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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 08 VaYishlach (E enviou) 
(Génesis 32:3 – 36:43) 

 
Referência nos Profetas: Oseias 11:7; 12:12; Obadias 1-21. 
Referência nos Escritos Apostólicos: Mateus 26:36-46. 
Salmo complementar: 140 
 
NOTA: Caso seja a primeira vez que tem contacto com o termo parashá, aconselhamos vivamente a leitura 
da introdução sobre o tema no seguinte link: http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-
semanal-da-toraacute.html 

Porção Semanal da Torá: 08- VaYishlach (de Génesis 32:3 a 36:43). 

Significa “e enviou”. 

Comentários: 

Primeira Leitura: 32:3-12 

32:3 “Então enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de 
Seir, o território de Edom.” 
 
Após Labão regressar à sua terra, Jacob também segue o seu caminho, e 
encontra-se com os anjos de YHWH.  
 
No texto transcrito acima do capítulo 32:3, a palavra hebraica traduzida como 
“mensageiros” é “malachim” que normalmente é traduzida como “anjos”. 
Contudo pode significar também simplesmente “mensageiros”.  
 
Rashi diz que Jacob enviou os anjos de YHWH ao seu irmão Esaú, mas isso é 
impossível. Vejamos; 
 
Ainda que no vs. 1 seja usada a palavra “malachim” como referência a anjos do 
Eterno, no vs. 3 o mais lógico é que seja usada essa mesma palavra como 
referência a servos de Jacob e não a anjos. Isto porquê?  
 
Porque o homem não tem autoridade sobre os anjos do Eterno, e aqui diz que 
Jacob enviou (VaYishlach) e que lhes deu ordens (vs. 4), como tal, entre o vs. 1 
e 3, é utilizada a mesma palavra para dois propósitos diferentes, no vs. 1 é usada 
como referência a anjos do Eterno, e no 3 como referência aos subordinados de 
Jacob.  
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Há muitos casos onde a palavra “malachim” faz referência a homens e não 
apenas aos anjos de YHWH, como podemos ver em Números 20:14; Josué 6:17; 
Juízes 6:35; 1 Samuel 6:21.  
 
A palavra hebraica é traduzida para o grego como angelos, e tem o mesmo 
significado que a palavra malachim, conforme Lucas 7:24; Tiago 2:25; 
Apocalipse 2:1, etc.  
 
32:7 “Jacó teve muito medo e ficou aflito; e dividiu o povo que estava com ele, 
bem como os rebanhos, os bois e os camelos, em dois bandos;” 
 
Jacob envia os seus mensageiros a seu irmão, e ao regressarem, os 
mensageiros dizem a Jacob que Esaú virá ao seu encontro com 400 homens 
(vs. 6). Jacob teme, pois crê que isso implica que Esaú lhe irá fazer mal.  
 
Assim, ele dividiu o povo e rebanhos em dois grupos pensando que, se um grupo 
fosse atacado o outro grupo poderia escapar. Mas Jacob também lembrou-se de 
orar a Deus por protecção, como o Anjo do YHWH lhe disse numa visão. Esta 
foi a sua melhor arma, a protecção divina (Génesis 32:6-12). 
  
Jacob escolheu o melhor do seu rebanho: cabras, ovelhas, camelos, vacas, 
touros e burros. Ele enviou a cada rebanho com seus servos num tempo 
diferente. Ele esperava que Esaú aceitasse os presentes que ele enviou e, em 
seguida, ficasse contente por vê-lo, quando eles finalmente se encontrassem. 
Então Jacob enviou mais dois grupos da sua caravana para irem à frente dele. 
De seguida, ele enviou as suas esposas, filhos e servos, ficando sozinho para 
orar (Génesis 32:13-21). 
 
Esta é a primeira vez que o povo de Israel é dividido em dois. A divisão de Israel 
em dois grupos continuou desde então. Nos tempos do Rei David, havia uma 
divisão entre a casa de Judá e a casa de Israel. David reinou apenas sete anos 
sobre a casa de Judá e trinta e três anos sobre todo o Israel, cf. 2 Samuel 2:4, 
11; 5:5.  
 
Com a morte do Rei Salomão, o reino foi dividido em duas nações e a casa de 
Israel ficou separada da casa de Judá até aos dias de hoje, cf. 1 Reis 12:19; 2 
Crónicas 10:19.  
 
A casa de Judá (Judeus) ainda hoje é conotada como aquela que nunca “perdeu” 
a Torá, já a casa de Israel encabeça as 10 tribos dispersas que se misturaram 
entre as nações perdendo a sua identidade, e esquecendo a Torá.  
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Um dos propósitos da vinda de Yeshua, foi reunir as ovelhas perdidas da casa 
de Israel, e é isso que tem vindo a acontecer há cerca de 2000 anos, com um 
aumento exponencial nas últimas décadas de grupos de crentes não judeus, que 
têm adoptado a Torá como padrão de conduta para as suas vidas.  
 
Há várias razões para crer, que esses grupos são de facto descendentes da 
antiga Casa de Israel, e que despertaram para a fé porque ouviram o chamado 
de Yeshua.  
 
Esse processo tem sido lento, e faseado, mas com maior incidência, nos últimos 
100 anos muitos estão a perceber que a Palavra do Eterno não mudou, e que de 
facto Yeshua não veio fundar uma nova religião, mas sim confirmar o Pacto que 
o Eterno estabeleceu com o Seu Povo. O Pacto não é Novo, mas sim 
renovado/restaurado.  
 
Algo que é renovado/restaurado tem o propósito de fazer algo retornar à sua 
forma original, não que seja modificado.  
 
Contudo, Eterno diz-nos através de Jeremias, que o Pacto renovado seria 
diferente. No entanto, também é fundamental perceber que a Palavra de YHWH 
não muda. Como resolver esta aparente contradição? Teremos então que 
atentar para o contexto: 
 
Jeremias 31:31-34 “Eis que vêm dias, diz YHWH, em que farei um pacto novo 
[renovado] com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto 
que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra 
do Egipto, esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver 
desposado, diz YHWH. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois 
daqueles dias, diz o YHWH: Porei a minha Torá no seu interior, e a escreverei 
no seu coração; e eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. E não 
ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: 
Conhecei a YHWH; porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o 
maior, diz YHWH; pois lhes perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais 
dos seus pecados. 
 
Sublinhamos acima, as grandes diferenças que existem entre o Pacto original, e 
o Pacto renovado.  
 
No Novo Pacto, as pessoas não precisarão de aprender a instrução do Eterno, 
pois ela estará gravada no seu coração. Não haverá necessidade de se 
ensinarem uns aos outros, porque todos conhecerão o Eterno. Essas são as 
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únicas diferenças do Pacto. Não mais será escrito em pedras ou em rolos, mas 
sim no coração de todos os homens.  
 
Não mudam os mandamentos, nem os preceitos nem os estatutos, nem nada da 
instrução dada anteriormente, simplesmente porque o Eterno não muda. 
 
É importante entender esta divisão que existe entre a nação de Israel, pois isso 
está ligado a vários outros pontos das Sagradas Escrituras. As duas cabeças 
destes dois grupos são Judá (o Reino do Sul) e Efraim (o Reino do Norte/as 10 
tribos dispersas).  
 
Outro texto que podemos analisar é a parábola ensinada por Yeshua, sobre o 
filho pródigo. Esse texto no geral é interpretado pela cristandade como um retrato 
de todos nós na figura do filho pródigo, o que de certa forma está correcto, mas 
na verdade tem um significado mais profundo.  
 
