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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 

 

Parashá 09 VaYeshev (E enviou) 
(Génesis 37:1 – 40:23) 

 
Referência nos Profetas: Amós 2:6-3:8 
Referência nos Escritos Apostólicos: Actos 7:9-16 
Salmo complementar: 112 
 
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: 09- VaYeshev (de Génesis 37:1 a 40:23). 

Significa “e se estabeleceu”; também pode ser entendido como “e habitou”; “e se assentou”.  

Comentários: 

Primeira Leitura: 37:1-11 

37:1 “E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã.” 

Existe uma diferença entre habitar e peregrinar. Um peregrino não tem uma morada fixa, está em 
constante movimento, de um lugar para outro, é um nómada. Agora Jacob tem o desejo de assentar e 
deixar de ser peregrino. Quando um justo quer deixar de lutar para desfrutar da vida, está a tentar receber 
de antemão aquilo que virá a receber no mundo vindouro. Mas o Eterno não permitiu isso, e aconteceu 
o problema com José.  

É necessário ter lutas nesta vida para poder estar são espiritualmente. Quando não há conflitos e tudo 
corre bem, há uma tendência para o relaxamento e adormecimento espiritual. Os problemas e as lutas 
mantém-nos alerta e obrigam-nos a buscar o Eterno a todo o momento. O Filho de Elohim aprendeu a 
obediência através dos sofrimentos, como lemos em Hebreus 5:8:  

“ainda que era Filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu” 

Por isso, aquele que quer fugir ao sofrimento e aos problemas nunca aprenderá a obediência; aliás, os 
mesmos sofrimentos que passamos neste mundo, no presente século, produzem uma glória que 
permanecerá no mundo vindouro, como lemos em 2 Coríntios 4:17: 
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“Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um 
eterno peso de glória;” 

Em Romanos 8:16-18 está escrito: 

“O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de YHWH; e, se filhos, também 
herdeiros, herdeiros de YHWH e co-herdeiros do Messias; se é certo que com ele padecemos, para que 
também com ele sejamos glorificados. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não 
se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada.” 
 
Para ser herdeiro do mundo vindouro, há que padecer com o Messias. Quanto mais sofrermos agora, 
maior glória teremos então, como lemos em 1 Pedro 1:7:  
 
“para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, 
redunde para louvor, glória e honra na revelação do Messias Yeshua” 
 
Hebreus 11:35b “uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor 
ressurreição;” 
 
37:2a “Esta é a história das gerações de Jacó. José…”   
 
A história de uma pessoa tem continuidade nos seus filhos. Esta não é a história de José, sim de Jacob. 
No capítulo 38 encontramos o relato da vida de Judá. Estes dois, José e Judá, são os dois filhos mais 
importantes de Israel.  
 
Em torno destes dois gira toda a história de salvação do Eterno. José viria a ser o pai de Efraim, e é o 
ancestral da tribo principal da casa de Israel (as dez tribos do norte que eventualmente se separariam 
das tribos do sul [casa de Judá]. Judá é o ancestral do povo Judeu e do Messias Yeshua.  
 
A primogenitura passou para os filhos de José, como podemos ler em 1 Crónicas 5:1-2:  
 
“Quanto aos filhos de Rúben, o primogénito de Israel (pois ele era o primogénito; mas, porquanto 
profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de sorte que 
a sua genealogia não é contada segundo o direito da primogenitura; pois Judá prevaleceu sobre seus 
irmãos, e dele proveio o príncipe; porém a primogenitura foi de José);” 
 
Essa é a razão pela qual, aparecem juntamente os relatos de José e Judá nesta parte das Escrituras.  

Através de Jacob o Eterno cumpre o seu propósito no mundo. O povo de Israel e o Messias são o meio 
através do qual o Eterno abençoa o resto da humanidade. Todos estes relatos são narrações 
preparatórias para a introdução do Messias em Israel e no mundo.  
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Se se tentar desconectar o Messias dos relatos da Torá iremos ter então um ser híbrido sem realidade 
histórica. O Messias está intimamente ligado à história de Israel e por isso, podemos encontrar em todas 
as Escrituras, particularmente nos relatos sobre José e Judá, sombras proféticas que apontam para o 
Messias Yeshua. Estes textos apontam para a proclamação de Yeshua como o Messias “ben Yosef”, 
filho de José, e o Messias “ben David”, filho de David.  

37:2b “José, aos dezassete anos de idade, estava com seus irmãos apascentando os rebanhos; sendo 
ainda jovem, andava com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai; e José trazia 
a seu pai más notícias a respeito deles.” 

Os quatro filhos das concubinas não agiam correctamente, e José denunciava-os perante o seu pai. Em 
vez de ele mesmo os repreender e dar início a possíveis mal entendidos, optou por falar com o seu pai, 
o que de certa forma é o pecado de “lashon hará”, má-língua. Os rabinos ensinam que, por esta má-
língua, José passou 10 anos preso no Egipto.  

37:3 Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice; e fez-lhe 
uma túnica de várias cores. 

Existem várias razões para quais Jacob amava mais a José. Além de ser o filho da sua velhice, era o 
filho da mulher que ele realmente amava, e era o filho que tinha mais coisas em comum com ele mesmo:  

- ambos tinham uma mãe estéril e nasceram por intervenção divina; 

- ambos foram odiados pelos seus irmãos; 

- ambos quase foram mortos pelos irmãos; 

- ambos se tornaram ricos; 

- ambos se casaram foram da terra; 

- ambos foram acompanhados por anjos; 

- os sogros de ambos foram abençoados por causa deles; 

- ambos viajaram ao Egipto; 

- ambos pediram que os seus ossos fossem transladados para a terra prometida.  

- ambos morreram no Egipto. 
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37:4 “Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e não lhe 
podiam falar pacificamente.” 
 
A luta entre irmãos depende, até certo ponto, da tensão que há entre os pais. Os filhos são o reflexo dos 
seus pais. A inveja que havia entre as mães multiplicou-se nos filhos e transformou-se numa inveja de 
morte. A razão pela qual esta inveja chegou a tais extremos foi a preferência demonstrada por Jacob por 
um dos seus filhos.  
 
Uma coisa é reconhecer as qualidades de um filho, outra é nutrir por ele um sentimento de preferência 
sobre os demais. Como pai, é necessário destacar as qualidades boas de todos os filhos e não fazer 
comparações entre eles.  
 
