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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 10- MiKets (ao fim de) 
(Génesis 41:1 – 44:17) 

 

Referência nos Profetas: 1ª Reis 3:15 a 4:1. 
Referência nos Escritos Apostólicos: 1 Coríntios 2:1-5. 
Salmo complementar: 40. 
 
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: 10- MiKets (de Génesis 41:1 a 44:17). 

Significa “ao fim de”. 

Comentários: 

Primeira Leitura: 41:1-14 

41:1“E aconteceu que, ao fim de dois anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé 
junto ao rio.” 

Os dois anos poderão aludir ao ressurgimento do Messias após dois dias, (lembremo-nos 
que um dia profético equivale a mil anos), conforme Oseias 6:2: 

“Depois de dois dias nos dará a vida; ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante 
dele”. 

Os dois dias, falam inclusivamente do ressurgimento, não apenas do estado de Israel, depois 
de quase dois mil anos de inexistência, mas também do ressurgimento das dez tribos 
perdidas da casa de José (Efraim/Casa de Israel). 

Como José foi tirado do cárcere ao final de dois anos, também os seus descendentes serão 
tirados de entre as nações ao final de dois mil anos para assim voltarem ao seu lugar na 
nação de Israel.  

A palavra hebraica traduzida como “ao fim de” é miKets, palavra essa que dá o nome a esta 
parashá. Isto ensina-nos que os sonhos do Faraó referem-se não apenas ao que se passou 
ao fim dos dois anos de cárcere, mas também daquilo que se irá passar no final dos dois mil 
anos após a primeira vinda de Yeshua (era apostólica). Ou seja, o final da era em que 
vivemos actualmente.  

http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com/porccedilatildeo-semanal-da-toraacute.html
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A morte do padeiro e a “ressurreição/ressurgimento” do copeiro antes dos dois anos, falam 
da morte e ressurreição do Messias antes dos 2000 anos de Era apostólica. E como o copeiro 
se esqueceu de José durante dois anos, também Yeshua tem vindo a ser ignorado por 
grande parte do povo judeu, e pelo resto do mundo durante esses dois mil anos.  

É compreensível, até certo ponto, que o povo judeu tenha dificuldade em aceitar o Messias, 
pois o Messias que Roma apresentou ao mundo, é um Jesus Cristo fabricado e moldado 
segundo os pressupostos do paganismo, e a isto se chama sincretismo. Foi esse Messias 
romano, cujo nome foi usado em episódios terríveis na história do povo judeu, como é o caso 
da inquisição.  

Esse Jesus que o mundo conhece é nada mais, nada menos do que o Deus-Filho, e é esse 
Jesus que Roma diz que veio anular a Torá e criar um novo povo santo em substituição do 
povo de Israel.  

O povo judeu sabe que não há Deus-Filho, mas que há sim um Único Elohim Todo-Poderoso 
que não divide a sua glória com ninguém (Isaías 42:8) e que a Torá é imutável e perpétua, e 
que o Eterno prometeu que Israel voltaria a ser chamado Meu Povo (Oseias 2:23).  

Mas graças ao Eterno, muitos hoje compreendem que o Messias que veio, é na verdade 
Yeshua, o Filho do Verdadeiro Elohim, que veio ensinar a Torá, corrigindo as erradas 
interpretações que os homens estavam a fazer desta, e reunir as ovelhas perdidas da Casa 
de Israel.  

A repetição da palavra “acordou”, em hebraico “yakats”, nos vs. 4, 7 e 21, que é semelhante 
a kets (final), que está no vs. 1, também nos mostra que os sonhos do Faraó trazem uma 
mensagem para os últimos tempos.  

A repetição do relato dos sonhos, é também uma indicação de que não se refere apenas ao 
tempo de José mas também ao final dos tempos, relativamente à segunda vinda e 
consequente reinado do Messias Yeshua.  

41:2-14 “E aconteceu que, ao fim de dois anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em 
pé junto ao rio. E eis que subiam do rio sete vacas, formosas à vista e gordas de carne, e 
pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras sete vacas, feias à vista e 
magras de carne; e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista 
e magras de carne, comiam as sete vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. 
Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé sete espigas cheias 
e boas. E eis que sete espigas miúdas, e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. 
E as espigas miúdas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e 
eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e 
chamou todos os adivinhadores do Egipto, e todos os seus sábios; e Faraó contou-lhes os 
seus sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. Então falou o copeiro-mor a Faraó, 
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dizendo: Das minhas ofensas me lembro hoje: Estando Faraó muito indignado contra os seus 
servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mor, Então 
tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele; sonhamos, cada um conforme a interpretação 
do seu sonho. E estava ali connosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e 
contamos-lhe os nossos sonhos e ele no-los interpretou, a cada um conforme o seu sonho. 
E como ele nos interpretou, assim aconteceu; a mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi 
enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere; e barbeou-
se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó”. 

A palavra hebraica que é traduzida como “calabouço”, é “bor”, que significa “buraco”; “poço”. 
É a mesma palavra que se encontra no capítulo 37:24. Como já vimos antes, essas palavras 
são uma referência à morte do Messias, tanto pelo povo de Israel, como pelo mundo gentio.  

“E o fizeram sair”- Aponta também para a ressurreição. O Messias não ressuscitou mediante 
a sua própria força, mas foi sim ressuscitado pelo Pai, como lemos em Actos 2:24: 

“ao qual Elohim ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse 
retido por ela.” 

Actos 2:32: “Ora, a este Yeshua, Elohim ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas”. 

Romanos 10:9: Porque, se com a tua boca confessares a Yeshua como Senhor, e em teu 
coração creres que Elohim o ressuscitou dentre os mortos, será salvo; 

Infelizmente, muitas traduções estão bastante aquém dos manuscritos originais, e em 
praticamente todos os locais onde se fala da ressurreição de Yeshua aparece a palavra 
“ressuscitou” como se isso tivesse acontecido por mérito próprio, ao invés de ser traduzido 
como “foi ressuscitado” como realmente aparece na maior parte das vezes nos manuscritos 
originais. Yeshua não se auto ressuscitou, pois não tinha poder para o fazer, mas foi sim o 
Pai que o levantou de entre os mortos.  

“e barbeou-se” – Esta expressão alude à inclinação natural que o ser humano tem para 
praticar o mal, após a queda de Adão, que é eliminada pela ressurreição do Messias. O 
pecado entrou no mundo através de um acto físico, quando o primeiro homem, tomou do 
fruto da árvore da ciência do bem e do mal.  

Pela boca entrou a semente do mal no corpo do homem, por isso a sede do pecado está no 
corpo humano. Uma expressão bastante conhecida que retracta bem este cenário é o dito 
popular “pela boca morre o peixe”.  

Ainda que o pecado tenha afectado tanto a alma como o espírito do homem, o lugar onde o 
pecado habita é no corpo humano, como está escrito em Romanos 7:17-23: 
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“Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu 
sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum; com efeito o querer o bem 
está em mim, mas o efectuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não 
quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que 
habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, mesmo querendo eu fazer o bem, o mal 
está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na Lei de Elohim; mas vejo 
nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando 
cativo à lei do pecado, que está nos meus membros”. 

