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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 07 VaYetzé (E partiu) 
(Génesis 28:10 – 32:2) 

 
Referência nos Profetas: Óseias 12:13; 14:10. 
Referência nos Escritos Apostólicos: João 1:43-51. 
Salmo complementar: 3 
 
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: 07- VaYetzé (de Génesis 25:19 a 28:18). 

Significa “e partiu”. 

Comentários: 

Primeira Leitura: 28:10-22 

28:10 “Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Harã;”   
 

Esta saída de Jacob representa as três diásporas que os seus filhos iriam viver no 
futuro. Uma diáspora sofreria o reino do norte (Efraim ou casa de Israel) e duas 
diásporas o reino do sul (Judá ou casa de Judá). 
 
A primeira diáspora é a maior, e corresponde às dez tribos de Israel, que começou no 
ano 722 AEC (Antes da Era Comum) com a invasão da Assíria. Essa diáspora 
continua nos dias de hoje. No entanto, os profetas falam da reunificação, nos últimos 
tempos das duas casas de Israel, as duas varas voltarão a ser uma. (Ezequiel 37:15-
28; Isaías 11:12; Jeremias 3:18; 16:14-16; 23:5-8; 30:3; 31:27-36; Óseias 1:11; 11:8-
11; Zacarias 8:13, 23; 10:8-12). 
 
A casa de Judá, isto é, o povo judeu, passou por dois desterros. O da Babilónia durou 
setenta anos, entre os anos 606-537 AEC. O segundo desterro começou no ano 70 
EC (Era Comum), e conta-se desde a destruição do segundo templo, no entanto como 
o serviço no templo não foi retomado, porque ainda não existe templo, esse desterro 
ainda não terminou.  
 
28:11-12 “E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto; e 
tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele 
lugar. 

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
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E sonhou: e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus; e eis que os 
anjos de Elohim subiam e desciam por ela;”  
 
Só este versículo pode dar origem a um estudo aprofundado, que não abordaremos 
aqui, visto que faremos apenas uma pequena síntese de curiosidades. 
 
Existiam muitas interpretações rabínicas que descrevem este evento, entre elas 
destacam-se as seguintes: 
 
- Uma diz que a escada representa a rampa do altar no templo e os anjos eram os 
sacerdotes que subiam e desciam por ela.  
 
- Rashi afirma que os anjos subiam ao céu, porque eram anjos da terra de Israel e 
não podiam acompanhar Jacob ao estrangeiro, por isso outros desciam em seu lugar. 
 
No entanto, apesar de muitas midrashim terem argumentos interessantes, tenhamos 
sempre ciente que Paulo, escreveu a um dos seus discípulos, segundo regista a carta 
a Tito 1:14:  
 
“Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se 
desviam da verdade.”  
 
As midrashim podem ajudar-nos em determinados raciocínios, mas não devemos 
confundir a verdade com parábolas, já que muitas midrashim não estão de acordo 
com a verdade da Torá e com o espírito do Messias.  
 
As escrituras ensinam que as nossas orações fazem com que o Eterno envie os Seus 
anjos. Temos o exemplo do livro de Daniel 10:12 que diz: 
 
“Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o 
teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Elohim, são ouvidas as tuas 
palavras; e eu vim por causa das tuas palavras.”  
 
YHWH ouviu a oração do profeta e enviou um dos seus mensageiros para lhe dar 
uma resposta, este anjo disse: “Eu vim por causa das tuas palavras”. Isto ensina-nos 
que a actividade dos anjos depende até certo ponto das nossas orações. Em 
Apocalipse 8:4 está escrito:  
 
“E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até 
diante de Elohim”.  
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Este anjo estava encarregue de levar as orações dos Santos até Elohim. Isto explica-
nos o porquê (no texto que estamos a tratar) dos anjos primeiro subirem e logo de 
seguida descerem. A oração de Jacob tinha activado os anjos desde a terra, e o 
Eterno dava-lhe a resposta desde os céus por intermédio dos anjos. 
 
Daqui também aprendemos, que se não oramos dificilmente seremos ouvidos pelo 
Eterno, logo ele não enviará os seus anjos para recolherem as nossas preces.  
 
Se não oramos pelas pessoas que nos rodeiam, estamos a adoptar uma atitude 
passiva que terá influência directa na actividade divina sobre eles.  
 
A escada que viu Jacob, pode também representar o Messias, como está escrito em 
João 14:6: “Disse-lhe Yeshua: Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem 
ao Pai senão por mim.” 
 
Em 1 Timóteo 2:5 lemos: “Porque há um só Elohim, e um só Mediador entre Elohim 
e os homens, o Messias Yeshua homem.” 

Também lemos em João 1:51: “E disse-lhe: Na verdade, na verdade vos digo que 
daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Elohim subindo e descendo sobre 
o Filho do homem.” 

Isso significa que o Messias é a escada que viu Jacob. Por meio dele temos acesso 
ao Pai e por meio dele as nossas orações chegam ao céu, como lemos em João 
16:24, 26: 
 
“Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e recebereis, para que o vosso gozo 
se cumpra (…) Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por 
vós ao Pai;”  

Uma escada tem vários degraus. Isto ensina-nos que o caminho entre a terra e o céu 
passa por várias etapas. Nas Escrituras podemos encontrar muitos exemplos destes 
diferentes níveis.  

O processo de aprendizagem de cada um de nós também é firmado nesse sistema, 
degrau a degrau, conforme Actos 15:21 e Hebreus 5:12-14. 

No versículo 17 (Génesis 28), fala-se da Casa de Elohim e da Porta do céu 
relativamente à escada. Então temos três coisas: a escada, a casa e a porta. A Casa 
de Elohim que está no céu é projectada no tabernáculo e os dois templos que 
posteriormente foram construídos na Terra.  
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Aqui encontramos três níveis de santidade: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. 
Cada nível tem uma porta de entrada que contempla várias etapas, e tudo isto aponta 
para o processo de santificação que é mencionado em Hebreus 12:14. 