As comparações criam muitas lutas desnecessárias. Cada filho é diferente e tem diferentes dons e 
qualidades, uns mais que outros, mas isso não significa que um seja melhor que o outro. Aquele que 
tem mais dons tem mais responsabilidades, e há que exigir-lhe mais como lemos em Lucas 12:48b:  
 
“Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá; e a quem muito é confiado, mais ainda se lhe 
pedirá.” 

Para ser bons pais há que tratar os nossos filhos da mesma forma que o Pai celestial trata os Seus filhos, 
como está escrito em Efésios 6:4: 

“E vós, pais, não provoqueis à ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação de YHWH”.  

Hebreus 12:7-11: É para disciplina que sofreis; Elohim vos trata como a filhos; pois qual é o filho a quem 
o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então 
bastardos, e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os 
olhávamos com respeito; não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, e viveremos? Pois 
aqueles por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para 
sermos participantes da sua santidade”. 

Apesar da situação crítica na família de Israel, inclusivamente devido a estas tensões familiares, o 
Eterno, na Sua infinita sabedoria, leva a cabo o seu plano de salvação para Israel e o mundo.   

Os filhos de Lea nasceram com um complexo de inferioridade herdado de sua mãe. Como Lea se sentia 
menosprezada por Jacob, porque ele preferia Raquel, o seu sentimento passou para os seus filhos.  

Uma pessoa com esse complexo sente que outros são amados mas ela não, outros são apreciados mas 
ela não, outros são aceites mas ela não. O complexo de inferioridade leva a pessoa ao autodesprezo. 
Não importa o quanto se esforce, pois nunca se sentirá contente consigo mesma. 
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O complexo é formado pelas atitudes e palavras dos pais, inclusivamente antes da pessoa nascer, pois 
uma criança que nasce de pais que não queriam ter filhos, é complexada à nascença. Uma criança que 
ouve palavras como “tu não vales nada”; “não te quero ver”; e a quem são dados nomes depreciativos 
pelos próprios pais, vai crescer com complexos. As palavras dos pais têm muitíssima influência nos 
primeiros anos de vida da criança, e isso terá muita influência na definição da sua personalidade. 

Os seis primeiros anos da vida de uma criança são decisivos para o resto da sua vida. Por essa razão é 
tão importante que os pais não deixem os seus filhos ao cuidado de outros durante esse tempo. A 
ausência dos pais, e especialmente nos primeiros tempos, da mãe, cria um vazio emocional na criança, 
que não pode ser preenchido com nada, a menos que o Eterno intervenha sobrenaturalmente para curar 
a sua alma ferida.  

Os pais projectam nos seus filhos a imagem de YHWH. Se um pai nunca está em casa e não dedica 
tempo aos seus filhos, as crianças vão pensar que YHWH está ausente e não se preocupa com as suas 
vidas. 

Se os pais não estipulam normas claras e constantes, os filhos irão pensar que o Eterno é caprichoso e 
inconstante, e que muda as suas regras (mandamentos) de tempos a tempos. Se os pais prometem 
coisas aos filhos que não cumprem, os filhos irão duvidar das promessas eternas do Pai celestial que 
não pode mentir.  

Se os pais dizem mentiras entre eles ou aos seus filhos, os filhos vão pensar que a Bíblia não fala a 
verdade e que o Eterno também engana os homens. 

Se os pais não valorizam e premeiam o esforço das crianças, eventualmente estas perderão o interesse 
em progredir na vida e pensarão que não são aptos para servir ao Eterno. 

Se um pai faz comparações e demonstra favoritismo entre os filhos, estes irão pensar que alguns filhos 
de YHWH são preferidos e isso irá criar invejas, lutas e endeusamentos idólatras dos líderes entre o 
povo de Israel.  

Quando uma criança recebe amor, atenção, instrução e correcção, é estimulado sem ser comparado 
com os seus irmãos ou com os outros companheiros, mas sim valorizado, em primeiro lugar por aquilo 
que é, e em segundo lugar, por aquilo que faz, aprenderá a valorizar-se a si mesmo e assim poderá 
apreciar os demais sem qualquer tipo de sentimento de inveja quando outros progredirem mais do que 
ele. E remédio para a inveja é o amor, como lemos em 1 Coríntios 13:4b:  

“o amor não é invejoso”. 
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Para ver-se livre do complexo de inferioridade é necessário que se receba amor. Alguns foram tão feridos 
nas suas emoções que não são capazes de crer no amor que estão a receber, como lemos em 1 João 
4:16:  

“E nós conhecemos, e cremos no amor que YHWH nos tem. YHWH é amor; e quem permanece em 
amor, permanece em YHWH, e YHWH nele.” 

Segundo este texto, há duas formas de nos relacionarmos com o amor do Eterno. Primeiro conhecê-lo, 
algo que não é intelectual mas sim experimental. Segundo, crer no amor que o Eterno tem para 
connosco. Há momentos em que pensamos não sentir o amor do Eterno, mas nesses momentos são as 
nossas emoções que nos mentem.  

Nessa situação teremos que sair da prisão emocional e crer no amor que o Eterno demonstrou ao deixar 
que o Seu Filho Unigénito morresse por cada um de nós, como lemos em Gálatas 2:20b: 

 “e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Elohim, o qual me amou, e se entregou a si 
mesmo por mim”. 

Através dos relatos de toda a Escritura o Eterno demonstra-nos o amor que tem para connosco, e isso 
está bem patente em João 3:16: 

“Porque YHWH amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigénito, para que todo aquele que 
nele crê, não pereça, mas tenha a vida Eterna.” 

A maior manifestação do amor do Eterno está na morte e ressurreição do Seu Filho em prol de todas as 
pessoas, como está escrito em 1 João 4:9: 

“Nisto se manifestou o amor de Elohim para connosco: em que Elohim enviou o seu Filho unigénito ao 
mundo, para que por meio dele vivamos.” 

Uma pessoa complexada terá muita dificuldade para receber este amor. Só há uma coisa que pode 
entrar dentro da sua alma e destruir essa barreira que foi edificada em torno das suas falsas emoções, 
A Palavra do Eterno dada através da revelação no poder do Espírito, ou seja, somente através do 
Messias Yeshua, que é a Palavra viva de YHWH, poderá lavar a sua alma, como lemos em 1 Pedro 2:25: 

“Porque éreis desgarrados, como ovelhas; mas agora tendes voltado ao Pastor e Guardião das vossas 
almas”. 
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O Eterno outorgou ao Seu Filho Yeshua, a autoridade e a capacidade para lidar com as almas dos 
homens. Yeshua é o único que pode curar a alma do homem, como está escrito em Mateus 11:27-30: 

“Todas as coisas me foram entregues por meu Pai; e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai; 
e ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a 
mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e 
aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas. 
Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo e leve”. 