Romanos 6:6 “sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele, para que o 
corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado”. 

Romanos 8:10 “Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do 
pecado, mas o espírito vive por causa da justiça”. 

Yeshua tomou os nossos pecados, não na sua alma, nem no seu espírito, mas sim no seu 
corpo, como lemos em 1 Pedro 2:24: 

“levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos 
para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados”. 

Logo, o pecado estava na parte mais externa do Messias Yeshua quando morreu. Existem 
vários exemplos nas Escrituras que falam de rapar os pêlos como método de purificação, o 
que aponta para o momento de purificação dos nossos pecados que estavam no corpo do 
Messias.   

Levítico 14:8: “Aquele que se há-de purificar lavará as suas vestes, rapará todo o seu pêlo e 
se lavará em água; assim será limpo. Depois entrará no arraial, mas ficará fora da sua tenda 
por sete dias”. 

Números 8:7: “e assim lhes farás, para os purificar: esparge sobre eles a água da purificação; 
e eles farão passar a navalha sobre todo o seu corpo, e lavarão os seus vestidos, e se 
purificarão”. 

“mudou as suas roupas”. Isto alude ao momento em que o homem velho é “sepultado”, 
simbolizado pelas roupas velhas e sujas, e o novo homem nasce, através da morte e 
ressurreição de Yeshua, como lemos em Zacarias 3:3-4 

“Ora Yehosua, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Então falando este, 
ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estes trajes sujos. E a Yehosua 
disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos”. 
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Lucas 15:22: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lha, 
e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés; 
 
1 Coríntios 15:42-54: Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se num corpo 
corruptível (a velha roupa), e é ressuscitado num corpo incorruptível (a nova roupa); Semeia-
se em desonra, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. 
Semeia-se corpo físico, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo físico, há também corpo 
espiritual. Assim também está escrito: O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente; o 
último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o físico; depois o 
espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno; o segundo homem é do céu. Como 
é o terreno, assim também são os terrenos; e, como é o celestial, assim também são os 
celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno (a velha roupa), traremos também 
a imagem do celestial (a nova roupa). Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem 
herdar o reino de Elohim; nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um 
mistério: Nem todos dormiremos mas todos seremos transformados, num momento, num 
abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos 
serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que 
isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da 
imortalidade. 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. 
 
2 Coríntios 5:2-4: “Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da 
nossa habitação que é do céu, se é que, estando vestidos, não formos achados nus, porque, 
na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não 
queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida”. 
 
Filipenses 3:20-21: “Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um 
Salvador, o Senhor Yeshua o Messias, que transformará o corpo da nossa humilhação, para 
ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas 
as coisas”. 
 
Romanos 6:5-6: “Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, 
certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição; sabendo isto, que o 
nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a 
fim de não servirmos mais ao pecado”. 
 
“apresentou-se a Faraó”. – Também o Messias, após ter sido ressuscitado, foi elevado à 
posição de Sumo-Sacerdote diante do Pai celestial para o servir como sumo-sacerdote 
segundo a ordem de Malki-Tsedek, como está escrito no Salmo 110:1 e 4: 
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“Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus 
inimigos por escabelo dos teus pés. Jurou o Senhor, e não se arrependerá: Tu és sacerdote 
para sempre, segundo a ordem de Malki-Tsedek”.  
 
1 Pedro 3:22: “que está à destra de Elohim, tendo subido ao céu; havendo-se-lhe sujeitado 
os anjos, e as autoridades, e as potestades”. 
 
Filipenses 2:9: “Pelo que também Elohim o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é 
sobre todo nome”; 
 
Segunda Leitura: 41:15-38 
 
41:15-28 “Disse Faraó a José: Eu tive um sonho e não há quem o interprete. Mas de ti ouvi 
dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José a Faraó: Isso não 
está em mim, mas Elohim é que dará uma resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a 
José: Em meu sonho eu estava em pé à beira do rio Nilo, e subiam do rio sete vacas gordas 
e formosas à vista, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam outras sete vacas, fracas, 
muito feias à vista e magras de carne, tão feias quais nunca vi em toda terra do Egipto. As 
vacas magras e feias devoravam as primeiras sete vacas gordas. Mas depois de as terem 
consumido, não se podia reconhecer que as houvesse consumido; a sua aparência era tão 
feia como no princípio. Então Acordei. Depois vi, em meu sonho, de um mesmo pé subiam 
sete espigas cheias e boas. Após elas brotavam sete espigas secas, miúdas e queimadas 
do vento oriental. As sete espigas miúdas devoravam as sete espigas boas. Conte-o aos 
magos, mas não houve quem o interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó 
é um só. O que Elohim há-de fazer, revelou-o a Faraó. As sete vacas boas são sete anos, e 
as sete espigas boas também são sete anos; o sonho é um só. As sete vacas magras e feias 
que subiam após as primeiras, são sete anos, como as sete espigas miúdas e queimadas 
do vento oriental: são sete anos de fome. Esta é a palavra que eu disse a Faraó: o que 
Elohim há-de revelou-o a Faraó”. 
 
Existe uma repetição de expressões relativamente a um mesmo assunto, e isso alude ao 
cumprimento de uma profecia no sentido de dualidade.  
 
O Eterno revelou de forma profética a Faraó (ainda que este não tivesse a capacidade de 
interpretar) aquilo que iria fazer no seu tempo de vida, mas também aquilo que iria fazer nos 
últimos tempos. 
 
41:29-30 “Vêm sete anos de grande fartura em toda terra do Egipto. Depois deles levantar-
se-ão sete anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egipto, e a fome 
consumirá a terra”. 
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Como os dois últimos anos do cativeiro de José foram contados desde a morte e reinserção 
dos dois servos do rei do Egipto, os dois mil anos finais desta era são contados a partir da 
morte e ressurreição do Messias.  
 
José diz que ambos os sonhos são apenas um, logo os sete anos, poderão apenas 
compreender um único período. E isso relaciona-se directamente com os sete últimos anos 
anteriores ao retorno de Yeshua. Metade desses sete anos (três anos e meio), segundo as 
profecias, serão de estabilidade e abundância económica a nível global, aos quais se 
seguirão três anos e meio de tribulação (3,5+3,5= 7).  
 
Esses últimos sete anos corresponderão à última semana de anos das setenta semanas 
profetizadas por Daniel 9:24-27. Durante esse tempo, haverá perseguição contra aqueles 
que guardam os mandamentos de Elohim e têm o testemunho de Yeshua, como lemos em 
Apocalipse 12:17:  
 
“E o dragão irou-se contra a mulher (Israel), e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que 
guardam os mandamentos de Elohim, e mantêm o testemunho de Yeshua”. 
 
Durante este tempo, haverá uma grande fome da palavra do Eterno na terra de Israel, como 
lemos em Amós 8:11-14: 
 
“Eis que vêm os dias, diz o Elohim YHWH, em que enviarei fome sobre a terra; não fome de 
pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de YHWH. Andarão errantes de mar a 
mar, e do norte até o oriente; correrão por toda parte, buscando a palavra de YHWH, e não 
a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Os que 
juram pelo pecado de Samaria, dizendo: Pela vida do teu deus, ó Dã; e: Pelo caminho de 
Berseba; esses mesmos cairão, e não se levantarão mais”. 
 