28:14 “E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e 
ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas 
as famílias da terra;” 

Aqui há uma referência à descendência de Jacob que iria ser uma bênção para todas 
as famílias da terra. Esta profecia tem vindo a cumprir-se gradualmente, 
nomeadamente nas invenções tecnológicas, e não só, desenvolvidas pelos israelitas 
e que os prémios Nobel são apenas um reflexo.  

A descendência de Jacob é uma bênção para todo o mundo nesses momentos, além 
de ter entregado ao mundo a Torá e o Messias para a salvação do mundo. Por isso 
está escrito, na tua descendência/semente, como uma referência ao Messias.   

Aqui aparece a mesma palavra que aparece no texto de Génesis 12:3, “benditas” 
que no texto hebraico a palavra correspondente é “venivrechu”, que pode ser 
entendido como “e serão enxertadas”.  

28:18-22 “Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que 
tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. 
E chamou o nome daquele lugar Betel; o nome porém daquela cidade antes era Luz. 
E Jacó fez um voto, dizendo: Se Elohim for comigo, e me guardar nesta viagem que 
faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir; E eu em paz tornar à casa de 
meu pai, o Senhor me será por Elohim; E esta pedra que tenho posto por coluna será 
casa de Elohim; e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo.” 

Aqui neste texto há uma clara alusão ao Messias, a pedra fundamental para a casa 
de YHWH, e o Ungido com azeite. Messias significa “Ungido”, e o azeite de oliveira 
representa o Espírito do Eterno. Isto concorda com o texto de Mateus 16:15-18 onde 
está escrito: 

“Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: 
Tu és o Messias, o Filho do Elohim vivo. E Yeshua, respondendo, disse-lhe: Bem-
aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou a carne e o sangue, mas 
meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta 
pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela;” 
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A revelação que teve Jacob da escada que representa o Messias, assemelha-se à 
revelação que teve Pedro acerca de quem era Yeshua. Sobre essa rocha será 
edificada a casa espiritual, a congregação dos santos e crentes em Yeshua, como 
o mesmo Pedro escreve na sua primeira carta (2:4-5): 

“E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas 
para com YHWH eleita e preciosa, Vós também, como pedras vivas, sois edificados 
casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a 
YHWH pelo Messias Yeshua.” 

No Salmo 118:22 está escrito: 

“A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina.” 

Os edificadores foram os líderes religiosos de Israel que rejeitaram Yeshua como o 
Messias, como lemos em Actos 4:8b, 11: 

“Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, (…) Ele é a pedra que foi rejeitada por 
vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina.” 

Segunda Leitura: 29:1-17 

29:1-6 “Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do oriente; E olhou, e eis um poço 
no campo, e eis três rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele; porque daquele 
poço davam de beber aos rebanhos; e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E 
ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de 
beber às ovelhas; e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. E disse-lhes 
Jacó: Meus irmãos, donde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a 
Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: 
Está bem, e eis aqui Raquel sua filha, que vem com as ovelhas.” 

Naquela época era comum que os filhos varões se dedicassem ao estudo e as filhas 
ao cuidado dos rebanhos.  

29:7-13 “E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado; dai 
de beber às ovelhas, e ide apascentá-las. E disseram: Não podemos, até que todos 
os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que 
demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as 
ovelhas de seu pai; porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, 
filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou 
Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de 
Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E 
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Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca; então 
ela correu, e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de 
Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à 
sua casa; e ele contou a Labão todas estas coisas.” 

Labão tinha boas memórias da visita de Eliezer, o servo de Abraão, que tinha chegado 
com dez camelos carregados de riquezas. Agora sai a correr ao encontro do neto de 
Abraão, mas para sua surpresa este não levava nada consigo.  

Há midrashim que contam que Esaú enviou o seu filho primogénito Elifaz atrás de 
Jacob para o matar, mas ao temer, não o matou, e apenas lhe roubou tudo o que 
tinha. Por essa razão quando Jacob chegou a Labão, não levava nada consigo. Mais 
uma vez frisamos que o texto bíblico não nos dá bases para fazer essa afirmação, e 
é provável que mais uma vez sejam apenas lendas rabínicas.  

29:14-16 “Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. 
E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, 
hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha duas 
filhas; o nome da mais velha era Lea, e o nome da menor Raquel.” 

Lea significa cansada, e o seu nome revela muito acerca da sua pessoa, pois segundo 
consta, estava cansada de esperar, pois ainda não tinha encontrado marido.  

29:17 “Lea tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à 
vista.” 

Há quem diga que Lea estava destinada a casar com Esaú, o seu primo maior, e 
Raquel estava destinada a casar com Jacob, o seu primo menor. Por essa razão, Lea 
chorava e orava tanto que os seus olhos estavam sempre lacrimosos. O Eterno 
escutou as suas orações e assim foi entregue a Jacob.  

Terceira Leitura: 29:18 a 30:13  

Jacob pede a Labão que lhe dê a sua filha mais nova Raquel, como esposa a troco 
de sete anos de trabalho (vs. 18), que aos olhos de Jacob pareciam poucos dias face 
ao amor que lhe tinha (vs. 20).  

Jacob cumpre a sua parte do acordo, e Labão dá uma grande festa com todos os 
homens da terra (vs. 22), mas não cumpre a sua parte do acordo, pois em vez de dar 
Raquel a Jacob, dá-lhe Lea (vs. 23).  
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29:25 “E aconteceu que pela manhã, viu que era Lea; pelo que disse a Labão: Por 
que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste?” 