Também Yeshua delegou aos seus a autoridade para lidar com este tipo de complexos existentes nas 
pessoas, como está escrito em 2 Coríntios 10:3-6: 

“Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não 
são carnais, mas poderosas em Elohim, para demolição de fortalezas; derribando raciocínios e todo 
baluarte que se ergue contra o conhecimento de Elohim e levando cativo todo pensamento à obediência 
ao Mashiach; e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa 
obediência. 

As fortalezas são as defesas psicológicas que a pessoa complexada desenvolveu no interior do seu ser. 
Essas defensas baseiam-se em argumentos mentirosos como “ninguém gosta de mim”; “sou um 
falhado”; “sou feio”; “sou um pobre e sempre o serei”, etc.  

Todos estes argumentos são falsos e atentam contra a verdade divina revelada nas Escrituras. Através 
delas e do poder do Espírito do Eterno é possível derrubar todos esses argumentos.  

A segunda coisa que é mencionada neste texto são os raciocínios altivos que se levantam. A reacção 
psicológica para tentar superar o sentimento de inferioridade é a soberba e a altivez.  

Como as emoções me dizem que eu não sou nada, faço todos os possíveis para mostrar a mim mesmo 
e a todo o mundo que sou alguém.  

E assim uso todas as minhas virtudes e destaco-as e mostro-as aos demais, tentando demonstrar a mim 
mesmo e aos demais que não são tão fraco como dizem os meus sentimentos.  

A auto-exaltação e o orgulho são sintomas de uma pessoa complexada, que no fundo do seu coração 
não se sente amada por ninguém, nem mesmo pelo Eterno.  

Outra forma de tentar superar o sentimento de vazio interior, é tentar comprar os amigos, ou conseguir 
amigos através de presentes.  

Temos um bom exemplo disso em Lea, que segundo Génesis 29:32 disse:  
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“E Lea concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben; pois disse: Porque YHWH atendeu à 
minha aflição; agora me amará meu marido”. 

Outro exemplo vemos em Génesis 30:20 onde está escrito: 

“e disse: Elohim me deu um excelente dote; agora morará comigo meu marido, porque lhe tenho dado 
seis filhos. E chamou-lhe Zebulom.” 
 
Lea pensava que através dos seus próprios esforços podia ganhar o amor de Jacob. Esse não é o 
caminho pois o caminho para se ver livre do complexo de inferioridade é receber o amor gratuito do 
Eterno. 
 
Há dois tipos de amor do Eterno; um amor incondicional e o amor condicional. O amor incondicional não 
depende do homem, se é bom ou mau, se se cumpre ou não, como está escrito em Oseias 3:1:   
 
“Disse-me YHWH: Vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adúltera, como YHWH ama 
os filhos de Israel, embora eles se desviem para outros deuses, e amem passas de uvas”. 
 
Mateus 5:44-45: “Eu, porém, vos digo: Amai aos vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem; para 
que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus; porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e 
bons, e faz chover sobre justos e injustos”. 

Romanos 5:6-8 “Pois, quando ainda éramos fracos, o Messias morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque 
dificilmente haverá quem morra por um justo; pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse 
morrer. Mas Elohim dá prova do seu amor para connosco, em que, quando éramos ainda pecadores, o 
Messias morreu por nós”. 

Esse amor incondicional é aquele que nos livra dos nossos complexos.  

O amor condicional do Eterno, é manifestado quando há uma resposta por parte do homem ao Seu amor 
incondicional, como lemos em Deuteronómio 7:11-13:  

“Guardarás, pois, os mandamentos, os estatutos e os preceitos que eu hoje te ordeno, para os cumprires. 
Sucederá, pois, que, por ouvirdes estes preceitos, e os guardardes e cumprirdes, YHWH teu Elohim te 
guardará o pacto e a misericórdia que com juramento prometeu a teus pais; ele te amará, te abençoará 
e te fará multiplicar; abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto e o 
teu azeite, a criação das tuas vacas, e as crias dos teus rebanhos, na terra que com juramento prometeu 
a teus pais te daria”. 

E em João 14:23 está escrito: 

“Respondeu-lhe Yeshua: Se alguém me amar, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos 
a ele, e faremos nele morada.” 
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Jacob amava José mais do que aos outros filhos. Ele amava todos mas amava mais a José pela relação 
íntima que tinha com ele, entre outras coisas, por causa do amor recíproco que recebeu dele e também 
pela revelação profética que tinha sobre o seu futuro. 

Os filhos de Lea e os filhos das ex-escravas rejeitavam o seu meio-irmão José, porque tinha sido 
escolhido pelo seu pai, como o herdeiro da primogenitura.  

Através das escavações arqueológicas que se fizeram no Egipto, sabe-se que os líderes das tribos 
semitas levavam túnicas com muitas cores como símbolo de liderança. É óbvio que Jacob tinha marcado 
José como o herdeiro da primogenitura, como lemos há pouco no texto de 1 Crónicas 5:1-2.  

Segundo Deuteronómio 21:15-17, Jacob não tinha o direito de tirar de Rúben a sua primogenitura e dar 
a Jacob. Contudo, por causa do pecado de Rúben, este perdeu a sua primogenitura, cf. Génesis 49:3-4, 
e foi dada a José, não por preferência pessoal, mas sim por revelação profética.  

Existem vários exemplos nas Escrituras onde vemos que a ordem natural da herança é mudada por 
ordem profética, cf. Génesis 48:17-20.  

No Talmude fala-se de dois tipos de Messias. Por um lado fala-se do Mashiach ben Yosef, que é o 
Messias sofredor. Diz-se Messias filho de José (Mashiach ben Yosef), não necessariamente no sentido 
literal de descendente, mas sim no sentido alegórico como seguidor, imitador, que se assemelha. Por 
outro lado fala-se do Mashiach ben David, o Messias triunfante, descendente directo da casa de David. 

Em Yeshua cumprem-se estes dois papéis. Na sua primeira vinda veio como Mashiach ben Yosef, e na 
sua segunda vinda virá como Mashiach ben David. 