Quando Yeshua ensinou essa parábola, estava na verdade a referir-se a Efraim 
(as dez tribos perdidas que perderam a sua identidade), que ignorou os 
ensinamentos de seu pai deixando-se levar pelos atractivos do mundo. E que 
depois arrependido regressa a casa.  
 
Esse regresso a casa, tem vindo a ser feito de forma gradual, desde há dois mil 
anos, e traduz-se no despertar daqueles espalhados pelo mundo que ouviram o 
chamamento de Yeshua, e fizeram teshuvá (retorno) através do baptismo, 
comprometendo-se então a adoptar um caminho de santificação (separado do 
pecado), caminhando segundo os preceitos ensinados pelo Eterno. O regressar 
à fé que uma vez foi dada aos santos (Judas 1:3).  
 
32:9-2 “Disse mais Jacó: o Elohim de meu pai Abraão, Elohim de meu pai Isaque, 
ó YHWH, que me disseste: Volta para a tua terra, e para a tua parentela, e eu te 
farei bem! Não sou digno da menor de todas as tuas beneficências e de toda a 
fidelidade que tens usado para com teu servo; porque com o meu cajado passei 
este Jordão, e agora volto em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu 
irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo; acaso não venha ele matar-me, e a 
mãe com os filhos. Pois tu mesmo disseste: Certamente te farei bem, e farei a 
tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar.” 
 
A oração de Jacob baseia-se em três coisas fundamentais: 
 

1- Confiança nas promessas – “que me disseste/pois tu mesmo disseste”; 
 
2- Humildade – “não sou digno”; 
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3- Sinceridade – “porque eu o temo”. 

 
Era a hora da verdade, pois Esaú tinha poder e desejo de o matar. A razão pela 
qual Jacob voltou à terra prometida, foi por que o Eterno lhe ordenou.  
 
Jacob não podia confiar na sua própria força nem nos seus próprios méritos, sim 
apenas na misericórdia e nas promessas do Eterno para a sua vida. Tampouco 
escondia o seu medo. Em plena sinceridade mostrou aquilo que sentia, sem 
fingir, sem aparentar algo que não era.  
 
Ensina-se no seio de vários grupos cristãos, que só há que confessar a Palavra 
a toda a hora e não falar do negativo em nenhum momento para poder ganhar e 
ter êxito em todas as circunstâncias.  
 
É de facto muito bom confessar a Palavra a todo o momento, mas também há 
que trazer a verdade das coisas negativas que existem e sermos sinceros diante 
do Eterno. O Eterno aprecia mais a nossa sinceridade do que a fé fingida, como 
lemos em 1 Timóteo 1:5-6:  
 

“Mas o propósito desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, 
de uma boa consciência, e de uma fé não fingida; das quais coisas alguns se 
desviaram, e se entregaram a discursos vãos,” 
 
2 Timóteo 1:5-6: “trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou 
primeiro em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice e estou certo de que também 
habita em ti.” 
 
Não vale a pena fingirmos perante o Eterno. Se temos medo, é melhor não o 
ocultar, mas sim sermos sinceros diante dEle e contar-lhe tudo.  
 
Na luz está a força e na verdade está a vitória. Nos momentos críticos não 
podemos usar frases pré-definidas para aparentar algo que não somos. Sejamos 
sinceros e oremos ao Eterno para que nos ajude na nossa debilidade, como 
lemos em Romanos 8:26:  

“Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza; porque não 
sabemos orar como deveríamos, mas o Espírito mesmo intercede por nós com 
gemidos inexprimíveis.” 
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2 Coríntios 12:10 “Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas 
necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor do Messias. Porque 
quando estou fraco, então é que sou forte”. 

Na nossa debilidade está a força, porque ali desenvolvemos uma relação de 
dependência e de confiança no Todo-Poderoso.  

O Eterno colocara Jacob numa situação de crise; atrás dele estava Labão, e 
diante dele estava a promessa de vingança de seu irmão Esaú. A única 
esperança de Jacob era unir-se ainda mais ao Eterno que o poderia ajudar a 
passar a prova, como está escrito em 1 Coríntios 10:13:  

“Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana; mas fiel é Elohim, o qual 
não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir, antes com a 
tentação dará também o meio de saída, para que a possais suportar.” 

“Volta para a tua terra, e para a tua parentela,” – Esta mensagem contrasta com 
a que recebeu o patriarca Abraão, em 12:1a onde está escrito:  

“Sai-te da tua terra, da tua parentela”. 

Estas são as duas mensagens que o Eterno tem vindo a dar e dá nestes tempos 
de regresso da diáspora de todos aqueles que são descendentes de Jacob mas 
cujos antepassados se misturaram entre as nações gentias.  

Para eles chegou o momento de sair da identidade nacional onde nasceram e 
voltar à identidade nacional Israelita. É o tempo de deixar de se identificar com 
a família gentia e retornar à família Israelita. É fundamental que todos nós o 
façamos, pois é impossível sermos salvos se recusarmos fazer parte da família 
Israelita, pois o único povo salvo será a nação de Israel (constituída por Israelitas 
naturais e enxertados). 

Hebreus 11:24-26 “Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho 
da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Elohim do que 
ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio 
do Messias do que os tesouros do Egipto; porque tinha em vista a recompensa.” 

Mateus 5:11-12 “Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e 
perseguiram e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. 
Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus; porque assim 
perseguiram aos profetas que foram antes de vós. 
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Certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que 
pela multidão não se pode contar.” Na oração de Jacob há uma síntese das 
palavras proféticas que foram anteriormente pronunciadas sobre Abraão e Jacob 
cf. 22:17; 28:13-15; 31:3.  
 
Contudo, vemos que não são exactamente iguais. O Eterno disse coisas a Jacob 
que não tinha sido escritas até aqui. Quando falou com Abraão disse que a sua 
descendência iria ser como a areia da praia no mar, mas aqui só se menciona a 
areia do mar. A areia na praia não é a mesma que a areia que existe no fundo 
do mar.  
 
A areia na praia representa os filhos físicos de Abraão e Jacob que não foram 
misturados entre as nações. A areia no fundo do mar representa todos os 
descendentes de Jacob que perderam a sua identidade nas águas (nações)., 
mas que nestes últimos tempos estamos em presença de um pleno retorno de 
muitos (Apocalipse 12:17-18). 
 
Da mesma forma que a descendência de Jacob estava em perigo de extinção 
diante do eminente encontro com Esaú, os filhos de Jacob que se misturaram 
entre as nações e que agora redescobriram a sua verdadeira identidade, estão 
perante um perigo semelhante ao enfrentar o sistema Romano, que descende 
de Esaú.  
 
A oração de Jacob pela sua descendência fará com que os seus filhos finalmente 
vençam sobre o falso sistema do cristianismo romano e o resto do paganismo 
para que voltem a casa sãos e salvos durante a grande tribulação, como lemos 
em Apocalipse 7:9-10, 14b-15: 
 
“Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia 
contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante 
do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, e com 
palmas nas mãos; e clamavam com grande voz: a Salvação pertence ao nosso 
Elohim, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro (…) Estes são os que 
vêm da grande tribulação, e levaram as suas vestes e as branquearam no 
sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Elohim, e o servem de dia 
e de noite no seu santuário; e aquele que está assentado sobre o trono estenderá 
o seu tabernáculo sobre eles.” 
 