Vemos que os idólatras não irão encontrar a Palavra do Eterno porque não a buscam onde 
ela está, mas sim nas religiões falsas do mundo. Mas haverá um grupo consideravelmente 
grande que saberá onde encontrar a Palavra do Eterno nesse tempo, como lemos em 
Zacarias 8:20-23: 
 
“Assim diz o Elohim dos exércitos: Ainda sucederá que virão povos, e os habitantes de muitas 
cidades; e os habitantes de uma cidade irão à outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o 
favor de YHWH e buscar o Elohim dos exércitos; eu também irei. Assim virão muitos povos, 
e poderosas nações, buscar em Jerusalém o Elohim dos exércitos, e suplicar a bênção de 
YHWH. Assim diz o Elohim dos exércitos: Naquele dia sucederá que dez homens, de nações 
de todas as línguas, pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo: Iremos convosco, 
porque temos ouvido que Elohim está convosco”. 
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Existem aqui pormenores deveras interessantes. Vemos que muitos povos e nações 
poderosas irão buscar ao Eterno em Jerusalém “naqueles dias”, que é uma referência aos 
últimos tempos. Logo fala de dez homens de todas as línguas e nações que vão atrás das 
“vestes” de um judeu e pedir ajuda espiritual.  
 
Os dez homens aludem às dez tribos perdidas entre as nações, que vão ressurgir neste 
tempo. Eles irão aqueles judeus que caminham com o Eterno, ou seja, aqueles judeus que 
mantiveram a Torá e seguem a Yeshua, pois crêem que Yeshua é o caminho para chegar 
ao Eterno.  
 
A dez tribos perdidas, unir-se-ão à cada de Judá para serem instruídas na Torá do Eterno 
dada a Moisés como explicado pelo grande Mestre Yeshua o Messias e os seus emissários, 
como está escrito em Ezequiel 37:19: 
 
“Tu lhes dirás: Assim diz YHWH Elohim: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na 
mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e lhes ajuntarei a vara de Judá, 
e farei delas uma só vara, e elas serão uma só na minha mão”. 
 
Mateus 28:18-20: “E, aproximando-se Yeshua, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a 
autoridade no céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-
os em meu nome1; ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; 
e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos”. 
 
1) A fórmula trinitária (Pai Filho e Espírito santo) para o baptismo, é um acrescento textual da igreja católica/reforma para firmar 

a doutrina da trindade. Tal premissa é confirmada pelos próprios bispos católicos e mesmo a Bíblia de Jerusalém contém uma 
glosa que comprova esse facto. Para mais informações leia o Estudo que consta no nosso site sobre as Traduções Bíblicas. 

A palavra traduzida como “vestes”, na profecia de Zacarias, é deveras interessante. É a 
palavra “kanaf” que significa “borda”, “extremo”, “orla”, esquina”. É a mesma palavra que é 
usada para apresentar as bordas, as quatro pontas dos mantos (tallit) dos filhos de Israel, 
como lemos em Números 15:37-41: 

“Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes que façam para si franjas (tsitsit) nas bordas (kanfei- 
esquinas) das suas vestes, pelas suas gerações; e que ponham nas franjas (tsitsit) das 
bordas (kanaf – esquina) um cordão azul. Tê-lo-eis nas franjas (tsitsit), para que o vejais, e 
vos lembreis de todos os mandamentos de YHWH, e os observeis; e para que não vos 
deixeis arrastar à infidelidade pelo vosso coração ou pela vossa vista, como antes o fazíeis; 
para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os observeis, e sejais santos para 
com o vosso Elohim. Eu sou YHWH vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egipto para ser 
o vosso Elohim. Eu sou YHWH vosso Elohim”. 

Nas quatro esquinas dos mantos de um judeu, praticante da Torá, estão penduradas as 
franjas, os tsitsit, que nos lembram de todos os mandamentos do Eterno para que sejam 
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cumpridos. Estas franjas representam a obediência à Torá que o Eterno deu a Israel através 
de Moisés e do Messias.  

No ministério de Yeshua há de facto referência a estas franjas (orlas no manto), Mateus 9:20 
e Lucas 8:44 referem-nas no episódio da mulher com fluxo de sangue, mas não devemos 
estranhar tal facto, visto que no famoso Sermão da Montanha dos capítulos 5, 6 e 7 de 
Mateus, haver uma declaração sem margem para duvidas (5:17:18-19), que Ele não veio 
para anular mas sim para cumprir e fazer cumprir tudo o que está na Lei/Torá (instrução). 

Como tal, vemos um regresso a casa das dez tribos que se misturaram entre as nações, o 
qual também implica uma disposição para se submeterem à instrução prática de um servo 
que caminha com o Eterno e obedecer aos mandamentos que foram dados por Este a 
Moisés, para as doze tribos.  

Da mesma forma que os irmãos de José vieram ao Egipto durante os sete anos de seca, 
também as doze tribos de Israel serão unificadas durante o tempo de tribulação.  

Em Apocalipse 7 fala-se da restauração das doze tribos de Israel nos primeiros oito 
versículos. Estes Israelitas passarão pela tribulação e sairão vitoriosos.  

A partir do vs. 9, João pôde ver com os seus próprios olhos uma grande multidão que 
ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. No vs. 14, aprendemos 
que esta grande multidão de ex-gentios, são os que saem da grande tribulação. Isto ensina-
nos que a grande colheita para o Reino, da maior parte da humanidade, será durante os 
últimos anos antes da segunda vinda do Messias. 

41:38 “Perguntou, pois, Faraó a seus servos: Poderíamos achar um homem como este, em 
quem haja o espírito de Elohim?” 

O Espírito de Elohim está no Messias (a história de José como já vimos anteriormente, 
representa o Messias sofredor da primeira vinda, e a história de David – ou Messias ben 
David - representa o Messias triunfante da segunda Vinda) mais do que em qualquer outra 
pessoa.  

O Messias, tem a plenitude do Espírito do Eterno, como lemos em Isaías 11:1-2: 

“Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E 
repousará sobre ele o Espírito de YHWH, o espírito de sabedoria e de entendimento, o 
espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor de YHWH” 

Isaías 61:1-2: O Espírito de YHWH está sobre mim, porque YHWH me ungiu para pregar 
boas-novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar 
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liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos; a apregoar o ano aceitável de 
YHWH e o dia da vingança do nosso Elohim; a consolar todos os tristes; 

Lucas 16:21 “Chegando a Nazaré, onde fora criado; entrou na sinagoga no dia de sábado, 
segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías; e 
abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, 
porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos mansos; enviou-me para proclamar 
libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, 
e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e 
sentou-se; e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: 
Hoje se cumpriu esta escritura que ouviram”. 

João 3:34: Pois aquele que Elohim enviou fala as palavras de Elohim; porque Elohim não dá 
o Espírito por medida. 