Ao longo desta Parashá, iremos fazer várias vezes referência a ambas as expressões, mas ainda que 
ben signifique filho, saibamos que o que pretendemos que os leitores entendam,  é que Mashiach ben 
Yosef é o Messias com vários pontos em comum com José filho de Jacob, e o Mashiach ben David é o 
Messias com vários pontos em comum com o Rei David.  

Ambos são figuras do mesmo ser, do mesmo Messias,  mas em tempos diferentes. Yeshua veio como o 
Messias Filho de José na sua primeira vinda, como servo sofredor que padeceu pelas nossas 
transgressões. E virá segunda vez como Messias Filho de David, como Rei que governará sobre Israel 
e as nações, segundo a vontade de Seu Pai.  

Hebreus 9:28 “assim também o Messias, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, 
aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação.”  
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37:2a “José, aos dezassete anos de idade, estava com seus irmãos apascentando os rebanhos”.  
 
Como já vimos anteriormente, o nome Yosef (José) significa “tirará” e “acrescentará”, e é uma referência 
que veio para morrer para tirar o pecado de Israel e o mundo e as suas consequências e ressuscitar 
para acrescentar os gentios ao povo escolhido.  
 
“…apascentando os rebanhos.” – Como José era um pastor, também o Messias o é, segundo João 10:11 
que diz:  

“Eu sou o bom pastor; o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.” 

37:3-4 “Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice; e fez-
lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, 
odiavam-no, e não lhe podiam falar pacificamente.” 

A inveja é um sentimento condenável aos olhos do Eterno, e esse era o sentimento que os irmãos de 
José nutriam por ele.  

Provérbios14:30b “a inveja, porém, é a podridão dos ossos”. 

37:5-7 “José teve um sonho, que contou a seus irmãos; por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhes 
disse: Ouvi, peço-vos, este sonho que tive: Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu 
molho, levantando-se, ficou em pé; e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho.” 

Os molhos falam de um colheita que está relacionada com a vida de José e do Messias. A colheita é um 
produto da nova vida como consequência da morte dos grãos.  

“E eis o meu molho levantando-se” – É uma alusão não só ao levantamento de José como governador 
do Egipto, como também à ressurreição de Yeshua de entre os mortos.  

“e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho.” – Mostra que depois do levantamento 
de José e após a ressurreição do Messias haveria um reinado. Também mostra que todas as tribos de 
Israel teriam que reunir-se ao redor do Messias para lhe obedecer com reverência.  

37:8 “Responderam-lhe seus irmãos: Tu pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio 
sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras”.  

Também Yeshua foi odiado por causa das suas palavras. Em João 15:22-25; 17:14 está escrito: 

“Se eu não viera e não lhes falara, não teriam pecado; agora, porém, não têm desculpa do seu pecado. 
Aquele que me odeia a mim, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não tivesse feito tais obras, 
quais nenhum outro fez, não teriam pecado; mas agora, não somente viram, mas também odiaram tanto 
a mim como a meu Pai. Mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: Odiaram-
me sem causa.” 
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“Eu lhes dei a tua palavra; e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do 
mundo.” 
 
37:9 “Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive ainda outro sonho; e eis que o sol, 
e a lua, e onze estrelas se inclinavam perante mim”. 
 
O sol e a lua poderão ser uma referência aos pais de José (Jacob e Raquel), e as onze estrelas uma 
referência aos filhos de Israel, cf. Génesis 15:5; 22:17; 26:4; 37:10. 

Este sonho profético não se cumpriu em José. Em primeiro lugar já não vivia a sua mãe Raquel. Foi Bila 
que se ocupara dele e do seu irmão Benjamim após a morte de Raquel.  

Jacob, o seu pai duvida então que isso venha a acontecer (vs. 10). Isso terá dois sentidos, por um lado 
Raquel já tinha morrido e não poderia inclinar-se diante de José. Por outro lado era absurdo que um pai 
se inclinasse diante do seu filho, o que também não aconteceu no Egipto. Logo, este sonho demonstra 
que José é uma figura profética do futuro Messias. 

Esta mensagem demonstra que todos aqueles filhos de Israel que são as estrelas, se inclinarão perante 
o Messias, incluindo os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacob. A Torá mostra assim que o Messias é maior 
que os patriarcas. Yeshua confirma isso mesmo em João 8:58: 

“Respondeu-lhes Yeshua: Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou”. 

Este sonho profético é também uma prova sobre a ressurreição dos mortos. Se Jacob e Bila, e muito 
menos Raquel, não se inclinaram diante de José no Egipto, teria então que haver uma ressurreição de 
entre os mortos para que esta profecia se cumpra.  

Então aí, Raquel, a mãe de José, se inclinará diante do Messias Ben Yosef, que é Yeshua o filho de 
José.  

A ressurreição está relacionada com o sol, a lua e as estrelas, segundo 1 Coríntios 15:41-42a, onde está 
escrito: 

 “Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas; porque uma estrela difere em 
glória de outra estrela, assim também é a ressurreição” 

Em Apocalipse 12:1-2, 5-6 está escrito: 

“E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma 
coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo 
tormentos para dar à luz (…) E deu à luz um filho, um varão que há-de reger todas as nações com vara 
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de ferro; e o seu filho foi arrebatado para YHWH e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, 
onde já tinha lugar preparado por YHWH, para que ali fosse alimentada durante mil duzentos e sessenta 
dias.” 

A mulher simboliza o povo de Israel que deu à luz a Yeshua que foi arrebatado até ao trono de YHWH 
pouco antes da dispersão do povo judeu em sequência da invasão romana nos anos 70 e 135 EC.  

37:11a “Seus irmãos, pois, o invejavam;” 

Mateus 27:18 diz: “Pois ele [Pilatos] sabia que por inveja o haviam entregado”. 

Segunda Leitura, 37:12-22 

37:12-13 “Ora, foram seus irmãos apascentar o rebanho de seu pai, em Siquém. Disse, pois, Israel a 
José: Não apascentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe 
José: Eis-me aqui.” 

José foi enviado pelo seu pai aos filhos de Israel, e estava disposto a obedecer apesar da rejeição e o 
sofrimento causado pelos seus irmãos. O mesmo se passou com Yeshua, como lemos em Lucas 20:13-
15a:  

“Disse então o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado; a ele talvez respeitarão. Mas 
quando os lavradores o viram, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro; matemo-lo, para que a 
herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram”. 
 

37:14 “Disse-lhe Israel: Vai, vê se vão bem teus irmãos, e o rebanho; e traze-me resposta. Assim o 
enviou do vale de Hebrom; e José foi a Siquém.” 
 