Segunda Leitura: 32:13-29 
 
32:13 “Passou ali aquela noite; e do que tinha tomou um presente para seu irmão 
Esaú” 
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Jacob fez três coisas, enviou um presente, orou e preparou-se para a guerra. 
 
32:14 “Duzentas cabras e vinte bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros,” 
 
Duzentas cabras precisam de vinte bodes, e o mesmo se passa com o resto dos 
animais, os machos são dados consoante a necessidade das fêmeas.  
 
Um Midrash interpreta esta passagem como referência ao período mínimo para 
as relações matrimoniais estipulado na Torá.  
 
O marido tem a obrigação de ter um número mínimo de relações maritais com a 
sua esposa, segundo Êxodo 21:10 onde diz: 
 
“Se lhe tomar outra, não diminuirá e o mantimento daquela, nem o seu vestido, 
nem o seu direito conjugal.” 
 
32:24-25 “Jacó, porém, ficou só; e lutava com ele um homem até o romper do 
dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, 
e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele.” 
 
Jacob prometera quando fugia de seu irmão, de que o Eterno iria ser o seu 
Elohim, cf. 28:21. A pergunta que surge é se já não o era antes? É claro que 
Jacob não tinha entregado todo o seu coração ao Eterno. YHWH queria chegar 
ao seu coração.  
 
Agora as circunstâncias tinham chegado a tal ponto que já não restava outra 
alternativa senão enfrentar a situação e corrigir o que tinha feito mal desde o 
princípio. Jacob enganou o seu irmão e agora teria que enfrentar as 
consequências desta realidade e não mais fugir. Fugir dos problemas não os 
resolve. 
 
YHWH irá sempre levar-nos novamente ao ponto onde fugimos às nossas 
responsabilidades, para que aprendamos a lição de ser maduros e responsáveis 
diante dos nossos actos, e para que possamos rectificar os erros.  
 
Enquanto Jacob estava sozinho, um homem estranho apareceu e lutou com ele 
até de manhã. Jacob não iria desistir e quando o homem pediu para deixá-lo ir,  
Jacob disse: "Não te deixarei ir se não me abençoares" É claro que agora Jacob 
percebeu que o homem era um mensageiro (anjo) do Único e Verdadeiro Elohim 
(Génesis 32:22-26). 
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Elohim enviou um dos seus anjos com um propósito específico. O anjo tinha 
como missão debilitar a Jacob para que este se humilhasse totalmente diante do 
Eterno. Até agora Jacob não tinha tido uma experiência de entrega total ao 
Eterno e por essa razão, este anjo de YHWH, tinha a missão de chegar ao mais 
íntimo de Jacob, numa luta físico-espiritual.  

Até aqui, parecia que Jacob confiava na sua própria força e na sua própria 
astúcia. Por que razão enviou todos os animais e todas as pessoas à sua frente? 
Era uma estratégia astuta que ele empregava. Mediante subornos, tentava 
comprar o favor de Esaú, ou seja, humanamente, por meio da sua própria 
astúcia.  

Mas essas coisas não eram suficientes para acalmar a ira de Esaú. O problema 
do confronto com Esaú era o coração de Jacob, que não estava pronto para 
enfrentar Esaú.  

Jacob não se tinha rendido totalmente diante do Eterno, e tinha demasiada 
confiança em si mesmo, era demasiado forte fisicamente e intelectualmente, e 
esse foi o problema de Jacob. 

O Eterno tirou-lhe o seu último recurso humano, a sua própria força, para que 
não pudesse fugir mais. Aí viria Esaú ao seu encontro, e teria que enfrentar a 
situação e confiar no Eterno, não nas suas próprias capacidades.   

A luta entre o anjo e Jacob foi uma luta de poder. Quem iria dominar sobre a vida 
de Jacob? O próprio Jacob ou YHWH? O anjo não conseguiu dominar Jacob, 
pois era demasiado forte. 

Lembremo-nos que os anjos são enviados pelo Eterno para efectuar acções em 
Seu nome na terra. Qual foi a missão deste anjo? 

Quebrar a auto-suficiência de Jacob e fazer com que este se submetesse de 
uma vez ao Eterno, e que deixasse de confiar em si mesmo.  

Ao ver que Jacob era bastante forte, o anjo deu-lhe o golpe final. O músculo mais 
forte do corpo humano é o músculo do fémur. Foi o último recurso do anjo, tocar 
no ponto mais forte do seu corpo. Esse golpe era suficiente para quebrar a auto-
suficiência de Jacob. Esse golpe não permitiria que ele voltasse a viver como um 
fugitivo. 

Em Óseias 12:2-5 está escrito: 
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“YHWH também com Judá tem contenda, e castigará a Jacó segundo os seus 
caminhos; segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do 
calcanhar de seu irmão; e na sua idade adulta lutou com elohim. Lutou com o 
anjo, e prevaleceu; chorou, e lhe fez súplicas. Em Betel o achou, e ali falou 
YHWH com ele; sim, YHWH, o Elohim dos exércitos; YHWH é o seu nome.” 

Este texto ensina-nos que Jacob não estava em conformidade com os caminhos 
de YHWH, até que foi ferido e pediu ajuda. A palavra que é traduzida como 
“prevaleceu” é “va-yuchal” que vem da raiz “yachol” que significa “poder (verbo)”, 
“vencer”, “prevalecer”, “sofrer”. Logo poderia ser traduzido como: “lutou com o 
anjo e venceu”.  

A vitória foi quando foi ferido e reconheceu a sua necessidade de ajuda. Parece 
um paradoxo. Finalmente houve um encontro muito importante em Betel, onde 
Jacob pôde cumprir as suas três promessas que tinha feito quando fugia do seu 
irmão.  

32:26-27 “Disse o homem: Deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, 
porém, respondeu: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, 
pois: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó.” 

Jacob foi ferido pelo golpe dado pelo anjo. Jacob deixou os seus servos e a sua 
família e ficou sozinho, mas através da sua própria força, que o Eterno desejava 
que ele também tivesse deixado.  

Nesse momento Jacob chora, e lhe pede uma ajuda desesperada para poder 
seguir em frente, e o anjo pergunta-lhe: como te chamas? O Eterno queria 
chegar a esse ponto na sua vida, o ponto de confessar quem ele era 
verdadeiramente. Jacob era um enganador, porque foi chamado de enganador? 
Porque segurou o calcanhar de seu irmão no dia do seu nascimento, porque 
subornou o seu irmão por um prato de lentilhas, porque enganou o seu pai e o 
seu irmão para receber a bênção.  

Agora ele teria que confessar quem era, e nesse preciso momento está a vitória, 
porque é no reconhecimento dos nossos erros que está a vitória cujo prémio é a 
vida Eterna. Ao reconhecermos que somos pecadores, somos levados a 
arrependermo-nos disso, e é esse o propósito da vida humana (1 João 1:9). 

Ao sermos feridos estamos a vencer. Ele diz “Sou Jacob”, e chora. Jacob terá 
pensado: “tenho que reconhecer quem sou. Toda a minha vida demonstrei o 
quão enganador eu sou. Aquilo que semeei com o meu irmão e o meu pai acabei 
por colher com o meu sogro. A minha vida foi um engano, e já não tenho forças 
para sair a fugir”.  
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Esse é o lugar da verdadeira conversão e arrependimento deste homem. O 
nosso Mestre Yeshua disse: “aquele que perde a sua vida por amor de mim, 
achá-la-á” (Mateus 16:25).  