Jacob só se apercebe que foi enganado, de manhã. Ele colheu aquilo que havia 
semeado com o seu pai e com o seu irmão, quando se fez passar por Esaú 
aproveitando-se da escuridão dos olhos de seu pai. 

Por isso agora teve que sofrer as consequências, casando-se com a maior que lhe 
fora apresentada como se fosse a menor. Labão aproveitou-se também da escuridão 
(neste caso da noite), para enganar Jacob.  

Gálatas 6:7: “Não erreis: YHWH não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem 
semear, isso também colherá.” 

29:25-32 E aconteceu que pela manhã, viu que era Lea; pelo que disse a Labão: Por 
que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? 
E disse Labão: Não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da 
primogénita. Cumpre a semana desta; então te daremos também a outra, pelo serviço 
que ainda outros sete anos comigo servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana 
de Lea; então lhe deu por mulher Raquel sua filha. E Labão deu sua serva Bila por 
serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel 
mais do que a Lea e serviu com ele ainda outros sete anos. Vendo, pois, YHWH que 
Lea era desprezada, abriu a sua madre; porém Raquel era estéril. E concebeu Lea, 
e deu à luz um filho, e chamou-o Rúben; pois disse: Porque YHWH atendeu à minha 
aflição, por isso agora me amará o meu marido. 

Quando Jacob questiona Labão sobre o porquê de o ter enganado, Labão faz uso 
de jogos de palavras dizendo que o normal é dar a primogénita antes da menor. 
Logo Labão aproveita-se do amor que Jacob tem por Raquel para o forçar a servir 
mais sete anos. Passado esse tempo, Labão entrega então Raquel a Jacob.  

No entanto Lea, era desprezada por Jacob, pois ele amava Raquel, e por essa razão 
o Eterno dá um filho a Jacob através de Lea, já que Raquel (a que ele amava) era 
estéril.  

Lea dá a luz um varão, a quem dá o nome de Ruben. Ruben, em hebraico Reuvén 
significa “olha, um filho”. O seu nome também implica, segundo os sábios, uma 
palavra profética que mostra a diferença entre este filho e o filho primogénito de 
Isaque. Esaú vendeu a sua primogenitura, mas este filho não iria vendê-la a José 
nem disputar com ele, mas sim tentar tirá-lo do poço.  
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29:33 “E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: Porquanto YHWH ouviu 
que eu era desprezada, e deu-me também este. E chamou-o Simeão.” 

Simeão, em hebraico Shimón, significa “aquele que escuta”.  

29:34 “E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: Agora esta vez se unirá 
meu marido a mim, porque três filhos lhe tenho dado. Por isso chamou-o Levi.” 

A descendência de Levi viria posteriormente a desempenhar as funções sacerdotais 
no serviço ao Eterno, de Levi descende o libertador, Moisés.  

29:35 “E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Esta vez louvarei a YHWH. 
Por isso chamou-o Judá; e cessou de dar à luz.” 

Judá, em hebraico Yehudá, vem da palavra “yadá” que significa “confessar”, 
“agradecer”, “louvar”. A raiz da palavra “yadá” é “yad”, “mão”. Este á a cabeça da tribo 
da qual nasceria o Messias.  

O Messias é a mão do Eterno, pois é através do Messias que ele interage com a sua 
criação e por meio dele se salvará o povo judeu e a humanidade. Por essa razão 
haverão muitos louvores tanto entre os judeus como de todas as nações, como está 
escrito no Salmo 35:18: 

“Louvar-te-ei na grande congregação; entre muitíssimo povo te celebrarei.” 

Deuteronómio 32:43: “Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos 
seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da 
sua terra e do seu povo.” 

30:1-3 “Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a 
Jacó: Dá-me filhos, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e 
disse: Estou eu no lugar de YHWH, que te impediu o fruto de teu ventre? 
E ela disse: Eis aqui minha serva Bila; coabita com ela, para que dê à luz sobre meus 
joelhos, e eu assim receba filhos por ela.” 

Raquel fica desesperada por não conseguir dar filhos a Jacob, e implora a este que 
lhe dê filhos como se a responsabilidade fosse dele. Jacob irrita-se dizendo que não 
depende dele mas sim da vontade do Eterno. Perdendo a esperança, Raquel entrega 
a Jacob a sua serva Bila, para que esta lhe tivesse filhos por ela.  
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30:4-6 “Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher; e Jacó a possuiu. E concebeu 
Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me YHWH, e também ouviu 
a minha voz, e me deu um filho; por isso chamou-lhe Dã” 

Dã significa “aquele que julga”. Sansão foi um dos juízes que descende da tribo de 
Dã.  

30:7-8 “E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. 
Então disse Raquel: Com grandes lutas [em hebraico: naftulei] tenho lutado com 
minha irmã; também venci; e chamou-lhe Naftali.” 

Naftali significa “minha luta”. A raiz desta palavra é a mesma usada para oração, em 
hebraico “tefilá”. Daqui aprendemos que a oração constitui uma luta. Cada vez que 
alguém se dispõe a orar experiencia uma luta contra o yetser hará, a inclinação que 
o ser humano tem para o mal, que nos incentiva a não orar. São as forças espirituais 
malignas que promovem o yetser hará, e que se opõe às nossas orações e são 
notadas quando oramos, como lemos em Efésios 6:12, 18:  

“Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os 
principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra 
as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais (…) Orando em todo o tempo 
com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e 
súplica por todos os santos,” 

30:9-11 Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, 
e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse 
Lea: Afortunada! e chamou-lhe Gad”. 

A palavra gad vem da raiz gud, que tem vários significados, entre eles, ajuntar, atacar, 
vencer, reunir (tropas).  

Rashi crê que Gad significa boa sorte e cita o Talmud e o texto de Isaías 65:11, que 
diz: 

“Mas a vós, os que vos apartais de YHWH, os que vos esqueceis do meu santo monte, 
os que preparais uma mesa para Gad (Fortuna), e que misturais a bebida para Meni 
(Destino).” 