A palavra “Messias” significa “ungido”, e indica que o Espírito do Eterno veio sobre um 
homem para que pudesse realizar uma missão específica. 

Terceira Leitura: 41:39-52 

41:39-40 “Depois disse Faraó a José: Porquanto Elohim te fez saber tudo isto, ninguém há 
tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará 
todo o meu povo; somente no trono eu serei maior que tu.” 
 
Esta é uma ilustração clara relativamente à relação entre o Filho e o Pai celestial. O Pai deu-
lhe toda a autoridade para governar a sua casa, mas é uma autoridade delegada, não 
suplantada. O Pai continua a ser o maior, como está escrito em João 14:28b: 
 
“porque o Pai é maior do que eu”. 
 
1 Coríntios 15:27-28: “Pois se lê: Todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando 
diz: Todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se exceptua aquele que lhe sujeitou 
todas as coisas. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio 
Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Elohim seja tudo em 
todos”. 
 
“e por tua voz se governará todo o meu povo;” – Aquele que não obedece ao Messias 
Yeshua, tampouco dá ouvidos ao Pai, como está escrito em João 3:35-36: 
 
“O Pai ama ao Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a 
vida eterna; o que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece 
a ira de Elohim”. 
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41:41 “Disse mais Faraó a José: Vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egipto”. 
 
Como o Egipto simboliza o mundo inteiro, o Messias governará sobre todo o mundo, como 
está escrito em Hebreus 2:8:  
 
“todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, 
nada deixou que não lhe fosse sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas 
a ele”; 
 
Não é somente o mundo material que está sujeito ao Messias, mas também tudo o que é 
invisível, ou seja, toda a criação foi sujeita ao Messias, porque o Eterno assim decretou, cf. 
Mateus 28:18:  
 
“E, aproximando-se Yeshua, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na 
terra”. 
 
1 Pedro 3:22: “que está à destra de Elohim, tendo subido ao céu; havendo-se-lhe sujeitado 
os anjos, e as autoridades, e as potestades”. 
 
Efésios 1:19b-23: “e qual a suprema grandeza do seu poder para connosco, os que cremos, 
segundo a operação da força do seu poder, que operou no Messias, ressuscitando-o dentre 
os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, e 
autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas 
também no vindouro; e Ele lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o colocou 
como cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento 
daquele que cumpre tudo em todas as coisas”. 

41:42 “E Faraó tirou da mão o seu anel-sinete e pô-lo na mão de José, vestiu-o de traje de 
linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro”. 

O anel implica autoridade para actuar em nome do rei. Agora José poderia cunhar 
documentos usando o nome do Faraó. Recebeu o nome que estava sobre todo o nome 
naquele mundo.  

O mesmo se passou com Yeshua, que recebeu o Nome que é sobre todo o nome. Tal como 
José não era Faraó, mas podia actuar no seu nome e falar em seu nome, também Yeshua 
não é YHWH, mas recebeu autoridade do Pai para exercer o seu governo, como lemos em 
Filipenses 2:9: 

“Pelo que também Elohim o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo 
nome”. 
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“vestiu-o de traje de linho fino”. O linho é usado de uma forma especial no culto ao Eterno no 
tabernáculo e no templo. Todos os sacerdotes do Eterno vestiam-se de linho. Ver também 
Ezequiel 9:2; Daniel 10:5; Apocalipse 15:6.  

O Sumo-Sacerdote tinha que se vestir de roupas de linho, especialmente preparadas para o 
dia da expiação, Yom Kippur, cf. Levítico 16. Quando Yeshua foi sepultado, foi envolto num 
lençol de linho, cf. Mateus 27:59.  

O linho está relacionado com a ressurreição do Messias, segundo João 20:5-7. Também a 
noiva do Messias será vestida de linho fino, que representa as obras de justiça em obediência 
aos mandamentos, como lemos em Apocalipse 19:8: 

“e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro; pois o linho fino são as 
obras justas dos santos”. 

Na sequência das “vestes”, apraz-nos dizer ainda o seguinte. Devemos provar todas as 
coisas como autênticos bereanos (Actos 17:10-11) e reter o que é Bom (1ª Tessalonicenses 
5:21) ou que está de acordo com a Palavra, com a Verdade (João 17:17), por isso o espírito 
de discernimento é muito importante estar de acordo com a instrução dada por Yeshua na 
Torá (Actos 7:38-39).  

Estamos de facto a viver momentos proféticos, e a muita ciência deu-nos ferramentas 
excelentes de compreensão.  

Pegando no princípio de Daniel 12:9-10, grande parte das versões bíblicas oriundas do 
catolicismo ou da reforma, estão impregnadas de glosas ou de omissões, mas que não são 
suficientes para derrotar quem quer andar como Yeshua andou (1ª João 2:1-7) e queira o 
Eterno que nós, ou cada um dos nossos leitores possamos todos fazer parte dos Bem-
Aventurados de Apocalipse 22:14, que em muitas versões bíblicas trinitárias (católicas e das 
sociedades bíblicas) fala “dos que lavam as vestes no sangue do Cordeiro”.  

Felizmente, nestes últimos dias a ciência multiplicou-se não só para o mal, mas também para 
nos ajudar numa melhor leitura dos originais, e graças ao Altíssimo, já há muitas versões 
que fazem o respaldo da Verdade, onde o texto está fiel aos originais que diz explicitamente 
“…bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos.”. 

Apocalipse 22:14 “Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que 
tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas” 

41:43 “Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: Ajoelhai-vos. 
Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egipto”. 
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Quando o povo reconheceu a nova posição de José e dobrou o joelho diante dele, estavam 
dessa forma a aceitar a autoridade daquele que o colocou nesse lugar, o rei do Egipto.  

Foi o Faraó que ordenou ao povo que se dobrasse diante de José. De igual modo, o Pai 
ordenou ao mundo que se inclinasse diante de Yeshua, para assim reconhecer que a Sua 
autoridade foi delegada. Mas se há adoração ao Filho como se fosse o Pai, há confusão. O 
Filho não é o Pai e o Pai não é o Filho.  

Apocalipse 5:8a: “Logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos 
prostraram-se diante do Cordeiro”. 

Isaías 45:23: “Por mim mesmo jurei; já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará 
atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua”. 

Romanos 14:11: “Porque está escrito: Por minha vida, diz YHWH, diante de mim se dobrará 
todo joelho, e toda língua louvará a Elohim”. 

Filipenses 2:10-11: “para que ao nome de Yeshua se dobre todo joelho dos que estão nos 
céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que o Messias Yeshua é Senhor, 
para glória de Elohim Pai”. 

Aquele que não se inclinava diante de José, não se sujeitou a Faraó que o tinha ordenado. 
De igual modo, aquele que não se inclina diante de Yeshua reconhecendo-o como Senhor, 
não obedece ao Pai que o ordenou, como está escrito em João 5:23: 

“para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não 
honra o Pai que o enviou”. 