32:28 “Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel; porque tens lutado 
com Elohim e com os homens e tens prevalecido.” 

Esta é a primeira vez que aparece o nome Israel nas Escrituras. Significa “lutará 
e reinará como Elohim” ou “Elohim lutará e reinará”. Também em uma relação 
com a raiz “sarar” que significa “lutar”, “ter autoridade”, “que tem conduta nobre”.  

Esse nome é dado a um homem ferido, sozinho, enfermo, dorido e necessitado 
e que reconhece a sua debilidade e a sua dependência do Eterno. No momento 
mais débil recebeu o nome de “Vitorioso”. “Porque tens lutado com Elohim e com 
os homens e tens prevalecido”. 

Como podemos vencer na luta com o Eterno? Humilhando-nos, não lhe 
resistindo mais. O Eterno luta connosco quando o nosso ego se eleva e se 
considera auto-suficiente. Mas quando nos rendemos diante dEle, ganhamos. A 
luta contra o Eterno é contrária a uma luta contra os homens. Pois, numa luta 
contra os homens, o vencedor é aquele que vence. Mas aquele que se rende na 
luta com o Eterno, é na verdade o vencedor, pois submete-se ao Todo-Poderoso 
e reconhece que sem Ele o homem nada é.  

Na Brit Chadashá (vulgo Novo Testamento) mais precisamente na Revelação a 
João (Apocalipse) Yeshua faz várias referências; 

"...aquele que vencer terá o galardão da salvação..." (Apocalipse 2:7 - 2:11 - 2:26 
- 3:21 - 21:7 etc).  

E o que vence torna-se um Israelita (Romanos 11:25-26), o que luta contra si 
próprio (Romanos 7:14-25), contra as potestades e o mundo (Efésios 6:12 – 1ª 
João 2:15) e prevaleceu na Fé (Apocalipse 3:12), esse recebe o galardão 
prometido aos que vencerem (Apocalipse 14:12-13). 

32:29 “Perguntou-lhe Jacó: Dize-me, peço-te, o teu nome. Respondeu o homem: 
Por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou.” 

Onde é que o abençoou? No lugar em que foi ferido de sinceridade e verdade, 
ali foi dada a bênção.  
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Um midrash diz que o anjo reconheceu que Jacob agora tinha o direito de obter 
a benção que antes tinha conseguido através de um engano, mas agora recebe 
a benção com base numa luta em honestidade.  

João 1:47 diz: “Yeshua, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: 
Eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano.” 

Isto ensina-nos que um verdadeiro israelita é alguém no qual não há engano. 
Jacob tinha que deixar de ser um enganador para ser um verdadeiro israelita e 
receber o nome de Israel.  

No livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3 há sete mensagens para as 
congregações existentes na Ásia menor. O Messias envia uma mensagem 
diferente a cada uma delas segundo a sua necessidade particular. Mas uma 
delas termina citando aqueles que vencem, como uma referência aos 
verdadeiros israelitas, aqueles que vencem como Jacob.  

“Ao vencedor dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de 
Elohim” (2:7).  

“O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte” (2:11). 

“Ao que vencer darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na 
pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o 
recebe” (2:17).  
 
“Ao que vencer, e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei 
autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do 
modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi autoridade 
de meu Pai; também lhe darei a estrela da manhã” (2:26-28).  

“O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma 
riscarei o seu nome do livro da vida; antes confessarei o seu nome diante de 
meu Pai e diante dos seus anjos” (3:5). 

“A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Elohim, donde jamais sairá; 
e escreverei sobre ele o nome do meu Elohim, e o nome da cidade do meu 
Elohim, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Elohim, e também 
o meu novo nome” (3:12). 
 
“Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono; assim 
como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono” (3:21) 
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Um verdadeiro israelita é um vencedor. A palavra Israel alude ao prevalecer 
numa luta. Nestes textos fala-se da obtenção da vida eterna, de não sofrer a 
segunda morte, de receber um novo nome (o mesmo que se passou com Jacob).  
 
Fala-se do facto de obter autoridade sobre as nações, de ser vestido com vestes 
brancas, de ser reconhecido por Yeshua diante do Pai, de ser uma coluna no 
templo, de ter três nomes celestiais escritos sobre si e de poder sentar-se no 
trono do Messias juntamente com ele.  
 
Aquele que passou pela experiência do novo nascimento através das águas do 
baptismo, e passou por uma conversão autêntica (adoptando o caminho de 
santidade na sua vida), e que continua a prevalecer firme na fé, sendo fiel ao 
Eterno, nas lutas diárias da vida até chegar à maturidade espiritual, é um 
verdadeiro israelita e receberá tudo isto.  

A experiência que teve Jacob também alude ao padecimento do Messias 
Yeshua. Também os seus ossos foram deslocados, como está escrito no Salmo 
22:14:  

“Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram; o meu 
coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas.” 

Terceira Leitura: 32:30 a 33:5 

32:30 “Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo: Porque tenho visto 
elohim face a face, e a minha vida foi preservada.” 

Peniel significa “o rosto de elohim”. Apesar de Jacob ter tido um encontro com 
elohim, a sua vida foi preservada. No entanto YHWH disse a Moisés que 
ninguém poderia ver o seu rosto e ficar vivo.  

Como tal, o homem que lutou com Jacob não era o próprio Eterno, mas sim um 
representante deste, que era chamado elohim porque foi enviado ao encontro 
de Jacob para exercer funções divinas que o Eterno lhe tinha incutido.  

Como já vimos na parashá 01-Bereshit, existem vários elohim (representantes 
do Eterno que falam e agem em nome deste por procuração), mas Elohim Todo-
Poderoso só existe um.  

32:31 “Levantou-se o sol, quando ele passou Peniel, E coxeava de uma perna.” 
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Hebreus 11:21 diz-nos que Jacob adorou no final da sua vida apoiando-se num 
bastão. A dúvida é se Jacob ficou inválido para o resto da sua vida de forma a  
necessitar de um apoio de um bastão ou se isso só aconteceu na parte final da 
sua vida.  

O golpe que o anjo deu a Jacob poderá aludir ao momento da grande tribulação 
para Jacob quando será ferido pelos ataques das nações da terra, como lemos 
em Jeremias 30:7:  

“Ah! porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante; e é tempo 
de angústia para Jacó; ele, porém, será salvo dela.” 

Em Daniel 12:7 está escrito:  

“E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual 
levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele 
que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do 
tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas 
estas coisas serão cumpridas.” 

Quando os filhos de Jacob nesse momento chorarem e pedirem ajuda, o Eterno 
virá representado pelo seu Messias e os salvará, cf. Zacarias capítulos 12 e 14 

Hebreus 11:21 que já fizemos referência há pouco diz:  

“Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou 
encostado à ponta do seu bordão.” 

Estas são as únicas obras da fé que foram destacadas na vida de Jacob no 
capítulo onde aparecem os heróis da fé. Por que razão se menciona o bastão? 
 

O bastão representa a dependência de uma ajuda externa. Jacob tinha-se 
tornado num adorador. Através das suas muitas lutas aprendeu a adorar ao 
Eterno.  