Contudo é difícil aceitar que este nome estivesse relacionado com um conceito pagão 
como a fortuna, ou a boa sorte. O nome de Gad está escrito numa das portas da Nova 
Jerusalém, cf. Apocalipse 21:12 que diz: 
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“E tinha um grande e alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e nomes 
escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel.” 

Como poderia Gad ser o nome de um deus pagão quando aparece numa porta da 
cidade celestial? A tradução bíblica KJV diz: “vem uma tropa”. 

Mas, se considerarmos a raiz da palavra “gad” como “acumular”, não está muito longe 
do que se pode entender como uma grande riqueza, que normalmente é acumulada.  

30:13 “Depois deu Zilpa, serva de Lea, um segundo filho a Jacó. Então disse Lea: 
Para minha ventura; porque as filhas me terão por bem-aventurada; e chamou-lhe 
Aser.” 

Aser, do hebraico, Asher, significa “feliz”, “aventurado”:  

Quarta Leitura: 30:14-27  

30:14 “E foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo. E 
trouxe-as a Lea sua mãe. Então disse Raquel a Lea: Ora dá-me das mandrágoras de 
teu filho.” 

 A palavra hebraica que foi traduzida como “mandrágoras”, é “dudaim” que segundo 
Rashi, significa “jasmins” ou “violetas” que exalam uma fragrância agradável que 
estimula o bom ânimo. Também são mencionadas em Cantares 7:14. Contudo, a 
identidade exacta dessa planta é desconhecida.  

30:15-17 “E ela lhe disse: É já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás 
também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso ele se deitará 
contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, 
saiu-lhe Lea ao encontro, e disse: A mim possuirás, esta noite, porque certamente te 
aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu 
YHWH a Lea, e concebeu, e deu à luz um quinto filho.” 

Lea sente-se magoada por Jacob ter preferência por Raquel, e por isso diz-lhe que já 
é mais do que suficiente ela ter ficado com o seu marido. Raquel permite “alugar” o 
seu marido por uma noite a troco das mandrágoras apanhadas por Rúben, e Lea 
aceita, concebendo mais uma vez.  

30:18-20 “Então disse Lea: YHWH me tem dado o meu galardão, pois tenho dado 
minha serva ao meu marido. E chamou-lhe Issacar. E Lea concebeu outra vez, e deu 
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a Jacó um sexto filho. E disse Lea: YHWH me deu uma boa dádiva; desta vez morará 
o meu marido comigo, porque lhe tenho dado seis filhos. E chamou-lhe Zebulom.” 

Aqui é mencionado o número dos dois últimos filhos de Léa, o quinto e o sexto. 
Podemos relacionar os sete filhos de Lea (seis rapazes e uma rapariga: Diná), com a 
história do mundo.  

Os dois primeiros filhos correspondem aos dois primeiros milénios da história desde 
Adão a Abraão. Ruben representa a criação dos homens, e Simeão representa as 
respostas das orações que subiram ao céu durante o segundo milénio, no dilúvio e 
pelo patriarca Abraão.  

Simeão foi o filho mais cruel dos doze e também simboliza o tempo da história 
humana quando a grande maioria eram ímpios, durante as gerações anteriores ao 
dilúvio e durante a apostasia da terra de Babel. 

Os dois filhos seguintes representam os dois mil anos entre Abraão e o Messias 
Yeshua. Ali se instituiu o ministério levítico, e a casa de Judá, da qual vêm os judeus, 
e a única que prevaleceu diante dos ataques dos inimigos. Logo Lea deixou de dar à 
luz e nasceram outros filhos a Jacob, os quais representam a entrada dos gentios 
através da conversão através de Yeshua, como está escrito em Mateus 4:13-15: 

“E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de 
Zebulom e Naftali; Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: 
A terra de Zebulom, e a terra de Naftali, Junto ao caminho do mar, além do Jordão, A 
Galileia das nações [goyim=gentios*];”.  

Aqui são mencionadas as tribos de Zebulom e Naftali como terra dos gentios, 
segundo cita o profeta Isaías 9:1, o qual fala da vinda da era messiânica que abre a 
porta aos gentios para entrarem em Israel mediante a conversão através do Messias.   

Na sequência, os dois últimos filhos de Lea, Isacar e Zebulon representam os dois 
mil anos entre a primeira e a segunda vinda de Yeshua. Isacar significa “ele 
recompensará”. Isto alude ao fruto de aflição da alma do Messias com a salvação 
do povo judeu e dos gentios, como está escrito em Isaías 53:11: 

“Ele verá o fruto da angústia da sua alma, e ficará satisfeito; com o seu conhecimento 
o meu servo, o justo, justificará a muitos; porque as iniquidades deles levará sobre 
si.” 
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“Então disse Lea: YHWH me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva 
ao meu marido”. Isto é uma referência ao facto de Israel ser recompensado por ter 
aceitado os gentios dentro do seu povo, como lemos em Romanos 11:25-26a:  

“Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo (para que não presumais de 
vós mesmos): que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude 
dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo,” 

Zebulom significa “morada” e desde a era apostólica, que o Espírito do Messias faz 
morada naqueles que recebem as suas palavras, como lemos em João 14:16-18, 
23: 

E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para 
sempre; O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem 
o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos 
deixarei órfãos; voltarei para vós (…) Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me 
ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos 
nele morada. 

“E disse Lea: YHWH me deu uma boa dádiva; desta vez morará o meu marido 
comigo, porque lhe tenho dado seis filhos. E chamou-lhe Zebulom.” – Zebulom é o 
sexto filho de Lea, o que poderá estar relacionado com o facto de que no final desta 
era, o sexto milénio desde Adão, virá o esposo, o Messias, de volta para morar entre 
o seu povo, como lemos em João 14:3:  

“E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, 
para que onde eu estiver estejais vós também.” 