1 João 5:9-12: “Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Elohim é maior; 
porque o testemunho de Elohim é este, que de Seu Filho testificou. Quem crê no Filho de 
Elohim, em si mesmo tem o testemunho; quem a Elohim não crê, mentiroso o fez; porquanto 
não creu no testemunho que Elohim deu de seu Filho. E o testemunho é este: que Elohim 
nos deu a vida eterna; e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não 
tem o Filho de Elohim não tem a vida”. 

41:45 “Faraó chamou a José, Tsafnat-Paneã, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, 
sacerdote de Om. Depois saiu José por toda a terra do Egipto”. 

Quando José foi reconhecido como Senhor no mundo gentio, mudaram o seu nome hebraico 
para um nome gentio. De igual modo, o mundo gentio mudou o nome de Yeshua 
haMaschiach para um nome grego, Jesus Cristo.  

Segundo o rabino Rashi e o historiador Flávio Josefo, o nome egípcio, Zafnate-Paneã, que 
foi dado a José, significa revelador de mistérios. “Tsafnat” poderia derivar da raiz tsafán que 



http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com 

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 10- MIKETS 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 14 

 

significa esconder; ocultar. A LXX e a versão Copta, traduzem este nome como “salvador do 
mundo”.  

41:46 “Ora, José era da idade de trinta anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egipto. 
E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egipto”. 

Também Yeshua tinha cerca de trinta anos quando começou o seu ministério público, 
segundo Lucas 3:23a: 

“Ora, Yeshua, ao começar o seu ministério, tinha cerca de trinta anos;” 

41:49 “Assim José ajuntou trigo em abundância, como a areia do mar, até que cessou de 
contar; porque não se podia mais contá-lo”. 

Isto simboliza a grande colheita de almas que irão ser colhidas pelo Messias Yeshua, como 
lemos em Apocalipse 7:9-10:  

“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: Salvação ao nosso Elohim, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro”. 

Apocalipse 14:14-16: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um 
semelhante a filho de homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma 
foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava 
assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, 
porque já a seara da terra está madura. Então aquele que estava assentado sobre a nuvem 
meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. 

“como a areia do mar” alude aos filhos de Jacob, cf. 32:12, que se misturaram entre todas 
as nações da terra.  

41:50-52 “Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José dois filhos, que lhe deu 
Asenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. E chamou José ao primogénito Manassés; 
porque disse: Elohim me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu 
pai. Ao segundo chamou Efraim; porque disse: Elohim me fez crescer na terra da minha 
aflição”. 
 
Os dois filhos de José, que logo seriam adoptados como filhos de Israel, nasceram através 
de uma mulher não israelita e foram criados no mundo gentio mas com uma educação 
hebraica. Da mesma forma, O Eterno através de Yeshua despertou filhos nascidos no 
mundo gentio, que serão reconhecidos por Israel nos últimos tempos (Romanos 11:25-32).  
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O nome Manassés, Menashé em hebraico, vem da raiz “nashá” que significa “esquecer”. 
Efraim é a forma masculina de “Efrat” que significa “monte de brasas”, “fertilidade”. 
 
Os dois filhos de José representam os gentios que tiveram a experiência real de um novo 
nascimento através de Yeshua ben Yosef. O primeiro filho, Manassés, está relacionado 
com o esquecimento de duas coisas: a fatiga e a casa de Israel. O segundo, Efraim tem a 
ver com a multiplicação.  
 
Os seus nomes representam exactamente aquilo que se passou na história do cristianismo, 
onde estão a maioria dos gentios que nasceram pelo Espírito do Messias. Primeiro 
esqueceram-se das perseguições romanas que sofreram pela sua fé judaica e logo se 
esqueceram de Israel e da Torá.  
 
Efraim representa os avivamentos cristãos deste tempo que pregam a mensagem de 
salvação através da morte e ressurreição do Messias Yeshua, ainda que não o chamem 
por esse nome, mas sim por um nome grego.  
 
Finalmente, Efraim será colocado acima de Manassés e ambos serão peças chave no plano 
de restauração do povo de Israel, cf. Génesis 48. 

Quarta Leitura: 41:53 – 42:18 

41:55 “Depois toda a terra do Egipto teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão; e Faraó 
disse a todos os egípcios: Ide a José; o que ele vos disser, fazei”. 
 
Vemos como o Rei envia o povo aquele que recebeu a autoridade delegada. De igual modo 
sucede quando o Pai leva as pessoas ao Filho, como está escrito em João 6:44-45: 
 
“Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer; e eu o ressuscitarei no 
último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Elohim. Portanto todo 
aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim”. 
  
Assim como o Faraó ordenou ao povo que obedecesse a José, o Pai celestial ordenou com 
voz audível que obedecessem a Yeshua, segundo está escrito em Mateus 17:5: 
 
“Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu; e dela saiu uma voz que 
dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo; escutai-o”. 
 
Levanta-se a questão: É possível ir ao Pai sem passar por Yeshua? Este texto ensina-nos 
que quando há uma delegação de autoridade não se pode saltar por cima. De igual modo, 
o Pai delegou ao Filho toda a autoridade e não é possível passar por cima dessa autoridade 
para chegar ao Pai, como lemos em João 14:6: 
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“Respondeu-lhe Yeshua: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, 
senão por mim”. 
 
Esta mensagem não foi dada diante dos gentios, mas sim diante dos judeus. Nenhum judeu 
chega ao Pai sem ser pelo Messias, cujo nome é Yeshua. Foi exactamente contra essas 
coisas que o Apóstolo Paulo se levantou.  
 
A maioria dos Judeus diziam que bastava-lhes a observância da Torá poderiam chegar ao 
Pai, não precisando de Yeshua. Paulo explicava que a Torá nada é sem a fé no Messias.  
 
Isto porque pela Torá todo o homem está condenado, pois qualquer homem é imperfeito 
para a cumprir. E por isso mesmo precisamos do Messias, que por não ter pecado, tem 
toda a legitimidade para se apresentar diante do Pai como expiação pelos nossos pecados. 
 
Devemos cumprir a Torá sim por amor ao Eterno, e de modo a não menosprezarmos o 
sacrifício do Messias, que pagou um alto preço por todos sermos transgressores da Torá.  
 
Mas também devemos lembrarmo-nos que pela Torá nenhum homem será achado justo 
diante do Eterno, e por isso mesmo precisa da fé no Messias de Israel como Único e 
suficiente Salvador.  
 
A Torá é perfeita (Romanos 7:12), mas o homem não. Isso faz com que a Torá seja inútil? 
(Romanos 3:31).  
 
Não, antes pelo contrário, todo o homem deve atentar para a Torá para aperfeiçoar a sua 
conduta, até que aquilo que até então era corruptível, deixe de o ser, aquando da 
ressurreição.  
 
João 17:2 “assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna 
a todos aqueles que lhe tens dado”. 
 
Neste contexto, o povo necessitava de pão, e Faraó disse: “Ide a José; o que ele vos disser, 
fazei”.  
 
Em João 2:5, o povo necessita de vinho e a mãe de Yeshua disse aos que serviam: “façam 
tudo o que ele vos disser”.  
 