O bastão, onde ele encostou a sua cabeça e adorou, trouxe-lhe à memória o 
momento em que foi ferido, quando não podia caminhar bem sem um auxílio. 
Isso levou-o a um profundo sentimento de gratidão. Quantas vezes 
reconhecemos isso:  

“se fosse por mim mesmo estaria morto…” “Pai, tu és a minha força a minha 
fortaleza e o meu protector, preciso de ti a todo o momento..:” 
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32:32 “Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre 
a juntura da coxa, até o dia de hoje; porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó 
no nervo encolhido.” 

O judaísmo rabínico inclui este como um dos 613 mandamentos. Ensinam que 
este texto demonstra que o Eterno aprova que um costume em Israel se torne 
num mandamento, contudo, nós particularmente discordamos dessa ideia, pois 
o próprio Yeshua, o verbo de YHWH censurou muitas das tradições rabínicas.  

Yeshua nunca se opôs à Torá, nem o poderia fazer, pois a Palavra do Pai não 
muda, tal como Yeshua o Seu Filho Unigénito que só fala o que o Pai lhe ordena 
também não muda (João 12:49; Hebreus 13:8).  

Yeshua nunca poderia falar contra a Torá, pois foi ele mesmo que deu a Torá a 
Moisés na qualidade de verbo divino. Por outro lado, opôs-se por diversas vezes 
aos ensinamentos dos líderes religiosos da época, que equiparavam muitas das 
suas tradições aos mandamentos de YHWH. 

Isso é contrário às Sagradas Escrituras, como nos mostra à Torá e como mostrou 
Yeshua durante o seu ministério terreno (Deuteronómio 4:2; Mateus 15:3).  

Muito haveria a escrever sobre este assunto da coxa de Jacob, e seria texto 
para varias páginas de análise, contudo queremos destacar apenas alguns 
pontos: 

- Quando o Eterno dá as Leis a Moisés no Sinai, quando dá as leis 
alimentares (Levítico 11 e Deuteronómio 14) e faz a repetição das 
diversas leis que Moisés escreve no livro de Deuteronómio, nunca há 
menção a esta lei específica como um dos mandamentos a observar pelo 
Povo de Israel. 

- Não é possível determinar, nem mesmo através do hebraico, a que 
nervo/ligamento/músculo o texto da Torá se refere - o que, inclusive, pode 
até ser interpretado como uma área da região genital quando analisados 
os termos hebraicos: “o nervo encolhido [guid hanasheh], que está sobre 
a juntura [chaf] da coxa [yerech]”. 

- A ideia de que o não comer o nervo ciático é um mandamento de YHWH 
é algo que viola a Torá, pois constitui nada mais, nada menos do que um 
acrescento farisaico.  
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- A Torá é bastante explícita quando se refere a uma ordem de YHWH e 
quando se trata de um costume/tradição. Neste caso específico o texto 
diz-nos que é um costume.  

Sendo assim, na nossa opinião, (que vale o que vale, e é justo que seja 
questionada pelos leitores) qualquer israelita é livre para comer da região 
traseira, inclusive do nervo ciático, de qualquer animal biblicamente limpo, pois 
trata-se apenas de um costume, além de ser um costume que, nos dias de hoje, 
seria difícil de identificar com precisão. 
 
Mesmo assim, quem quiser seguir o costume para homenagear a Jacob – na 
nossa opinião não peca em fazê-lo, uma vez que tenha claro para si que se trata 
de um costume, e não de um mandamento, e que tenha bem ciente que 
nenhuma homenagem a Jacob o tornará mais espiritual, ou mais santo. E que, 
evidentemente, não imponha sobre ninguém o peso de algo que YHWH jamais 
determinou que fizéssemos, ou nos abstivéssemos de fazer.  
 
Em suma, se alguém quiser seguir o costume (seja da forma que desejar), que 
trate o costume como um costume, e não como espiritualidade ou obrigação 
 

33:1-3 “E levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 
quatrocentos homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia, e Raquel, e as 
duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás; 
porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e 
inclinou-se à terra sete vezes, até que chegou a seu irmão.” 

Agora Jacob podia enfrentar o seu irmão Esaú de forma lícita, porque era um 
homem renovado. Vemos como assume a responsabilidade e protege a sua 
família, colocando-se na frente dela para confrontar o seu irmão, inclina-se sete 
vezes em respeito e humilhando-se diante dele. Esaú tinha uma conduta 
maligna, mas neste caso, pelo facto de ser seu irmão, merecia o seu respeito. 

O Eterno aqui interveio milagrosamente, controlando os sentimentos de 
vingança de Esaú, porque Jacob se tinha humilhado. Durante a noite da luta, 
através da oração, fez com que o Eterno trabalhasse no coração de Esaú. Foi 
por casa do ferimento e arrependimento de Jacob que o seu irmão mudou de 
atitude. 

Quando algum de nós tem conflitos com os seus irmãos, a solução começa por 
ele mesmo. Se queremos ter paz com os nossos irmãos, devemos começar por 
mudar a nossa atitude perante eles.  
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33:4 “Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu 
pescoço, e beijou-o; e choraram.”  

Ainda que haja vários indícios de que Esaú odiava a Jacob, Esaú teve 
compaixão nesse momento e manifestou-o de todo o seu coração.  

33:5 “Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres, e os meninos, e disse: 
Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Elohim graciosamente tem 
dado a teu servo.” 

Os filhos são dádivas dadas pela misericórdia de YHWH. Os que fazem aborto 
ou desprezam os seus filhos, não desprezam só as dádivas do Eterno, mas o 
próprio Eterno e o seu Messias, como lemos em Marcos 9:37. 

“Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe; e 
qualquer que a mim me receber, recebe, não a mim, mas ao que me enviou.” 

Quarta Leitura: 33:6-20 

33:10 “Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-
te que tomes o meu presente da minha mão; porquanto tenho visto o teu rosto, 
como se tivesse visto o rosto de Elohim, e tomaste contentamento em mim.” 

A misericórdia e a bondade são atributos que provém de Elohim. Em vez de 
encontrar um inimigo, Jacob pôde ver uma atitude boa (por isso viu nele um 
elohim). Esaú não se prendeu na maldade que havia em si mas sim na bondade 
que ainda lhe restava.  

33:13 “Porém ele lhe disse: Meu senhor sabe que estes filhos são frágeis, e que 
tenho comigo ovelhas e vacas de leite; se as afadigarem somente um dia, todo 
o rebanho morrerá.” 

Esta é a atitude de um bom pastor; se pressiona demasiado o seu rebanho, ele 
morrerá.  

Um bom pastor terá que ser sensível para fazer avançar as suas ovelhas 
segundo a sua quantidade, sem serem forçadas, como lemos em 1 Pedro 5:1-4:  

“os anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles e 
testemunha dos sofrimentos do Messias, e participante da glória que se há de 
revelar: Apascentai o rebanho de Elohim, que está entre vós, não por força, mas 
espontaneamente segundo a vontade de Elohim; nem por torpe ganância, mas 
de boa vontade; nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas 
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servindo de exemplo ao rebanho. E, quando se manifestar o sumo Pastor, 
recebereis a imarcescível coroa da glória.” 

33:14 “Passe o meu senhor adiante de seu servo; e eu seguirei, conduzindo-os 
calmamente, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o 
passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir.” 

Esta promessa não se cumpriu todavia. Jacob nunca foi a seu irmão em Seir. 
Isto cumprir-se-á no futuro, segundo está escrito em Obadias 21: 

“Subirão salvadores ao monte de Sião para julgarem o monte de Esaú; e o reino 
será de YHWH”.  