30:21 “E depois teve uma filha, e chamou-lhe Diná.” 

Diná é o género feminino de “din”, que significa juízo e justiça. Diná é o sétimo filho 
de Lea, e representa o reino messiânico. Isto significa que antes do sétimo milénio, o 
Governo Milenar do Messias, cada um dos justos e todas as nações gentias serão 
julgados conforme as suas obras, como está escrito em Daniel 7:26-27:  

“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.” 
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Mateus 25:31-32:  E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos 
anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória; E todas as nações serão 
reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as 
ovelhas; 
 

2 Coríntios 5:10 Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Messias, para 
que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. 

Diná é também uma referência ao final do milénio, quando o resto dos homens serão 
julgados, como lemos em Apocalipse 20:11-15 

“E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença 
fugiu a terra e o céu; e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e 
pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, 
que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos 
livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o 
inferno deram os mortos que neles havia; e foram julgados cada um segundo as suas 
obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.” 

Diná é uma mulher, e durante o sétimo milénio se celebrará a boda do cordeiro onde 
a noiva do Messias terá um papel predominante, como lemos em Apocalipse 19:7-
9: 

“Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque vindas são as bodas 
do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho 
fino, puro e resplandecente; porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-
me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do 
Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Elohim” 

Os outros filhos também simbolizam o tempo que está a ser vivido entre as duas 
vindas do Messias 

Dan representa o juízo que veio ao mundo por intermédio de Yeshua, segundo está 
escrito em João 3:19:  

“E o juízo é este: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do 
que a luz, porque as suas obras eram más.” 
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João 9:39: “E disse-lhe Yeshua: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que 
não vêem vejam, e os que vêem sejam cegos”. 

João 12:31 “Agora é o juízo deste mundo; agora será expulso o príncipe deste 
mundo.”  

Naftali representa a luta entre irmãs que veio depois da morte dos apóstolos com a 
formação do Cristianismo que violou a Torá do Eterno, como está escrito em Actos 
20:29-30:   

“Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos 
cruéis, que não pouparão ao rebanho; E que de entre vós mesmos se levantarão 
homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si.” 

2 Pedro 2:1 “E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá 
também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e 
negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição”. 

Gad representa as congregações de muitos gentios que abraçam a fé no Messias de 
Israel, como está escrito em Lucas 2:29-32:   

 “Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, Segundo a tua palavra; Pois já os 
meus olhos viram a tua salvação, A qual tu preparaste perante a face de todos os 
povos; Luz para iluminar as nações, E para glória de teu povo Israel.”  

Actos 15:14-18 “Simão relatou como primeiramente Elohim visitou os gentios, para 
tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos 
profetas; como está escrito: Depois disto voltarei, e reedificarei o tabernáculo de 
David, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo. Para que 
o restante dos homens busque a YHWH, e todos os gentios, sobre os quais o meu 
nome é invocado, diz YHWH, que faz todas estas coisas, Conhecidas são a Elohim, 
desde o princípio do mundo, todas as suas obras. 

Romanos 16:4 “Os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças; o que não só 
eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios”. 

Aser representa a grande  felicidade que experimentará todo o Israel nos últimos 
tempos ao receber a revelação de Yeshua como o Messias, como lemos em Actos 
3:12b, 19-21: 
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“Varões israelitas (…) Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam 
apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença 
do Eterno, E envie ele ao Messias Yeshua, que já dantes vos foi pregado. O qual 
convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Elohim 
falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio.” 

30:22-24 “E lembrou-se YHWH de Raquel; e YHWH a ouviu, e abriu a sua madre. E 
ela concebeu, e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me [asaf] YHWH a minha vergonha. 
E chamou-lhe José, dizendo: YHWH me acrescente [yosef, traduzido como José] 
outro filho.” 

Raquel, que até então era estéril, foi abençoada com um filho. Raquel, que significa 
ovelha, deu à luz a José que simboliza o Cordeiro de Elohim, o Messias ben Yosef 
(Filho de José), o servo sofredor. O nome Yosef vem da raiz “yasaf”, “acrescentar”, e 
relaciona-se com a raiz “asaf”, que significa tanto “tirar” como “acrescentar”.  

Isto significa que o papel do Messias implica tanto o facto de tirar como acrescentar. 
Por um lado fala da sua morte e ressurreição e por outro lado fala da sua missão te 
tirar o pecado e a morte, e logo acrescentar os gentios ao povo escolhido.  

Isto vê-se também reflectido na vida de José que veio para salvar o mundo e os filhos 
de Israel no Egipto e fez com que duas tribos mais fossem acrescentadas a Israel, 
Efraim e Manassés.  

30:25-27 “E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: 
Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar, e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres, e 
os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei; pois tu sabes o serviço que 
te tenho feito. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, 
fica comigo. Tenho experimentado que YHWH me abençoou por amor de ti.” 

Jacob quer partir da casa de Labão com a sua família, e por isso pede autorização 
para partir. Mas Labão pede-lhe que fique, porque sente que o Eterno o abençoou 
por causa de Jacob.  

Quinta Leitura: 30:28 a 31:16 

Labão oferece um salário a Jacob para que continue a trabalhar (vs. 28), mas Jacob 
diz dá a entender que pretende trabalhar para si mesmo (vs. 30).  
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Jacob diz que gostaria de receber como salário, uma selecção entre o gado de 
Labão, ao que este aceita e separa dos seus rebanhos todos os que não são 
brancos, e deixa-os ao cuidado dos seus filhos (vs. 35). 

