sairá 
pela face de toda a terra; porque qualquer que furtar, será desarraigado, conforme 
está estabelecido de um lado do rolo; como também qualquer que jurar falsamente, 
será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo."  

27:22-27 "Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a 
voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as 
suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão; e abençoou-o.  
E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar 
isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho; para que a minha alma te 
abençoe. E chegou-lhe, e comeu; trouxe-lhe também vinho, e bebeu. E disse-lhe 
Isaque seu pai: Ora chega-te, e beija-me, filho meu. E chegou-se, e beijou-o; então 
sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o, e disse: Eis que o cheiro do meu filho 
é como o cheiro do campo, que YHWH abençoou;"  
 
O cheiro estimulou Isaque para que o Espírito de profecia viesse sobre ele. Para poder 
profetizar a alma deve estar num estado de alegria. YHWH criou vários meios para 
alegrar a alma, e os bons odores são um desses meios. Outros estimulantes são os 
sons dos instrumentos bem tocados, como no caso do profeta Eliseu, cf. 2 Reis 3:15,  
 
O poder do Espírito também pode ser manifestado por uma demonstração de amor, 
como no caso de Miryam (Maria) quando saudou a Elisheva (Isabel) cf. Lucas 1:41. 
 
Sexta Leitura: 27:28-28:4 
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27:28-29 "Assim, pois, te dê Elohim do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e 
abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti; sê 
senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti; malditos sejam os 
que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem." 

Estas bênçãos são dadas relacionadas com o atributo de justiça. Somente quando os 
descendentes de Isaque actuarem em justiça poderão receber todas estas bênçãos. 
Se praticam a injustiça, serão amaldiçoados, como mostram Levítico 26 e 
Deuteronómio 28. 

A bênção da prosperidade económica dependerá da justiça individual de cada um. O 
que explora os pobres pagando-lhes salários mínimos ou declarando quantidades 
falsas ao governo ou quem foge aos impostos, não está actuando com justiça e a sua 
riqueza apodrecerá cf.Tiago 5:1-6. 

A bênção dada por Isaque, depende de um comportamento de justiça, como está 
escrito em Mateus 6:33: 

"Mas, buscai primeiro o reino de YHWH, e a sua justiça, e todas estas coisas vos 
serão acrescentadas". 

A justiça de Elohim está revelada na Sua Torá, como está escrito no Salmo 119 vs. 
9, 142, 144, 160,172 

De forma que apenas quando nós, como povo de Israel, vivermos segundo os 
mandamentos justos do Eterno, as nações se inclinarão diante de nós, como também 
está escrito no Salmo 81:13-16: 

"Oh! se o meu povo me tivesse ouvido! Se Israel andasse nos meus caminhos! Em 
breve abateria os seus inimigos, e viraria a minha mão contra os seus adversários. 
Os que odeiam a YHWH ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. E o 
sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha." 

A principal causa do problema no Oriente Médio não é o ódio dos árabes muçulmanos 
contra os israelitas, mas sim a desobediência do povo de Israel aos mandamentos da 
Torá do Eterno dada por meio de Moisés.  

27:30-38 E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó 
acabava de sair da presença de Isaque seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça; 
E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai; e disse a seu pai: 
Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. 
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E disse-lhe Isaque seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu 
primogénito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e 
disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça, e ma trouxe? E comi de tudo, antes 
que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu 
pai, bradou com grande e mui amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também 
a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com subtileza, e tomou a tua bênção. 
Então disse ele: Não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já duas vezes me 
enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha 
bênção. E perguntou: Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então 
respondeu Isaque a Esaú dizendo: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos 
os seus irmãos lhe tenho dado por servos; e de trigo e de mosto o tenho fortalecido; 
que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, 
meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz, e chorou.  

Assim que Jacob sai, Esaú regressa da caçada. Prepara um guisado e trá-lo a seu 
pai, que fica estupefacto, pois percebeu que tinha sido enganado. Esaú apercebe-se 
disso e implora a seu pai que o abençoe, mas Isaque diz-lhe que o seu irmão já tinha 
levado a bênção.  

27:39-41 Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será 
nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao 
teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então 
sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, 
com que seu pai o tinha abençoado; e Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os 
dias de luto de meu pai; e matarei a Jacó meu irmão. 

Perante a insistência de Esaú, Isaque também o abençoa, mas não da forma que este 
queria, e por isso guarda rancor a Jacob. Contudo, Esaú parece esquecer-se de que 
anteriormente tinha abdicado do seu direito de progenitura, vendendo-o a seu irmão, 
por causa de um prato de lentilhas, como vimos anteriormente.  

A bênção que foi pronunciada sobre Esaú, deu origem ao império Romano, e à 
civilização ocidental. 

27:41 "E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha 
abençoado; e Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai; 
e matarei a Jacó meu irmão" 
 
O texto acima, mostra-nos o grande respeito que Esaú tinha pelo seu pai. Esse rancor 
nunca se dissipou, segundo está escrito em Amós 1:11-12:  
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"Assim diz YHWH: Por três transgressões de Edom, e por quatro, não retirarei o 
castigo, porque perseguiu a seu irmão à espada, e aniquilou as suas misericórdias; e 
a sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Por 
isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bozra." 
 
Em Obadias 1:10 diz: "Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a 
confusão, e serás exterminado para sempre." 

Isto cumpriu-se na história. O antigo reino edomita foi destruído. Também se cumprirá 
com a destruição do sistema romano, na segunda vinda do Messias, como já vimos 
anteriormente. 

28:1-4 "E Isaque chamou a Jacó, e abençoou-o, e ordenou-lhe, e disse-lhe: Não 
tomes mulher de entre as filhas de Canaã; Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de 
Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua 
mãe; E Elohim Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para 
que sejas uma multidão de povos; E te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua 
descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, 
que YHWH deu a Abraão.  
 
Vemos que a bênção de Abraão, não passou para Esaú, sim para Jacob e à sua 
descendência. Estes versículos reafirmam aquilo que já vimos antes, que a bênção 
de Abraão implica três coisas, Elohim, o povo e a terra. 
 
Sétima Leitura: 28:5-9 
 
28:5 “Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de 
Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. É possível calcular a idade 
de Jacob quando chegou a casa de Labão. Quando Jacob se apresentou diante do 
Faraó no Egipto, tinha 130 anos, segundo Génesis 47:9. Já tinham passado sete anos 
de abundância e dois anos de seca desde que José fora posto como governante com 
30 anos de idade.  

Então sabemos que José nasceu quando Jacob tinha 91 anos de idade. Segundo o 
Talmude e o livro apócrifo de Jasar, José nasce ao final dos 14 anos que Jacob tinha 
servido pelas suas duas esposas.  

Concluímos então que Jacob tinha 77 anos de idade quando chegou a casa de 
Labão. 
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28:6-9 “Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó, e o enviara a Padã-Arã, 
para tomar mulher dali para si, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: Não 
tomes mulher das filhas de Canaã; E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e 
se fora a Padã-Arã; Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos 
de Isaque seu pai, Foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas 
mulheres, a Maalate filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote” 

Jacob sai de viagem para Padã-Arã, para casa de Labão. Quando Esaú entende 
que as filhas de Canaã não agradam a seu pai, vai a Ismael e toma uma das suas 
filhas como sua terceira mulher.  

Fim da Parashá 06- Toldot (Gerações). 

Shavua Tov.  
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