A palavra hebraica que foi traduzida como “se vão bem”, é “shalom” que significa “paz”, “bem-estar”, 
“prosperidade”, saúde”. O Messias busca a shalom de Israel, a sua paz, o seu bem-estar, a sua 
prosperidade e a sua saúde, e Ele é o mensageiro de shalom para Israel, como lemos em Efésios 2:17:  
 
“e, vindo, ele evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto;” 
 

37:16 “E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe: Que procuras? 
Estou procurando meus irmãos; dize-me, peço-te, onde apascentam eles o rebanho.”  
 
O Messias veio para procurar e salvar aqueles que estavam dispersos, as ovelhas perdidas da casa de 
Israel.  
 
Mateus 15:24: “Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel”.  
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37:17 “Disse o homem: Foram-se daqui; pois ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus 
irmãos, e os achou em Dotã.” 

Depois de ter estado em Siquém, que representa a morte e ressurreição, o Messias foi em busca dos 
filhos de Israel até os encontrar. Todos nós somos o resultado dessa busca, e todos os restantes filhos 
de Israel serão encontrados pelo Messias nos últimos dias.  

Amós 9:9 “Pois eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se 
sacode grão no crivo; todavia não cairá sobre a terra um só grão.” 

Miqueias 2:12 “Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó; certamente congregarei o restante de Israel; pô-
los-ei todos juntos, como ovelhas no curral, como rebanho no meio do seu pasto; farão estrondo por 
causa da multidão dos homens”. 

37:18 “Eles o viram de longe e, antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele, para o 
matarem”. Compare com Mateus 26:4.   
 
Os irmãos conspiravam entre si para matarem José, mas Ruben, o mais velho, opõe-se à ideia homicida 
dos seus irmãos (vs. 21-22).  
 
Terceira Leitura: 37:23-26 

 

37:23 “Logo que José chegou a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores, 
que ele trazia”.  
 

A túnica representa realeza e autoridade. Não reconheceram nele o líder que o pai tinha posto sobre 
eles. Os irmãos de Yeshua tampouco reconheceram a sua autoridade incumbida pelo Seu Pai, como 
lemos em Mateus 21:23:  

“Tendo Yeshua entrado no templo, e estando a ensinar, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e 
os anciãos do povo, e perguntaram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? E quem te deu tal 
autoridade?” 

Salmo 22:18: “Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes.” 

 
Mateus 27:35: “Então, depois de o crucificarem, repartiram as vestes dele, lançando sortes”. 

 

37:24 “e tomando-o, lançaram-no no poço; mas o poço estava vazio, não havendo água nele”. 

O poço simboliza a morte, o abismo, cf. Salmo 30:3 onde aparece a mesma palavra hebraica “bor”.  

Por duas vezes aparece a palavra poço na história de José, aqui e no capítulo 41:14 onde se traduz 
como calabouço/cárcere. Dois poços, um na terra de Israel, e o segundo na terra do Egipto. Isto poderá 
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ser também uma alusão à morte do Messias, cuja descida ao poço (morte) foi não apenas para os filhos 
de Israel, mas para toda a humanidade (representada pelo Egipto). 

37:25a “Depois sentaram-se para comer; e, levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que 
vinha de Gileade; nos seus camelos traziam tragacanto, bálsamo e mirra, que iam levar ao Egipto”. 

Justamente depois de terem atirado José ao poço, sentaram-se a comer pão. Os irmãos de Yeshua 
(judeus) após o entregarem à morte, logo se assentaram para poderem comer a Páscoa, cf. João 18:28.  

37:26-27 Disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? 
Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele; porque é nosso irmão, nossa 
carne. E escutaram-no seus irmãos. 

Yehudá (traduzido como Judá) foi o protagonista na venda de José. O mesmo se passou com o discípulo 
que vendeu Yeshua, que tinha o mesmo primeiro nome, Yehudá Ishk’riotí (traduzido como Judas 
Iscariotes), como está escrito em Mateus 26:14-16: 

Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes, e disse: Que me 
quereis dar, e eu vo-lo entregarei? E eles lhe pesaram trinta moedas de prata. E desde então buscava 
ele oportunidade para o entregar. 
 
37:28 “Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando-o da cova, e venderam-no por 
vinte siclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egipto.” 
 
Também Yeshua foi vendido/traído por moedas de prata.  
 
37:31 “Tomaram, então, a túnica de José, mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue.”  

Anos antes, Jacob enganara Isaque, seu pai, fazendo passar-se por Esaú, vestindo-se com as peles de 
um cabrito. Agora é enganado pelos seus filhos da mesma forma. 

Aqui vemos que há uma morte substituta relativamente ao desaparecimento de José. Da mesma forma, 
a morte do Messias é uma morte substituta. 

O cabrito/cordeiro, é o animal escolhido pelo Eterno para todos os sacrifícios pelo pecado. Também é o 
animal usado no Dia da Expiação, cf. Levítico 16. 

 “tingiram a túnica de sangue” – fala de duas coisas: 

 O Messias tinha que morrer por causa da rejeição dos seus irmãos; 

 A morte do Messias é a base do seu reinado, representado na túnica. 
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Existe uma conexão entre o sangue e o manto em Génesis 49:11; Isaías 63:2-3 e Apocalipse 19:13. O 
sangue aponta para o ministério sacerdotal e o manto está relacionado com realeza. O Messias tem 
ambos os ministérios, cf. Salmo 110:4 e Hebreus 7:1. 

37:32-36 “Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai e dizer-lhe: Achamos esta 
túnica; vê se é a túnica de teu filho, ou não. Ele a reconheceu e exclamou: A túnica de meu filho! uma 
besta-fera o devorou; certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, e pôs saco 
sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas 
as suas filhas, para o consolarem; ele, porém, recusou ser consolado, e disse: Na verdade, com choro 
hei-de descer para meu filho até o Seol. Assim o chorou seu pai. Os midianitas venderam José no Egito 
a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda”. 

Quarta Leitura: 38:1-30  

38:1-2 “Nesse tempo Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa dum adulamita, que se 
chamava Hira,ne viu Judá ali a filha de um cananeu, que se chamava Suá; tomou-a por mulher, e esteve 
com ela”. 

Judá tinha sido escolhido para ser o pai dos reis de Israel, incluindo o Rei Messias. Por isso era 
importante que tivesse uma conduta familiar aprovada pelo Eterno. No entanto, aqui afasta-se e desce 
espiritualmente dos seus irmãos, e casa-se com uma mulher de origem duvidosa.  