Jacob fica com o restante, os brancos (vs. 36). Então toma varas de três classes de 
árvores e descasca-as descobrindo a brancura que nas varas havia (vs. 37), e 
coloca-as em frente aos rebanhos onde eles iam beber (vs. 38).  

30:39 “E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, 
salpicadas e malhadas”. 

A Torá não é um livro de biologia. Este texto está escrito para nos ensinar algo sobre 
a genética. A genética dos rebanhos não muda segundo este tipo de estímulos 
exteriores; na verdade, a Torá aqui dá-nos uma lição de como o sobrenatural se 
introduz no natural mediante a colaboração entre o homem e o Eterno.  

O homem faz um acto natural e o Eterno responde com um acto sobrenatural. Este 
princípio encontra-se em todas as Escrituras.  

Jacob actuou segundo uma visão celestial que lhe fora dada. Não podemos soltar o 
poder sobrenatural do Eterno se não temos uma revelação, como está escrito em 
João 5:19: 

“Yeshua tomou a palavra e disse-lhes: Em verdade, em verdade vos digo: o Filho de 
si mesmo não pode fazer coisa alguma; ele só faz o que vê fazer o Pai; e tudo o que 
o Pai faz, o faz também semelhantemente o Filho.” 

Para haver milagres deve existir uma íntima relação com o Pai e uma revelação 
daquilo que Ele faz. Aquele que colabora com Ele tem êxito em tudo. Aquele que faz 
milagres sem ter uma relação com Ele será reprovado, como está escrito em Mateus 
7:22-23: 

Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em teu nome, e não 
foi em teu nome que expulsámos os demónios e fizemos muitos milagres? E, no 
entanto, eu lhes direi: Nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, vós que praticais a 
iniquidade” 

Este texto revela duas verdades muito importantes. Para não ser reprovado no dia do 
juízo, há que praticar o sobrenatural à base de duas coisas, uma relação íntima com 
o Messias Yeshua (sem o qual ninguém chega ao Pai) e a obediência à Torá do 
Eterno dada a Moisés. 
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A palavra grega que foi traduzida como “iniquidade”, é “anomia”, que significa “sem 
lei”, referindo-se aqueles que não atentam para a Torá.  

Portanto, aqueles que profetizam e fazem milagres no nome do Messias sem ter uma 
relação íntima com Ele e sem praticar os princípios contidos na Torá, serão finalmente 
expulsos da sua presença. Lamentavelmente serão muitos, pois quantos pregam a 
inutilidade da Lei? 

31:1-13 “Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: "Jacó tomou tudo o 
que é de nosso pai, e é às suas custas que ele se tornou de tal forma rico." Observou 
também, pela fisionomia de Labão, que este não tinha mais para com ele os 
sentimentos de antes. YHWH disse a Jacó: "Volta para a terra dos teus pais, para a 
tua parentela, e eu estarei contigo." Então Jacó mandou Raquel e Lea vir ao campo 
junto dos seus rebanhos: "Vejo, disse-lhes ele, pelo semblante de vosso pai, que ele 
não é mais para comigo o mesmo que antes. Mas o Elohim de meu pai está comigo. 
Sabeis que servi a vosso pai o melhor que pude, enquanto ele zombou de mim, 
mudando dez vezes o meu salário; mas Elohim não lhe permitiu causar-me prejuízo. 
Quando ele dizia: os animais malhados serão o teu salário, todas as ovelhas davam 
à luz cordeiros malhados, e se dizia: os animais riscados serão o teu salário, todas 
as ovelhas davam à luz cordeiros riscados. Foi Elohim mesmo que tomou o rebanho 
de vosso pai para me dar. No tempo em que os animais deviam conceber, eu 
levantava os olhos e via em sonhos que os bodes que cobriam as cabras eram 
listados, malhados e manchados. Um anjo de Elohim disse-me em sonhos: Jacó! Eis-
me aqui, respondi. Levanta os olhos e vê: todos os bodes que cobrem as cabras são 
listados, malhados e manchados, porque eu vi tudo o que te fez Labão. Eu sou o 
Elohim de Betel, onde tu me consagraste uma estela e me fizeste um voto. Agora, 
vamos, sai daqui e volta para a terra de tua família." 

Jacob ouve os filhos de Labão murmurarem contra ele, e sente que Labão já não o 
trata da mesma forma. O Eterno diz-lhe que deve voltar a casa de seu pai e que o 
acompanhará.  

Jacob apressa-se a contar a Raquel e a Lea aquilo que o Eterno lhe revelara, e diz-
lhes que Labão agiu de má-fé com ele, e não haviam mais condições para ficar ali. 

O Eterno diz-lhe que não esqueceu o voto que Jacob lhe fez. Os votos que fazemos 
são levados muito a sério no céu, como lemos em Eclesiastes 5:1-6:  

“Guarda o teu pé, quando fores à casa de YHWH; porque chegar-se para ouvir é 
melhor do que oferecer sacrifícios de tolos; pois não sabem que fazem mal. Não te 
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precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra 
alguma na presença de YHWH; porque YHWH está no céu, e tu estás sobre a terra; 
portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque, da multidão de trabalhos vêm os 
sonhos, e da multidão de palavras, a voz do tolo. Quando a YHWH fizeres algum 
voto, não tardes em cumpri-lo; porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-
o. Melhor é que não votes do que votares e não pagares. Não consintas que a tua 
boca faça pecar a tua carne, nem digas na presença do anjo que foi erro; por que 
razão se iraria YHWH contra a tua voz, e destruiria a obra das tuas mãos?” 
 
30:14-16 “Então lhe responderam Raquel e Lea: Temos nós ainda parte ou herança 
na casa de nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeiras? Pois nos 
vendeu, e consumiu todo o nosso preço. Toda a riqueza que YHWH tirou de nosso 
pai é nossa e de nossos filhos; portanto, faze tudo o que YHWH te mandou.” 