Encontramos aqui os dois ingredientes mais importantes das celebrações bíblicas, pão e 
vinho.  
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Isto leva-nos até à mesa do Senhor, onde primeiro é dado o pão como símbolo do seu 
corpo, e logo o vinho, como lembrança do seu sangue, conforme está escrito em 1 Coríntios 
11:23-26.  
 
41:57 “Também de todas as terras vinham ao Egipto, para comprarem de José; porquanto 
a fome prevaleceu em todas as terras”. 

Da mesma forma, virão os gentios de todos os países receber o pão da vida durante os sete 
anos de tribulação. O Messias é o salvador de todos os gentios. Ele é o pão da vida, como 
lemos em João 6:35.  

Os que vinham de todos os países não procuravam outra pessoa que não fosse José. 
Também Yeshua é o único que pode satisfazer a fome espiritual dos gentios. Mais adiante 
vemos que também os Israelitas terão que se humilhar para receber o pão da vida para não 
morrerem.  

42:1-6 “Ora, Jacó soube que havia trigo no Egipto, e disse a seus filhos: Por que estais 
olhando uns para os outros? Disse mais: Tenho ouvido que há trigo no Egipto; descei até lá, 
e de lá comprai-o para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então desceram os dez 
irmãos de José, para comprarem trigo no Egipto. Mas a Benjamim, irmão de José, não enviou 
Jacó com os seus irmãos, pois disse: Para que, porventura, não lhe suceda algum desastre. 
Assim entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra 
de Canaã. José era o governador da terra; era ele quem vendia a todo o povo da terra; e 
vindo os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra”. 

Aqui vemos um cumprimento parcial do sonho de José. Contudo faltava um irmão para que 
cumprisse na totalidade.  

Daqui aprendemos, que chegará o momento da história, em que os judeus, que não foram 
misturados entre as nações, terão que ir ao Messias para buscar o pão da vida para não 
morrerem. Será um momento glorioso quando os judeus reconhecerem que aquele que o 
mundo gentio chamava de Jesus Cristo, afinal não é grego, mas sim israelita, que também 
tem pão para eles, e que afinal, ele é de facto o Messias, o Filho do Eterno.  

Oseias 5:15 a 6:3: Irei, e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e 
busquem a minha face; estando eles aflitos, ansiosamente me buscarão. Vinde, e tornemos 
para YHWH porque ele despedaçou e nos sarará; fez a ferida, e no-la atará. 
 
Depois de dois dias nos ressuscitará: ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. 
Conheçamos, e prossigamos em conhecer a YHWH; a sua saída, como a alva, é certa; e 
ele a nós virá como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. 

Este texto relaciona-se com Mateus 23:39 que diz: 
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“Pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais: Bendito 
aquele que vem em nome do Eterno”. 

Isto é dito pelo Messias após ter feito a sua entrada triunfal na cidade. Contudo, anuncia 
outro evento que ainda não sucedeu. 

Actos 3:12, 19-21 “Pedro, vendo isto, disse ao povo: Varões israelitas (…) Arrependei-vos, 
pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, até que venham os 
tempos de refrigério, da presença do Eterno, e envie ele o Messias, que já dantes vos foi 
indicado, Yeshua, ao qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de 
todas as coisas, das quais Elohim falou pela boca dos seus santos profetas, desde o 
princípio”. 

Segundo estes textos, existem varias condições para que Yeshua possa regresar à terra: 

1- Tem que haver um reconhecimento da culpa e arrependimento no povo de Israel por ter 
negado a Yeshua como o Messias; 

2- tem que existir uma busca intensiva do Eterno num tempo de angústia, que é a grande 
tribulação para Jacob, segundo Jeremias 30:7; 

3- têm que passar dois dias, que são dois mil anos, desde a primeira vinda do Messias; 
4- O povo judeu terá que ter viver e controlar a cidade de Jerusalém. 
5- têm que vir os tempos de restauração de todas as coisas que foram faladas e escritas 

nos livros dos profetas; 
6- a maioria da população de Jerusalém terá que dizer a Yeshua: “Baruch habá beShem 

YHWH”; “Bendito aquele que vem em nome de YHWH”.  

Quando todas estas coisas sucederem, Yeshua regressará à terra para governar.  

42:7-8 “José, vendo seus irmãos, reconheceu-os; mas portou-se como estranho para com 
eles, falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: Donde vindes? Responderam eles: Da terra 
de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, reconheceu seus irmãos, mas eles não 
o reconheceram. 

De igual modo, Yeshua reconheceu o povo judeu ainda que a maioria deles não o tenham 
reconhecido. Ele nunca descartará o seu povo.  

42:13 “Mas eles disseram: Nós, teus servos, somos doze irmãos, filhos de um homem da 
terra de Canaã; o mais novo está hoje com nosso pai, e outro já não existe”. 

A expressão “O outro já não existe” aparece duas vezes neste relato cf. vs. 32. No vs. 38 
Jacob diz que José está morto, cf. 44:20. 
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Esta é a mensagem que só uma pequena parte do povo judeu tem repetido durante quase 
dois mil anos acerca de Yeshua que morreu mas que foi ressuscitado pelo Elohim de Israel.  

Como José continuava vivo e inclusivamente a governar, assim também Yeshua continua a 
existir e a governar à direita do Elohim de Israel nos céus, e no segundo encontro dar-se-á 
a conhecer aos seus irmãos.  

42:15 “Nisto sereis provados: Pela vida de Faraó, não saireis daqui, a menos que venha para 
cá vosso irmão mais novo”. 

Para que o povo possa vivenciar a redenção final das nações e sair do Egipto no segundo 
êxodo (Isaías 66:10-24), é necessário que estejam as doze tribos presentes.  

42:16-18 “Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, a fim de 
serem provadas as vossas palavras, se há verdade convosco; e se não, pela vida de Faraó, 
vós sois espias. E meteu-os juntos na prisão por três dias. Ao terceiro dia disse-lhes José: 
Fazei isso, e vivereis; porque eu temo a Elohim. 
 
O terceiro dia alude à morte e ressurreição do Messias, que representa o resto dos filhos 
de Israel.  
 
“Ao terceiro dia… vivereis” cf. Óseias 6:2: 
 
“Depois de dois dias nos ressuscitará: ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante 
dele”. 
 
José não tinha vingança no seu coração, como bom israelita que era, segundo Levítico 
19:18 que diz: 
 
“Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo; mas amarás o teu próximo 
como a ti mesmo. Eu sou YHWH”. 
 
Quinta Leitura: 42:19-43:15  
 
42:19-21 “Se sois homens rectos, que fique um dos irmãos preso na casa da vossa prisão; 
mas ide vós, levai trigo para a fome de vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo; 
assim serão confirmadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então 
disseram uns aos outros: Nós, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, 
porquanto vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, e não o quisemos atender; 
é por isso que vem sobre nós esta angústia”. 

 



http://emunah-a-fe-dos-santos.weebly.com 

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 10- MIKETS 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 20 

 

A razão pela qual José agiu duramente com os seus irmãos foi porque o Eterno o estava a 
usar como um instrumento para levá-los ao arrependimento. Também porque precisavam 
de demonstrar que se tinham arrependido verdadeiramente do seu pecado. 
 