Rashi cita o Targum que diz que ela era filha de um comerciante, visto que a palavra comerciante, tem 
a mesma raiz que a palavra cananeu. Contudo, o texto diz-nos que Judá desceu de seus irmãos, o que 
alude a uma descida espiritual, a um cair em tentação. Lembremo-nos que o povo cananeu, foi 
amaldiçoado por Noé, e as suas práticas eram contrárias à instrução do Eterno.  

Judá achega-se a esta mulher, e tem filhos dela (vs. 3-6).  

38:7-10 “Ora, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos de YHWH pelo que YHWH o matou. Então 
disse Judá a Onã: Toma a mulher de teu irmão, e cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita 
descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que tal descendência não havia de ser para ele; de modo 
que, toda vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava o sémen no chão para não dar 
descendência a seu irmão. E o que ele fazia era mau aos olhos de YHWH, pelo que o matou também a 
ele”. 

Onã recusava-se a dar filhos à mulher do seu irmão, por saber que estes não seriam contados como sua 
descendência. Por isso, o seu acto é uma consequência da maldade do seu coração. O Eterno matou a 
ambos, e temos que relacionar isso com o Messias, pois estes dois filhos não estavam qualificados para 
ser ancestrais do Messias, e portanto teriam que ser eliminados do plano de salvação do mundo.  
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Como Judá tinha causado sofrimento no seu pai pela perda do seu filho José, ao propor a sua venda, 
agora teria que sofrer as consequências da perda dos seus dois filhos para sentir a dor que tinha 
causado ao seu pai.  

É interessante que a lei do levirato, também era praticada antes da entrega da Torá no Sinai. Em 
Deuteronómio 25:5-6 está escrito: 

“Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do falecido não se casará com 
homem estranho, de fora; seu cunhado estará com ela, e a tomará por mulher, fazendo a obrigação de 
cunhado para com ela. E o primogénito que ela lhe der sucederá ao nome do irmão falecido, para que o 
nome deste não se apague de Israel”. 
 
Mais uma vez, temos aqui um exemplo de mandamentos a serem praticados antes da entrega da Torá 
no Sinai ao povo de Israel.  
 
38:17a “Respondeu ele: Eu te enviarei um cabrito do rebanho”. – Agora Judá é enganado com um cabrito 
envolvido na história, da mesma forma que ele enganara o seu pai com o sangue de um cabrito, cf. 
37:31.  
 
38:18 “Então ele respondeu: Que recompensa é que te darei? Disse ela: O teu selo com a corda, e o 
cajado que está em tua mão. Ele, pois, lhos deu, e esteve com ela, e ela concebeu dele”. 
 
Rashi cita o Targum que ensina que as três coisas foram: o seu selo, a sua vestimenta e o seu cajado.  
 
O selo aponta para a personalidade, a vestimenta para a distinção e o cajado para a posição. A entrega 
destas coisas assemelha-se a uma boda e por isso um Midrash diz que se casaram nesse momento 
diante de testemunhas.  
 
Outro Midrash diz que o anel do selo profetiza acerca dos reis que descenderiam dessa união, a capa 
alude ao sinédrio, e o cajado de pastor ao Messias que nasceria da tribo de Judá. Mais à frente há uma 
profecia que cita o ceptro de governador relativamente a Judá, cf. 49:10.  
 
Tamar agiu com o propósito de levantar uma descendência para que o Messias pudesse nascer. Os 
seus motivos eram puros mas a sua forma de actuar era errada. Contudo, o Eterno utilizou essa situação 
para levar a cabo os seus planos, como sempre.  
 
38:24 “Passados quase três meses, disseram a Judá: Tamar, tua nora, se prostituiu e eis que está 
grávida da sua prostituição. Então disse Judá: Tirai-a para fora, e seja ela queimada”. 
 
Segundo o livro apócrifo de Jasher (mencionado em 2ª Samuel 1:18 e Josué 10:13 como o Livro dos 
Justos), Tamar era descendente de Elam, filho de Sem, e neto de Noé).  
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Se porventura Sem fosse Melquisedeque, como muitos teólogos e rabinos o crêem, a sentença da 
fornicação cometida por Tamar era, segundo a Torá, a que está em Levítico 21:9: 
 
“E se a filha dum sacerdote se profanar, tornando-se prostituta, profana a seu pai; no fogo será 
queimada”. 

 
A sentença proferida por Judá não era um capricho, mas sim uma citação das normas que o Eterno 
instituiu para os seus filhos.  
 
Existem diferentes opiniões entre os rabinos relativamente ao acto de Tamar, se foi um adultério ou não, 
visto que esta estava comprometida com Selá, o filho menor de Judá, ou como um acto de fornicação 
com filha de sacerdote. A pena por adultério é o apedrejamento, e se uma filha de sacerdote comete 
fornicação a pena é ser queimada no fogo.  
 
No entanto, existe uma interpretação que diz que aqui não se tratava de queimar Tamar no fogo, mas 
sim fazer uma marca vergonhosa no seu corpo com um ferro quente.  
 
Sobre isso, o que podemos dizer, é que de facto, neste caso específico, não aparece a palavra “baesh”, 
que normalmente é a palavra usada em todas as demais referências à pena capital por meio do fogo, cf. 
Levítico 20:14; 1:9.  
 
Esta interpretação é semelhante à do Código de Hamurabi, que diz no seu apartado 126: 
 
"Ordena que as esposas infiéis sejam marcadas frontalmente com um ferro quente”.  

38:25 “E aconteceu que, quando a tiravam para fora, mandou dizer a seu sogro: Do homem a quem 
pertencem estas coisas eu concebi. Disse mais: Reconhece, peço-te, de quem são estes, o selo com o 
cordão, e o cajado”. 
 
Vejamos que Tamar não cita o nome do seu sogro. Provavelmente não o fez para não o envergonhar. O 
Talmude diz: 
 
“Disse o Rabi Yochanan em nome de Rabi Shimon bar Yochai: é melhor que a pessoa seja lançada a um 
forno aceso do que envergonhar publicamente o próximo, e isso aprendemos de Tamar”. 
 
38:26 “Reconheceu-os, pois, Judá, e disse: Ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a meu filho 
Selá. E nunca mais a conheceu”. 
 