33:17 “Jacó, porém, partiu para Sukkot, e edificou para si uma casa, e fez 
barracas para o seu gado; por isso o lugar se chama Sukkot.” 

Sukkot significa “cabanas”. Uma sukká (singular) pode significar um abrigo 
temporário. Existem apenas 5 quilómetros entre Peniel e Sukkot.  

Esta palavra também nos ensina que a festa que está relacionada com o 
regresso dos filhos de Israel à terra de Israel, é Sukkot (festa das 
cabanas/tabernáculos).  

O Messias cumpriu profeticamente as primeiras três festas anuais na sua 
primeira vinda. Na sua segunda vinda cumprirá as restantes, sendo que Sukkot 
é a mais longa. 

Esta festa alude ao Reinado Milenar Messiânico, que é um tempo de “trânsito” 
entre um estado até ao outro, da mesma forma que uma sukká é uma morada 
temporária. Depois do milénio virá a morada permanente, A Nova Jerusalém (os 
novos céus e nova terra) para o Rei e a sua Noiva cf. Apocalipse 20:3 e 21:1-2.  

33:18 “Depois chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de 
Canaã, quando veio de Padã-Arã; e armou a sua tenda diante da cidade”.  

Jacob acampa em frente à cidade e não entra nada. Isto mostra-nos que os filhos 
de Israel não viviam segundo o sistema deste mundo, mas sim à margem. Ser 
santo significa ser diferente e apartado das práticas do mundo.   

33:19 “E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão 
dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por cem peças de dinheiro.”  

Este terreno é o segundo que foi comprado pelos patriarcas na terra de Canaã. 
O primeiro foi o campo de Macpela, que Abraão comprou para sepultar a sua 
esposa.  
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33:20 “E levantou ali um altar, e chamou-lhe: El-Elohei-Israel”. 
 

Este é o primeiro altar que Jacob edifica, e fá-lo em Nome do Todo-Poderoso 
Elohim de Israel, YHWH.  

Quinta Leitura: 34:1 – 35:13 

34:1 “E saiu Diná, filha de Lea, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra 
E Siquém, filho de Hamor, heveu, príncipe daquela terra, viu-a, e tomou-a, e 
deitou-se com ela, e humilhou-a” . 

Diná era a única rapariga entre os filhos de Jacob. Siquém ao vê-la, cobiçou-a. 
O instinto sexual é provocado no varão através da visão. Isto ensina-nos sobre 
a importância das mulheres não se vestirem de forma provocatória como lemos 
em 1 Timóteo 2:9:  

“Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e 
modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos,” 

É lógico que a mulher deve cuidar da sua imagem, e sentir-se bonita, contudo, 
desde a emancipação da mulher nos anos 20 do Século XX, até aos dias de 
hoje, parece que cada vez existem menos limites para a forma como a mulher 
se apronta.  

As modas são realmente perigosas, e hoje é comum verem-se mulheres na rua 
cuja roupa mostra mais do corpo feminino do que aquilo que esconde. Uma 
mulher que ama ao Eterno deve sim cuidar da sua imagem, mas sem quebrar 
os padrões do respeito, já que chegam a ser vergonhosas certas roupas que são 
usadas por grande parte das mulheres de hoje. 

A Torá não usa aqui a palavra conheceu como habitualmente o faz para 
descrever o acto sexual consentido, cf. Génesis 4:1; 1 Reis 1:4; Lucas 1:34. O 
texto diz que a humilhou e se deitou com ela, o que segundo muitos teólogos e 
rabinos, implica uma violação.  

34:7 “E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, e entristeceram-se os 
homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em 
Israel, deitando-se com a filha de Jacó; o que não se devia fazer assim” 

Três coisas graves se passaram aqui: 

1º Houve um acto sexual não consentido; 
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2º Ocorreu uma relação sexual sem um pacto matrimonial (isto é, sem um 
compromisso assumido perante o Eterno); 

3º Alguém que estava fora do pacto com Abraão se misturou com uma 
pessoa de Israel, o que constitui apenas o primeiro passo para a 
destruição do povo santo, cf. Esdras 10. 

Efésios 5:5: “Porque bem sabeis isto: que nenhum devasso, ou impuro, ou 
avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino do Messias e de Elohim” 

2 Coríntios 6:14 “Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, 
que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as 
trevas?” 

1 Coríntios 7:39 “A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas, se 
morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que 
seja no Senhor”. 

Siquém fala com o seu Hamor, dizendo que pretende que Diná seja a sua 
esposa, e por isso Hamor decide ir falar com o pai de Diná, Jacob (vs. 6). 
Entretanto os filhos de Jacob chegam do campo e ao terem conhecimento do 
que se passou, iram-se pois tal coisa não deveria acontecer em Israel.  

Mas Hamor fala com eles e pede que se unam como povos (vs. 9, 10). Também 
Siquém fala com eles e oferece qualquer coisa em troca de Diná (vs. 11, 12). 

34:13-16 “Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai, 
enganosamente, e falaram, porquanto havia violado a Diná, sua irmã. E 
disseram-lhe: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não 
circuncidado; porque isso seria uma vergonha para nós; Nisso, porém, 
consentiremos a vós: se fordes como nós; que se circuncide todo o homem entre 
vós; Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e 
habitaremos convosco, e seremos um povo;” 

O texto diz-nos que os filhos de Jacob falaram enganosamente. Ou seja, Os 
filhos de Jacob deram a entender que caso Siquém e o seu povo se 
circuncidassem, que poderiam ser um povo. No entanto, tudo aquilo era 
conversa fiada, pois os filhos de Jacob já tinham bem definido de que forma iriam 
resolver aquele problema; com vingança. Por essa razão a Torá diz-nos que eles 
falaram enganosamente, ou seja, com falsidade.  

Hamor e Siquém são enganados, e aceitam a proposta convencendo todos os 
homens da cidade a circuncidarem-se (vs. 24). Ao terceiro dia, quando estavam 
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com dor (o terceiro dia é normalmente o dia mais doloroso após o processo de 
circuncisão, logo, é o dia em que os homens estão mais fracos), Simeão e Levi 
entram na cidade e matam todos os homens com as suas espadas (vs.25). 

Tiram Diná da casa de Siquém e saem. Depois chegam os demais filhos de 
Jacob e saqueiam a cidade por a sua irmã ter sido desonrada, levando tudo, 
animais, objectos, crianças e mulheres (vs. 26-29). Jacob repreende-os por o 
terem feito odioso entre os habitantes da terra. Receia que as acções dos seus 
filhos tragam consequências para a sua família (vs. 30). Mas eles contestam 
dizendo: “deveríamos permitir que a nossa irmã fosse tratada como uma 
prostituta?” (vs. 31). 

35:1 “Depois disse YHWH a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, e habita ali; e faze 
ali um altar ao Elohim que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu 
irmão.” 

Jacob tinha demorado a cumprir a promessa do dízimo (28:20-22) e por isso 
vieram os problemas com Diná e tudo o que daí adveio. E como não deu 
importância aos sinais enviados pelo Eterno mediante as circunstâncias, agora 
fala-lhe claramente para que volte ao lugar onde fez as três promessas.  

35:2 “Então disse Jacó à sua família, e a todos os que com ele estavam: Tirai os 
deuses estranhos, que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas 
vestes.” 