As mulheres de Jacob não tinham recebido nenhuma indicação do Eterno para sair 
de casa de seu pai, Labão. A direcção da família recai sobre o marido, não sobre a 
esposa. Há muitos exemplos nas Escrituras como o Eterno fala ao Esposo acerca 
do futuro da família e a esposa terá que escutar a voz do seu marido.  

Temos o exemplo como o Eterno falou a Adão acerca das árvores permitidas e 
proibidas antes da criação da mulher. Outro exemplo é quando o anjo diz a Yosef 
(José, pai de Jesus) para que se levante e tome o menino e sua mãe para fugir do 
Egipto porque Herodes o queria matar.  

As esposas terão que orar muito pelos seus maridos para que sejam sensíveis à voz 
do Espírito do Eterno e para que sejam obedientes à sua direcção. Neste caso, 
vemos um bom exemplo de submissão das esposas de Jacob à liderança instituída 
pelo Eterno.  

Além disso, Jacob foi muito inteligente por ter uma conversa aberta com elas, o que 
de facto é uma das coisas mais difíceis para o varão, e se não se procede desse 
modo, irá causar muitos problemas matrimoniais.  

Jacob contou-lhes todas as coisas e revelou aquilo que o Eterno lhe tinha dito para 
que soubessem que aquela decisão que ele ia tomar, não dependia de si mesmo, 
mas sim da vontade do Eterno.  

O marido não vive para satisfazer os seus próprios desejos no matrimónio, mas sim 
cumprir o propósito do Eterno com a sua família.  

Sexta Leitura: 31:17-42 

31:17:19 “Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres 
sobre os camelos; e levou todo o seu gado, e toda a sua fazenda, que havia 
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adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã-Arã, a fim de ir 
ter com Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Ora, tendo Labão ido tosquiar as 
suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai.” 

Segundo o livro de Jaser1, e outros midrashim, Labão tinha um ídolo pagão a quem 
as pessoas prestavam culto, que “falava”. Esse seria um dos ídolos que Raquel tinha 
furtado.  

1 Livro apócrifo que não faz parte do canôn (Josué 10:13) 

O midrash conta que o propósito do furto de Raquel, foi que o seu pai viesse a saber 
pelo ídolo para onde eles tinham fugido. Contudo, Labão terá ido a um vizinho 
consultar o seu ídolo.  

Seja como for, o certo é que a Torá diz que Raquel furtou, e o furto traz maldição se 
não há arrependimento e a restituição aquele que foi roubado. Três maldições 
caíram sobre Raquel, a maldição causada pelo furto, a maldição pronunciada por 
Jacob sobre a pessoa que tinha os ídolos, cf. 31:32, e a maldição causada por ter 
mentido a seu pai, cf. 31:35. 

Estas maldições levaram à sua morte prematura, no momento do nascimento do seu 
segundo filho, Benjamim.  

31:20 “Jacó enganou a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia;” 

O texto hebraico diz literalmente que Jacob “roubou o coração” de Labão. É a mesma 
palavra usada no versículo anterior que diz que Raquel roubou os ídolos.  

Roubar o coração de alguém não está relacionado a relação amorosa, mas sim a 
um abuso de confiança que outra pessoa depositou em nós. Labão confiava em 
Jacob.  

Jacob aproveitou-se dessa confiança para sair a fugir. O motivo foi legítimo, pois 
queria obedecer ao Eterno, mas o comportamento de Jacob não foi correcto, pois 
“roubou o coração” de alguém que confiava nele.  

Este tipo de furto é muito comum entre os homens. Quando vem uma oportunidade 
para aproveitar-se do outro, normalmente fazem-no, sem medir as graves 
consequências que essa acção acarreta.  

Jacob teve que sofrer muito ao longo da sua vida porque primeiro semeou o engano 
(com o seu pai e com o seu irmão), e depois o furto do coração do seu próximo. Por 
essa razão o mesmo viria a acontecer com os seus próprios filhos nos quais ele 
confiava, ao enganarem-no com o desaparecimento do filho que ele mais amava. 
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Roubaram-lhe o coração, e aquele que semeia, tarde ou cedo irá colher o que 
semeou. 

Caro leitor. Sejamos fiéis com toda a gente, mas principalmente para com aqueles 
que confiam em nós! Se algum de nós roubou o coração de alguém, que se 
arrependa e se humilhe diante da pessoa pedindo perdão, e que faça tudo o que 
esteja ao seu alcance para restituir ou minimizar o dano.  

Confiança e perdão são conceitos diferentes. Se uma pessoa roubou o coração de 
outra, perde a sua confiança. Ainda que se arrependa de imediato e peça perdão, 
não irá recuperar a confiança da outra pessoa durante muito tempo, no caso de ser 
possível recuperá-la. Porque a outra pessoa pensa: “se o fez uma vez, fá-lo-á de 
novo”.  

Por isso, há que ter paciência, e não devemos culpar o lesado por isso. Devemos 
entender sim que a nossa atitude lhe terá causado uma grande dor no seu coração, 
e não pode ser sarado só com o perdão. A confiança é o resultado da fidelidade nas 
relações e uma confiança lesada necessita de tempo para ser restaurada.  

31:21-31 “E fugiu com tudo o que era seu; e, levantando-se, passou o Rio, e foi em 
direção à montanha de Gileade. Ao terceiro dia foi Labão avisado de que Jacó havia 
fugido. Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó jornada de sete 
dias; e alcançou-o na montanha de Gileade. Mas YHWH apareceu de noite em 
sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem 
nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na 
montanha; armou também Labão com os seus irmãos a sua tenda na montanha de 
Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que me iludiste e levaste minhas 
filhas como cativas da espada? Por que fizeste ocultamente, e me iludiste e não mo 
fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, ao som de 
tambores e de harpas; Por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? 
Ora, assim procedeste nesciamente. Está no poder da minha mão fazer-vos o mal, 
mas o Elohim de vosso pai falou-me ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não 
fales a Jacó nem bem nem mal. Mas ainda que quiseste ir embora, porquanto tinhas 
saudades da casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe 
Jacó: Porque tive medo; pois dizia comigo que tu me tirarias as tuas filhas”. 