Segundo Rashi, o texto hebraico deve ser entendido como “ela tem razão, é meu”. Sendo que o “é meu” 
deve ser entendido como: “está grávida de mim”. 
 
38:27-29  “Sucedeu que, ao tempo de ela dar à luz, havia gémeos em seu ventre; e dando ela à luz, um 
pôs fora a mão, e a parteira tomou um fio encarnado e o atou em sua mão, dizendo: Este saiu primeiro. 
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Mas recolheu ele a mão, e eis que seu irmão saiu; pelo que ela disse: Como tens tu rompido! Portanto 
foi chamado Pérez.”   
 
Pérez significa “brecha”, e o seu nome foi dado em alusão ao facto de ter encontrado uma brecha para 
que saísse primeiro que o seu irmão.  
 
Um Midrash diz: “Ele é o salvador, o Rei Messias… logo Judá saiu a ganhar porque dele veio Pérez e 
Esrom, de quem sairia logo David e o Rei Messias que salvará Israel.” 
 
Rute 4:18-22 “São estas as gerações de Pérez: Pérez gerou a Hezrom, Hezrom gerou a Rão, Rão gerou 
a Aminadabe, Aminadabe gereu a Nasom, Nasom gerou a Salmom, Salmom gerou a Boaz, Boaz gerou 
a Obede, Obede gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Obede gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. 
 
Outro Midrash diz: “Ela quis dizer: este é maior que todos os que abrem brechas, para quem tu te 
levantarás e de quem está escrito: subirá diante deles o que abre o caminho d deles.” 
 
Miqueias 2:13 “Subirá diante deles aquele que abre o caminho; eles romperão, e entrarão pela 

porta, e sairão por ela; e o rei irá adiante deles, e YHWH à testa deles.” 

 
No midrash Shemot Rabbah 30 lemos:  

“Esta é a história de Pérez e o seu profundo significado. Quando o Bendito criou o mundo, não havia 
qualquer Anjo da Morte… mas quando Adam e Eva caíram em pecado, todas as gerações se tornaram 
corruptas. Mas quando Pérez nasceu, a história começou a ser cumprida por meio dele, poisa través 
dele, o Messias será levantado nos seus días, e o Bendito fará com que a morte seja destruída, como 
está escrito: ‘Ele destruirá a morte para sempre (Isaías 20:8)”  

Isto concorda com Romanos 5:12 que diz: 

Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim 
também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. 

E com 1 Coríntios 15:21-22, 26, 54 onde está escrito:  

“Porque, assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos 
mortos, pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo no Messias todos serão vivificados (…) 
Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte (…) Mas, quando isto que é corruptível se revestir da 
incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está 
escrito: Tragada foi a morte na vitória”. 
 
Em segundo lugar, o Messias viria para abrir uma brecha naquilo que impedia os outros povos de entrar 
em Israel, como lemos em Efésios 2:14:  
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“Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e, derrubando a parede de separação que 
estava no meio, na sua carne desfez a inimizade” 

O Messias veio para abrir uma brecha no muro de separação entre o judeu e o gentio, para que a 
salvação pudesse chegar até aos confins do mundo e para que cumprisse a palavra profética de 
abençoar todas as nações da terra por intermédio da semente de Abraão, Isaque e Jacob, cf. Génesis 
22:18; 16:4; 28:14.  

O Messias é também capaz de romper aquelas muralhas que impedem que a vida emocional de uma 
pessoa seja tocada pelo amor de Elohim.  

Quinta Leitura: 39:1-6 

39:2 “Mas YHWH era com José, e ele tornou-se próspero; e estava na casa do seu senhor, o egípcio.” 
– O mesmo se diz de Yeshua em Actos 10:38 onde está escrito:  

 

“concernente a Yeshua, como Elohim o ungiu com o Espírito de Santidade e com poder; o qual andou 
por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos de haSatan, porque YHWH era com 
ele”. 

Em João 3:2 está escrito:  

“Este foi ter com Yeshua, de noite, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és Mestre, vindo de Elohim; pois 
ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Elohim não estiver com ele”. 

 
39:3-4 “E viu o seu senhor que YHWH era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele 
empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia; de modo que o fez mordomo da sua 
casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha.” 

O mesmo aconteceu com o Messias Yeshua, a quem o Eterno outorgou toda a autoridade e toda a Sua 
casa, como lemos em Hebreus 3:5-6:  

 “Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Elohim, como servo, para testemunho das coisas que se 
haviam de anunciar; mas o Messias o é como Filho sobre a casa de Elohim; a qual casa somos nós, se 
tão-somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança.” 
 
Mateus 28:18 “E, aproximando-se Yeshua, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e 
na terra”. 
 
Actos 2:36 “Saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a esse mesmo Yeshua, a quem vós 
crucificastes, Elohim o fez Senhor e Cristo”. 
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Hebreus 1:4 “feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que 
eles”. 
 
39:5 “Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, YHWH abençoou 
a casa do egípcio por amor de José; e a bênção de YHWH estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa 
como no campo. 
 
Da mesma forma que o gentio Potifar foi abençoado por causa de José, também os gentios são 
abençoados por causa de Yeshua, apesar destes nem sempre o identificarem como o Messias judeu, 
mas sim como o Cristo Romano.  
 
39:6 “Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser 
do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante”.  
 
Rashi diz que a palavra “pão” é uma expressão que neste caso se refere à sua esposa, cf. 39:9.  
 
Sexta Leitura 39:7-23 
 
39:7-12 “E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e lhe 
disse: Deita-te comigo. Mas ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não 
sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem; ele não é maior do que 
eu nesta casa; e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu 
fazer essa maldade, e pecar contra Elohim? E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe 
dando ele ouvidos, para deitar-se com ela, e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa 
para fazer seu serviço; e nenhum dos da casa estava ali; E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-
te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora.” 

 
José resistiu às tentações porque vivia para o Eterno. José é o contraste de Judá, que não conseguiu 
resistir às tentações (cap. 38). 
 
39:13-17 “E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão, e fugira para fora, 
Chamou aos homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem 
hebreu para escarnecer de nós; veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz; E 
aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo, e fugiu, 
e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-
lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste, para 
escarnecer de mim;” 

José foi chamado de “servo hebreu”. Yeshua também era um servo hebreu, como lemos em Filipenses 
2:7: 
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“Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens;” 

Marcos 10:42-45 "Mas Yeshua, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes 
dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles; 
Mas entre vós não será assim; antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal; E 
qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do homem também 
não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. 