Os ídolos que tinham conseguido ao saquear a cidade de Siquém tinham que 
ser eliminados visto que se iam aproximar de um lugar santo. Os objectos 
dedicados aos deuses falsos são perigosos em dois aspectos; trazem a ira do 
Eterno e atraem os espíritos malignos, como lemos em Deuteronómio 7:26:  

“Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim 
como ela; de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é.” 

Actos 15:20 “Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos 
ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue.” 

Os filhos de Israel tinham que fazer três coisas antes de poder subir ao lugar 
santo de Betel: Remover os ídolos, purificar-se e trocar de roupas.  

É provável que a questão da purificação e troca de roupas, estivesse ligado à 
purificação por meio de água, que permite passar de um estado de impureza 
ritual para um estado de pureza ritual. Para poder aproximar-se de um lugar que 
tenha sido consagrado pela presença do Eterno, é necessário ter o corpo num 
estado de pureza ritual.  
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Todo aquele que tem contacto com a morte, um cadáver humano, fluxo 
menstrual, emissão de sémen, lepra, etc. fica impuro ritualmente. 

Uma cisterna de água que procede de uma fonte natural, do céu ou da terra, 
pode servir como um banho ritual. Todo aquele que entra nessas águas e tem o 
seu coração convertido, torna-se puro, como lemos em Levítico 11:36. 

35:4-5 “Então deram a Jacó todos os deuses estranhos, que tinham em suas 
mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas; e Jacó os escondeu 
debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram; e o terror de Elohim foi 
sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de 
Jacó.” 
 
A presença de idolatria ou objectos de idolatria no meio de Israel, fazem com 
que os inimigos de Israel tenham poder para ferir o povo de Israel. Mas quando 
eliminamos toda a idolatria e nos predispomos a adorar e a obedecer ao Único 
Elohim, deixamos de ter motivos para os recear, e os nossos inimigos é que 
passam a ter motivos para temer. 

35:7 “E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El-Betel; porquanto Elohim 
ali se lhe tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão.” 

El-Betel significa “o poderoso de Betel”, ou, como dizem alguns Rabinos, “o 
Santo está em Betel”. Vemos aqui que Jacob está mais interessa no Eterno do 
que na sua casa. Isto demonstra um crescimento espiritual. Este é o segundo 
altar que Jacob edifica. No total, os patriarcas edificaram sete altares na terra; 
Abraão edificou quatro, Isaque um, e Jacob dois. Os sete altares foram 
edificados nos seguintes lugares: 

Nr Lugar Significado Cita Patriarca 
1 Moré e Siquém Mestre e ombro 12:7 Abraão 
2 Betel e Ai Casa de Elohim e Ruína 12:8 Abraão 
3 Manré e Hebrom Força e associação 13:18 Abraão 
4 Moriá Instrução 22:9 Abraão 
5 Berseba Poço do juramento ou sete 26:25 Isaque 
6 Siquém e El-Elohei-

Israel 
Ombro e Poderoso é o Elohim de 

Israel. 
33:20 Jacob 

7 Betel e El-Betel Casa de Elohim e o  Elohim de 
Betel 

35:7 Jacob  
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35:10 “E disse-lhe YHWH: O teu nome é Jacó; não te chamarás mais Jacó, mas 
Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel.”  

Quando Abraão recebeu um novo nome na Torá, nunca mais se menciona o seu 
nome antigo (Abrão). 

Mas quando Jacob recebe o seu novo nome, a Torá continua a mencionar os 
dois. Por que razão?  

Se entenderemos que o nome Jacob simboliza a natureza humana do patriarca 
e Israel a sua natureza profética, podemos concluir que, por muito dedicados 
que sejamos, iremos ter sempre que enfrentar a nossa natureza humana, a 
nossa carnalidade, até que regresse o Messias, e finalmente nos transforme 
definitivamente para que não reste nada de Jacob em nós, mas sim só Israel. 
Baruch haShem YHWH (Bendito seja o Nome YHWH).  

35:11 “Disse-lhe mais YHWH: Eu sou o Elohim Todo-Poderoso; frutifica e 
multiplica-te; uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis 
procederão dos teus lombos;” 

Jacob tinha 11 filhos e 1 filha. Agora, YHWH ordena-lhe que se multiplique mais.  

“Uma nação” – refere-se a Benjamim que ainda não tinha nascido. Também pode 
aludir ao povo Judeu, que foi a nação que não perdeu a identidade ao longo dos 
séculos.  

“Uma multidão de nações” – refere-se a Efrahim e a Manassés (filhos de José) 
que iriam ser adoptados como filhos de Jacob. Também se pode referir às dez 
tribos perdidas, pois a palavra usada aqui para nações é goyim, que nos Escritos 
Apostólicos em vez de nações, é traduzida como gentios, que são de facto 
Israelitas, que perderam a sua identidade misturando-se entre as nações ao 
longo dos séculos.  

A Septuanginta1 traduz como uma sinagoga de nações. Isso é uma referência a 
todas aquelas congregações de gentios, que através do testemunho de Yeshua, 
despertaram por todo o mundo. Aqueles que entre eles receberam o espírito do 
Messias são também parte de Israel e descendentes de Abraão, como lemos em 
Gálatas 3:7: 

“Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão.” 

1) Septuaginta é o nome da versão do Tanach (Bíblia hebraica) para o grego, traduzida em 
etapas entre o terceiro e o primeiro século a.C. em Alexandria. Dentre outras tantas, é a mais 
antiga tradução da bíblia hebraica para o grego, A tradução ficou conhecida como a Versão dos 
Setenta (ou Septuaginta, palavra latina que significa setenta, ou ainda LXX), pois setenta e dois 
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rabinos (seis de cada uma das doze tribos) trabalharam nela e, segundo a história, teriam 
completado a tradução em setenta e dois dias. 

E também de fala dos descendentes de Jacob, representados por Efraim que se 
misturou entre as nações, e ouviu a o chamamento do bom pastor quando este 
começou a reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel, e que hoje estão 
espalhados em muitas congregações cristãs. Eles são o cumprimento desta 
profecia  

Sexta Leitura: 35:14 – 36:19 

35:16-19 E partiram de Betel; e havia ainda um pequeno espaço de terra para 
chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E 
aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, 
porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma (porque 
morreu), chamou-lhe Benoni; mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu 
Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata; que é Belém. 

Muito perto de Belém, Raquel, tem dificuldades durante o parto, e ao ver que 
não sobreviveria, no instante antes de morrer dá ao seu filho o nome de Benoni 
(filho da minha tristeza), que foi mudado pelo pai para o “filho da minha direita” 
ou “filho do sul”. Tudo isto alude ao Messias que iria nascer em Efrata (frutífero), 
também chamada Belém, a casa do pão, como lemos em Miqueias 5:2:  

“E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá 
o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde 
os dias da eternidade.” 

O Messias viria a ser o filho da tristeza, como lemos no Salmo 116:3:  

“Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de 
mim; encontrei aperto e tristeza.” 

Mas a sua tristeza foi transformada pelo Seu Pai em alegria, como está escrito 
em João 16:20:  

“Na verdade, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o 
mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em 
alegria.” 

Também o Messias se tornará o Filho da mão direita do Pai, como lemos no 
Salmo 110:1: 
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“Disse o Eterno ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha 
os teus inimigos por escabelo dos teus pés.” 