Agora voltavam a estar numa situação semelhante à anterior e tinham a oportunidade de 
rectificar, e não voltar a abandonar o irmão, filho de Raquel, nem defraudar o seu pai.  
 
Vemos como a atitude de José teve reflexos positivos neles, como lemos em 2 Coríntios 
7:10: 
 
“Porque a tristeza segundo Elohim opera arrependimento que leva à salvação, o qual não 
traz pesar; mas a tristeza do mundo opera a morte”. 

“a angústia da sua alma” – De igual modo, também a alma de Yeshua se angustiou, quando 
foi vendido pelos seus irmãos e entregue nas mãos dos gentios para morrer, segundo Isaías 
53:11: 

“Devido à angústia da sua alma, Ele o verá e ficará satisfeito; com o seu conhecimento o 
meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si”. 

42:22-24 “Respondeu-lhes Rúben: Não vos dizia eu: Não pequeis contra o menino; Mas não 
quisestes ouvir; por isso agora é requerido de nós o seu sangue. E eles não sabiam que 
José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Nisto José se retirou deles e chorou. 
Depois tornou a eles, falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles, e o amarrou perante os seus 
olhos”. 

Ruben, o primogénito, não estava de acordo com os maus-tratos a José. Simeão, que era o 
segundo, era um homem extremamente violento, tal como o seu irmão Levi, visto que tinham 
devastado toda uma cidade e os seus moradores.  

Simeão precisava de um tratamento especial, para se poder arrepender do seu pecado e 
humilhar o seu duro coração. Essa foi a razão pela qual José o tomou e o prendeu. 

42:25 “Então ordenou José que lhes enchessem de trigo os sacos, que lhes restituíssem o 
dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem provisões para o caminho. E assim lhes foi 
feito”. 

 Ainda que os irmãos não reconhecessem José na sua primeira visita, tiveram a oportunidade 
de levarem trigo para saciarem a sua fome e viver.  

De igual modo, existem vários ensinamentos que foram compilados na Mishná e no Talmude 
que têm origem nos ensinamentos de Yeshua, porque o Nosso Mestre estava rodeado de 
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escribas e fariseus que apesar de entrarem em confronto por diversas vezes, foram também 
influenciados pelos seus ensinamentos.  

Assim o pão do Filho de José também tem estado a alimentar o povo judeu desde o seu 
primeiro encontro ainda que não o tenham reconhecido.  

42:30 “O homem, o senhor da terra, falou-nos asperamente, e tratou-nos como espias da 
terra”; 

 Assim se sentem os judeus pelo tratamento do mundo cristão. Os cristãos são aqueles que 
trataram de pior forma o povo judeu durante os últimos dois mil anos.  

O judeu pensa que Jesus Cristo os odeia, porque em nome de Jesus cometeram-se actos 
extremamente cruéis contra os judeus.  

Tanto as cruzadas como a inquisição, e o extermínio nazi1, foram feitos em nome de Jesus 
Cristo. Lamentavelmente este duro tratamento levado a cabo pelo cristianismo, é um dos 
maiores impedimentos para que o povo judeu possa reconhecer o Filho de José como o 
Messias.  

1) Ambos oriundos das ideias disseminadas por muitos anti-semitas germânicos, passando pela influência indirecta de 
Lutero e do ódio que ele nutriu aos judeus, por estes não se terem convertido à sua reforma, mas que não passava de 
uma outra variante da anomia e de trinitarismo; e por outros iminentes da cultura germânica do séc. XIX, bem como a 
conivência de certos círculos católicos de então. 

Em vez de levarem os judeus descrentes à fé, promoveram o ódio contra o seu próprio 
Messias. Tudo isto devido a uma teologia anti-semita da substituição, que é a mesmo 
promovida pelo cristianismo.  

Ensinam que o povo cristão substituiu o povo Judeu no plano de Salvação do Eterno. 
Contudo ignoram que o povo do Eterno não é o povo Judeu, mas sim Israel como um todo, 
e que grande parte dos cristãos são na verdade descendentes das doze tribos de Israel.  
Romanos 11 e Galátas 3:29 

Agora é o tempo para derrubar essas falsas teologias. É o tempo da restauração dos 
conceitos originais da única fé válida para todos os séculos, e para todas as pessoas; a fé 
que uma vez foi dada aos santos cf. Judas 1:3.  

“Então disse Judá a Israel, seu pai: Envia o mancebo comigo, e levantar-nos-emos e iremos, 
para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Eu serei fiador 
por ele; da minha mão o requererás. Se eu to não trouxer, e o não puser diante de ti, serei 
réu de crime para contigo para sempre”. 
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Agora Judá entra em cena, e assume o controlo da situação. Ele está disposto a responder 
pelo irmão mais novo e ser considerado culpado para sempre se não devolver o irmão a seu 
pai.  

Também o Messias, que é descendente de Judá, se dispôs a responder, não só pelos seus 
irmãos judeus, mas sim pelo mundo inteiro. 

Para nos libertar dos nossos pecados, ele tomou sobre si a nossa culpa e foi castigado em 
nosso lugar para que fossemos libertados das consequências dos nossos pecados, como 
lemos em 1 João 2:1-2: 

“Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; mas, se alguém pecar, 
temos um Advogado para com o Pai, Yeshua haMashiach, o justo, e ele é a propiciação 
pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos [os judeus], mas também pelos de todo 
o mundo [os gentios]”. 

2 Coríntios 5:21: “Àquele que não conheceu pecado, Elohim o fez pecado por nós; para que 
nele fôssemos feitos justiça de Elohim”. 

Sexta Leitura: 43:16-29 

43:26-28 “Quando José chegou em casa, trouxeram-lhe ali o presente que guardavam junto 
de si; e inclinaram-se a ele até a terra. Então ele lhes perguntou como estavam; e prosseguiu: 
vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? Responderam eles: O teu 
servo, nosso pai, está bem; ele ainda vive. E abaixaram a cabeça, e inclinaram-se”. 

Finalmente cumpriu-se o primeiro sonho que José tinha dito a respeito dos seus irmãos. 
Agora todos os irmãos estavam reunidos e os onze irmãos se inclinavam diante de José.  

É interessante que o sonho falava de molhos atados no campo de colheita. Será certamente 
uma alusão à colheita que tem vindo a ser feita das almas dos irmãos para o Reino 
Messiânico que virá em breve.  

Durante a angústia, Jacob se inclinará diante do Messias Yeshua, e assim também haverá 
uma colheita no povo Judeu, como está escrito em Oseias 6:11: 

“Também para ti, ó Judá [o povo judeu], está determinada uma ceifa. Ao querer eu trazer do 
cativeiro o meu povo [as doze tribos perdidas entre os gentios]”.  

Daqui, também aprendemos que todo o Israel (as doze tribos), um dia se inclinará perante o 
Messias. 

Sétima Leitura: 43:30 – 44:17 
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43:30 “E José apressou-se, porque se lhe comoveram as entranhas por causa de seu irmão, 
e procurou onde chorar; e, entrando na sua câmara, chorou ali”. 