39:18-20 “E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo, e 
fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, 
dizendo: Conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. 
E o senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam 
encarcerados; assim esteve ali na casa do cárcere.” 

Da mesma forma que José foi acusado falsamente, Yeshua foi também acusado falsa e injustamente cf. 
Lucas 23:4.  

39:21-23 “YHWH, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça 
aos olhos do carcereiro-mor. E o carcereiro-mor entregou na mão de José todos os presos que estavam 
na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro-mor não teve cuidado de 
nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto YHWH estava com ele, e tudo o que fazia YHWH 
prosperava”. 

De igual modo, a vontade do Eterno prosperou através da morte do Messias justo, como está escrito em 
Isaías 53:10: 

“Todavia, a YHWH agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando a sua alma se puser por expiação do 
pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias; e o bom prazer de YHWH prosperará na sua 
mão”. 

Sétima Leitura: 40:1-19 

40:1-7 E aconteceu, depois destas coisas, que o copeiro do rei do Egito, e o seu padeiro, ofenderam o 
seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro-mor 
e contra o padeiro-mor. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no 
lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse; e 
estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada 
um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos 
na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. 
Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: 
Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? 
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José preocupou-se com o bem-estar dos egípcios, da mesma forma que o Messias se preocupa com o 
bem-estar dos gentios. Primeiro procurou o bem-estar dos seus irmãos israelitas, no cap. 37:14, e depois 
o dos gentios, como lemos em Romanos 1:16: 

“Porque não me envergonho do evangelho do Messias, pois é o poder de Elohim para salvação de todo 
aquele que crê; primeiro do judeu, e também do gentio.” 

40:1-8 “E aconteceu, depois destas coisas, que o copeiro do rei do Egito, e o seu padeiro, ofenderam o 
seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro-mor 
e contra o padeiro-mor. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no 
lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse; e 
estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada 
um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos 
na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. 
Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: 
Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Tivemos um sonho, e ninguém 
há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos.” 

José responde que as interpretações pertencem ao Eterno. As Sagradas Escrituras enfatizam isso várias 
vezes, e este é apenas um exemplo. Os sonhos não eram interpretados por José, mas sim pela revelação 
que o Eterno lhe dava.  

40:9 “Então contou o copeiro-mor o seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma 
vide diante da minha face”. 

Yeshua afirma, segundo o texto de João 15:1 que Ele é a videira verdadeira.  

40:13 “Dentro ainda de três dias Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu estado, e darás o 
copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro”. 

O Messias foi levantado de entre os mortos após três dias e colocado no lugar que tinha antes da 
fundação do mundo, como está escrito em João 17:5. 

Este texto também nos mostra que o Messias é o servo do Pai Altíssimo nos céus actualmente. Ele 
apresenta o seu sangue como sumo-sacerdote diante do Pai, como lemos em Hebreus 9:23:26: 

“De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem; 
mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque o Messias não entrou 
num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por 
nós perante a face de YHWH; Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo-
sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio; De outra maneira, necessário lhe fora padecer 
muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora na consumação dos séculos uma vez se 
manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo”. 
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40:14 “Porém lembra-te de mim, quando te for bem; e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças 
menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa;” 

Após ter pedido ao copeiro que fizesse menção dele ao Faraó, José ainda passa mais dois anos no 
cárcere. Poderá haver uma relação deste episódio, com as palavras dirigidas por Yeshua a um dos 
salteadores que foi crucificado juntamente com ele, no relato de Lucas 23:42-43 que diz: 

“E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Na verdade 
hoje te digo: estarás comigo no paraíso”. 

No entanto, o salteador, que foi perdoado pela sua atitude de arrependimento, há quase dois mil anos que 
aguarda pela ressurreição, e pelo esperado momento em que estará com Yeshua no paraíso. Os dois mil 
anos de espera, poderão ter uma ligação com os dois que José ainda passou no cárcere, mesmo após ter 
pedido ao copeiro que se lembrasse dele.   

40:16 “Vendo então o padeiro-mor que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 
três cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça;”   

O pão também é por diversas vezes relacionado com a pessoa de Yeshua, cf. os textos de Mateus 26:26; 
João 6:35, 51, 58. 

40:18-19 “Então respondeu José, e disse: Esta é a sua interpretação: Os três cestos são três dias; 
Dentro ainda de três dias Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua 
carne de sobre ti”. 

Mais uma vez os três dias apontam para a ressurreição do Messias, e vemos aqui outra relação, 
relativamente ao “pendurar num pau”, pois Yeshua também foi pendurado num madeiro.  

40:20-22 “E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os 
seus servos; e levantou a cabeça do copeiro-mor, e a cabeça do padeiro-mor, no meio dos seus servos. 
E fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, 
Mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado.” 

E assim se cumpriu a profecia dita por José. De igual modo, se cumpriu a profecia que Yeshua profere 
em Marcos 9:31, onde está escrito. 

“Porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: O Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, 
e matá-lo-ão; e, morto ele, ressuscitará ao terceiro dia.” 

Estes dois sonhos, que foram interpretados como um só, foram interpretados por José, que ele mesmo é 
uma figura profética do Maschiach ben Yosef, o servo sofredor. 

Aquele que não nota que Moisés neste texto fala de Yeshua como sendo o Messias está cego, como 
lemos em João 5:46: 

“Porque, se vós crêsseis em Moisés, creríeis em mim; porque de mim escreveu ele.” 
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E em 2 Coríntios 3:14-16:  

“Mas os seus sentidos foram endurecidos; porque até hoje, quando lêem o Tanach [vulgo Antigo 
Testamento], o mesmo véu está por levantar, o qual é pelo Messias retirado. E até ao dia de hoje, cada 
vez que se lê Moisés, o véu está posto sobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao 
Eterno, então o véu é tirado”. 

Lucas 24:44-47 “E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco: Que 
convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na Torá, e nos profetas e nos Salmos. 
Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e 
assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, E em seu 
nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por 
Jerusalém.” 

João 1:45 “Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na 
Torá, e os profetas: Yeshua de Nazaré, ben Yosef”. 

E tu amigo, será que também já o achaste? 

Fim da Parashá 09- VaYeshev (E enviou). 

Até para a semana, se YHWH o permitir. 

Shalom.  

 


	Primeira_Leitura
	Segunda_Leitura
	Terceira_Leitura
	Quarta_Leitura
	Quinta_Leitura
	Sexta_Leitura
	Sétima_Leitura