No lugar onde Raquel deu à luz, havia morte e nascimento, o que também se 
relaciona com o Messias que nasceria em Belém, teria que morrer e ressuscitar 
para subir até à direita do Pai nos céus, como lemos em Hebreus 1:3b:  

“havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à 
destra da majestade nas alturas;” 

Israel parte, e faz morada em Migdal Eder. Naquele lugar, Ruben desonra a 
seu pai deitando-se com a concubina deste, Bila (vs. 22).  

Os filhos de Jacob são doze. Lea teve Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, e 
Zebulom. Raquel teve José e Benjamim. Bila teve Dan e Naftali, Zilpa teve Gad 
e Asser (vs. 23-26).  

Além destes 12 filhos varões, Jacob também teve uma filha de Lea, Diná, como 
já vimos anteriormente.  

Jacob visita o seu pai Isaque em Manre, Quiriate-Arba, que é Hebrom (vs. 27), 
o que segundo a sequência cronológica do texto, leva a crer que este estaria em 
fim de vida, e essa seria a razão daquela visita de Jacob. Isaque morre com 180 
anos, velho e farto de dias, sendo sepultado pelos seus filhos Jacob e Esaú (vs. 
29).  

36:2 "Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã; a Ada, filha de Elom, 
heteu, e a Aolibama, filha de Aná, filha de Zibeão, heveu.” 

Ada também se chamava Basemate, e Aolibama também se chamava Judite, 
segundo Génesis 26:34 

A genealogia de Esaú está cheia de promiscuidade sexual. Zibeão relaciona-
se com a mulher de Aná e assim nasce Aolibama. Por isso a Torá diz que 
Aolibama era filha de Aná (o seu pai “oficial”) e também filha de Zibeão (o seu 
pai biológico).  

As versões portuguesas, de forma a não gerar confusão textual traduzem como: 
“filha de Aná, filho de Zibeão”, dando a ideia de que Aná era uma mulher e 
Zibeão seu pai, era avô de Aolibama, mas não é assim que consta no original 
hebraico, nem nas versões de outros idiomas, como o caso do inglês. O original 
hebraico demonstra sim a promiscuidade sexual existente naquele povo.  
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36:3 “E a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote.” Em Génesis 28:9 
Basemate é chamada Maalate.  

36:4 “E Ada teve de Esaú a Elifaz; e Basemate teve a Reuel;” Elifaz foi o filho 
primogénito de Esaú. É mencionado como um dos amigos de Job (cf. Job 2:11, 
e Génesis 36:11), ainda que não se possa afirmar com toda a certeza de que 
seja o mesmo Elifaz.  

36:11 “os filhos de Elifaz foram: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Quenaz.” 

Este Zefô chegou a ser rei da Grécia e Itália. O livro de Josippon2 diz que Zefô 
teve um neto chamado Latinus e eventualmente um descendente chamado 
Rómulo que foi o fundador de Roma.  

2) Josippon é uma crónica da História Judaica desde Adão até à época de Tito, que se crê ter 
sido escrita por Josippon ou Joseph ben Gorion. 

36:12 “E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a 
Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú.” 

Segundo 1 Crónicas 1:36 Timna era filha de Elifaz. Daqui aprendemos que Elifaz 
se achegou com a esposa de Seir e dali nasceu Timna.  

Logo Elifaz a tomou como concubina. Por isso diz no versículo 22 (Génesis 36) 
que Timna era “irmã de Lotã”. Era irmã de mãe mas não de pai.  

Da união entre Elifaz e Timna nasceu Amaleque, cujos descendentes se 
converteram nos inimigos mais importantes para Israel em todas as gerações, 
como lemos em Êxodo 17:16:  

“E disse: Porquanto jurou YHWH, haverá guerra de YHWH contra Amaleque de 
geração em geração.” 

Haman foi descendente de Amaleque. Herodes o grande foi descendente de 
Amaleque. O Rabi Akiva foi descendente de Amaleque. Segundo a palavra de 
Êxodo, há um “Amaleque” em cada geração, que é o inimigo número um do povo 
de Israel. Um deles morreu não há muito tempo, Yasser Arafat. Quem será o 
próximo Amaleque? 

Sétima Leitura: 36:20-43 

36:20 “Estes são os filhos de Seir, horeu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, 
Zibeão e Aná,” 

Zibeão e Aná são filhos de Seir, ou seja, são irmãos.  
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Zibeão. Como se explica tudo isto quando anteriormente dizia que era seu 
irmão? Rashi dá-nos a chave ao dizer que Zibeão se achegou à sua própria 
mãe, a esposa de Seir, e ela deu à luz Aná, mostrando mais uma vez a 
promiscuidade sexual existente naquele povo. Anteriormente vimos que Zibeão 
se achegou à sua nora que também era sua cunhada (esposa de Aná), e assim 
nasceu Aolibama, que foi a segunda esposa de Esaú.  

36:31 “E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse 
rei algum sobre os filhos de Israel.” 

Como já vimos antes, quando um dos dois está acima, logicamente o outro está 
abaixo, e vice-versa. Neste caso, Edom (Esaú) começou por ter reis antes de 
Israel. Mas quando os filhos de Israel tiveram reis, Edom só teve líderes, como 
se vê nos vs. 40-43.  

Os oito reis dos edomitas foram seguidos por oito reis dos filhos de Israel, desde 
Saúl até Jeorão, como lemos em 2 Reis 8:20-22a. 

“Nos seus dias se rebelaram os edomitas, contra o mando de Judá, e puseram sobre si 
um rei. Por isso Jeorão passou a Zair, e todos os carros com ele; e ele se levantou de 
noite, e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros; e o povo 
foi para as suas tendas. Todavia os edomitas ficaram rebeldes, contra o mando de Judá, 
até ao dia de hoje;” 

36:40-43 “E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas 
gerações, segundo os seus lugares, com os seus nomes: o príncipe Timna, o 
príncipe Alva, o príncipe Jetete, O príncipe Aolibama, o príncipe Ela, o príncipe 
Pinom, O príncipe Quenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, O príncipe 
Magdiel, o príncipe Irã: estes são os príncipes de Edom, segundo as suas 
habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom.” 

Segundo Rashi, estes nomes correspondem a lugares geográficos, pois diz 
“segundo os seus lugares”.  

A área de Magdiel refere-se a Roma. Um Midrash diz que Esaú recebeu esse 
lugar como recompensa por ter deixado a religião que partilhava com Jacob 
tendo partido para outro lugar, cf. 36:6. Elohim permitiu então que ele fundasse 
120 países, desde Seir até Magdiel.  

O nome Magdiel interpreta-se como “Elohim engrandeceu”, em alusão ao facto 
de que Elohim concedeu à civilização romana maior grandeza e poderio que as 
demais nações (Fonte: Gur Aryé- comentário rabínico).  
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Esaú tinha dois importantes méritos; honrou a seu pai e respeitou o território do 
seu irmão Jacob. Por isso a sua civilização pode permanecer e crescer e tornar-
se num grande império, o império romano.  

Mas no final, como já vimos antes, o seu reinado será substituído pelos 
descendentes de Jacob, como disse o Messias Yeshua em Mateus 19:30: 

“mas muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros”. 

Mateus 25:34 “Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos 
de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a 
fundação do mundo;” 

Fim da Parashá 08- VaYshlach (E enviou).  

Até para a semana se o Eterno o permitir.  

Shalom, Shavua Tov.  
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