José afastou-se por momentos e chorou pelo amor que lhes tinha antes de se dar a conhecer. 
A câmara é uma alusão ao lugar santíssimo no tabernáculo celestial, onde o Messias ministra 
agora, chorando e intercedendo pelos filhos de Israel, como está escrito Romanos 8:34:  

“Quem os condenará? O Messias Yeshua é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre 
os mortos, o qual está à direita de Elohim, e também intercede por nós”; 

Hebreus 9:24 está escrito:  

“Pois o Messias não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no 
próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Elohim.” 

43:31-34 “Depois lavou o rosto, e saiu; e se conteve e disse: Servi a comida. Serviram-lhe, 
pois, a ele à parte, e a eles também à parte, e à parte aos egípcios que comiam com ele; 
porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, porquanto isso é abominação aos 
egípcios. Sentaram-se diante dele, o primogénito segundo a sua primogenitura, e o menor 
segundo a sua menoridade; do que os homens se maravilhavam entre si. Então ele lhes 
apresentou as porções que estavam diante dele; mas a porção de Benjamim era cinco vezes 
maior do que a de qualquer deles. E eles beberam, e se regalaram [embriagaram] com ele”. 

A Torá não ocultou o facto de eles se terem embriagado (lamentavelmente, muitas traduções 
cristãs fizeram-no ao não traduzirem este versículo como está escrito segundo o texto 
hebraico).  

Porque razão se embriagaram se a embriaguez não é permitida segundo as Escritura? E 
porque razão a Torá não ocultou este acto vergonhoso dos doze filhos de Israel? 

A resposta é porque há uma projecção profética para aquilo que se irá passar com a reunião 
das doze tribos de Israel nos últimos tempos sob a direcção do Messias Yeshua.  

Nesse momento haverá um derramamento do Espírito de Santidade que será semelhante a 
uma embriaguez semelhante à que se passou em Actos 2:4, 15-17: 

“E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o 
Espírito lhes concedia que falassem (…) Pois estes homens não estão embriagados, como 
vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta 
Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda 
a carne; e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, 
os vossos anciãos terão sonhos;” 
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Salmo 126:1-6: “Quando YHWH trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os 
que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. 
Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez YHWH por eles. Sim, grandes coisas fez 
YHWH por nós, e por isso estamos alegres. Faze regressar os nossos cativos, YHWH, como 
as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo segarão. Aquele 
que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo 
consigo os seus molhos”. 

Neste Salmo vemos várias coisas que se relacionam com o texto que estamos a estudar. O 
Eterno fará com que as doze tribos se reúnam novamente. Então se dará uma euforia como 
num sonho, com risos e gritos de alegria e júbilo, semelhante a uma embriaguez. Este retorno 
compara-se à alegria da colheita ao trazer os seus molhos.  

Isto relaciona-se com o evento da reunificação das doze tribos como uma grande colheita de 
almas nos últimos tempos, como lemos em Mateus 13:39b: 

“a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos”. 

Isaías 9:3: “Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste; todos se alegrarão perante 
ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos”. 

A refeição na casa de José também representa a ceia que se dará no reino junto com o 
Messias e as doze tribos de Israel, como lemos em Mateus 26:29: 

“Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em 
que convosco o beba novo, no reino de meu Pai”. 

Lucas 22:28-30: “Mas vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas 
provações; e assim como meu Pai me conferiu domínio, eu vo-lo confiro a vós; para 
que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos, 
julgando as doze tribos de Israel”. 

Uma das missões do Messias Yeshua é a de restaurar e reunir as doze tribos de Israel, cf. 
Isaías 49:5-6: 

“E agora diz YHWH, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para tornar a 
trazer-lhe Jacó, e para reunir Israel a ele (pois aos olhos de YHWH sou glorificado, e o meu 
Elohim se fez a minha força). Sim, diz ele: Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares 
as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel; também te porei para luz 
das nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra”. 
 
Como a grande maioria dos descentes das doze tribos estão entre os gentios, esta 
restauração e reunificação implica que aqueles que são do Messias entre os gentios, 
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experimentem uma força incrível que os levará a unirem-se com os seus irmãos judeus 
para serem um só povo.  

Os recentes movimentos messiânicos e nazarenos, são apenas o início desta reunificação 
no Messias Yeshua, entre os gentios (onde estão as tribos perdidas), e os judeus.  

Cada vez mais pessoas se integram neste movimento da redenção final de Israel das nações 
e a reunificação das doze tribos. Quantos já sentem algo desta embriaguez? Haverão muitos 
mais. Isto é só o início.  

44:14 “E veio Judá com seus irmãos à casa de José, pois ele ainda estava ali; e prostraram-
se em terra diante dele". 

Actualmente, existem esforços tanto dos judeus ortodoxos como dos judeus messiânicos em 
busca da “casa de José”, as dez tribos perdidas entre as nações.  

O Eterno leva-os a fazer isso porque aproxima-se o momento em que o Filho de José se 
dará a conhecer os seus irmãos.  

Este texto induz-nos a pensar que os judeus reconhecerão a Yeshua na casa de José. A 
casa de José são as dez tribos perdidas que estão agora a voltar a casa, principalmente 
entre os cristãos.  

Neste texto, também aprendemos que muitos judeus se inclinarão diante de um Messias 
“gentilizado”, num contexto estranho, que é o mundo cristão.  

Desde o ano de 1967, cada vez mais judeus se tornaram crentes em Yeshua (que na sua 
maioria são cristãos que têm uma raiz judaica mas que mantém a teologia cristã que não 
lhes permite serem fiéis à Torá) e assim adaptaram costumes “egípcios” que nada têm a ver 
com a fé hebraica.  

Reconheceram a Jesus Cristo como o seu salvador mas num ambiente cristão, mas não o 
vêm como um judeu praticante da Torá.  

Eles terão uma grande surpresa quando ele se manifestar como ele realmente é.  

44:16 “Respondeu Judá: Que diremos a meu senhor? que falaremos? e como nos 
justificaremos? Descobriu Deus a iniqüidade de teus servos; eis que somos escravos de meu 
senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achada a taça. Disse José: Longe esteja eu 
de fazer isto; o homem em cuja mão a taça foi achada, aquele será meu servo; porém, quanto 
a vós, subi em paz para vosso pai” 

A iniquidade que Judá refere, não é o roubo do copo, visto que eram inocentes, mas sim do 
que tinham feito com o seu irmão José.  
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Judá, que é o pai dos judeus, é quem irá na frente para se apresentar diante de Yeshua ben 
Yosef (Messias filho de José) e pedirá misericórdia.  

Este é o momento crucial de toda a história de José, quando Judá mostra arrependimento 
por ter vendido o seu irmão.  

Quando o Povo judeu reconhecer o seu grave erro por ter negado a Yeshua, ele se dará a 
conhecer. E sobre isso, falaremos mais na próxima Parashá.  

Até para a semana se YHWH o permitir.  

Fim da Parashá 10- Mikets (ao fim de). 

Shavua Tov.  
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