O medo é o oposto da fé. Jacob tinha tido uma revelação do Eterno, e essa revelação 
deveria ser suficientemente poderosa para dar confiança a Jacob.  

Mas o seu temor em relação a Labão foi maior e agiu com temor. As decisões 
tomadas por medo não são boas, já que trazem consequências negativas. Labão 
poderia ter feito mal a Jacob, mas o Eterno teve misericórdia dele e interveio nessa 
questão.  
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Apesar dos nossos medos e da nossa falta de confiança, Ele é bom connosco e 
ajuda-nos. Bendito seja o Seu Nome.  

21:32-35 “Com quem achares os teus deuses, porém, esse não viverá; diante de 
nossos irmãos descobre o que é teu do que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó 
não sabia que Raquel os tinha furtado. Entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, na 
tenda de Lea e na tenda das duas servas, e não os achou; e, saindo da tenda de 
Lea, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia 
metido na albarda do camelo, e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a 
tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de 
meu senhor, por eu não me poder levantar na tua presença, pois estou com o 
costume das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos.” 

Vemos uma forma muito respeitosa de falar com o seu pai, dizendo “meu senhor”. 
Além disso pede perdão por não se levantar diante dele, o que era considerado uma 
falta de respeito. 

31:42 “Se o Elohim de meu pai, o Elohim de Abraão e o Temor de Isaque não fora 
por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Elohim tem visto a 
minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite.” 

Por que razão Jacob menciona Elohim como “o Temor de Isaque?” Jacob destaca 
o temor do seu pai a Elohim. Poderia ter dito “O Misericordioso do meu pai” ou “o 
Poderoso do meu pai” ou “o Santo do meu pai”, mas Jacob destaca o temor que 
Isaque tinha por YHWH.  

Que lição podemos tirar daqui? É muito importante servir ao Eterno com temor. A 
falta de amor ao Eterno é uma das causas, quiçá a maior causa, pela qual o homem 
peca. Yeshua destaca a importância de temer ao Eterno em Lucas 12:5 onde está 
escrito: 

“Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer; temei aquele que, depois de 
matar, tem poder para lançar no inferno; sim, digo, a esse temei.” 

1 Pedro 2:17: Honrai a todos. Amai aos irmãos. Temei a Elohim. Honrai ao rei. 

Em Apocalipse 14:6-7 fala-se do evangelho eterno. Que evangelho é esse? 

“E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para 
proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, 
dizendo com grande voz: Temei a Elohim, e dai-lhe glória; porque é chegada a hora 
do seu juízo; e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das 
águas.” 
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Eclesiastes 12:13 De tudo o que se ouviu, o fim é: teme a Elohim e guarda os seus 
mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem” 

Se temos mais temor aos homens que ao Eterno não poderemos ser servos do 
Messias, como está escrito em Gálatas 1:10:  

“Pois busco eu agora o favor dos homens, ou o favor de Elohim? ou procuro 
agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria 
servo do Messias.” 

Sétima Leitura: 31:43 a 32: 

Labão diz a Jacob que tudo lhe pertence, as filhas, os filhos, os rebanhos e tudo o 
que Jacob vê, mas que nada pode fazer contra as suas filhas e os seus filhos (31:43). 
Pede a Jacob que façam um pacto para testemunho (vs. 44).  

Então Jacob levanta uma pedra como monumento e os seus familiares recolhem 
pedras para fazer um monte. Ali comem junto ao monte que Labão em arameu 
chama Yegar-Sahadutá, e Jacob dá-lhe o mesmo nome mas em hebraico - Galeede, 
que significa o “monte do juramento” (vs.46-48).   

Outro nome que é dado ao monte é Mispá (vigília), para que o Eterno vigiasse a 
ambos, nenhum poderia maltratar as filhas de Labão, e nenhum passaria aquele 
monte para prejudicar o outro (vs. 52).  

Jacob jura pelo temor de seu pai Isaque, que é o mesmo que dizer que jurou por 
aquele a quem o seu pai tinha temor, o Eterno, e oferece um sacrifício na montanha, 
e comem todos juntos. Labão parte no dia seguinte, despedindo-se com beijos e 
bênçãos, voltando à sua terra (vs. 53-55).  

32:1-2 “Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Elohim. 
E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Elohim. E chamou aquele lugar 
Maanaim.” 

 

Agora chega finalmente o grande momento de voltar da diáspora. Neste momento 
Jacob tem um encontro com os anjos de Elohim. Segundo Rashi, os anjos saem ao 
seu encontro para escoltá-lo no seu regresso. Daí podemos relacionar com o regresso 
dos filhos de Israel das três diásporas estarem relacionadas com actividades 
sobrenaturais.  
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Maanaim significa “dois acampamentos”. Em hebraico há três formas para assinalar 
a quantidade: singular, dual e plural. Maanaim é a forma plural de “maané”, que 
significa “acampamento”, “exército”.  

Quando Jacob volta da Galut (diáspora) produz-se o fenómeno dos dois 
acampamentos. Isto fala profeticamente da união no Messias, das duas casas de 
Israel, a cada de Judá, e a casa de Israel (Efraim), que se tornou um povo gentio 
quando se dispersou pelas nações.  

Estamos agora a viver estes tempos, e essa união só será totalmente efectivada, no 
regresso do Messias.  

Ora vem Senhor Yeshua, Amén. 

Fim da Parashá 07- VaYetzé (E partiu).  
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