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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 11- VaYigash (e se achegou) 
(Génesis 44:18 – 47:27) 

 

Referência nos Profetas: Ezequiel 37:15-28. 
Referência nos Escritos Apostólicos: Lucas 6:9-16. 
Salmo complementar: 48. 
 
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: 11- VaYigash (de Génesis 44:18 a 47:27). 

Significa “e se achegou”. 

Comentários: 

Primeira Leitura: 44:18 

44:18 ”Então Judá se chegou a ele, e disse: Ai senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer 
uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo; porque 
tu és como Faraó.”  
 
Judá aproximou-se de José pouco antes deste se dar a conhecer. Da mesma forma sucederá 
nos últimos tempos, pouco antes do Messias se dar a conhecer ao povo Judeu.  
 
Estamos a viver este tempo agora, quando o povo judeu se aproxima cada vez mais de 
Yeshua para conhecer mais sobre ele, não como o cristianismo o pintou, mas sim como um 
Judeu praticante da Torá. Judá (o povo judeu – tanto nos tempos apostólicos como ao longo 
destes últimos dois mil anos) aproxima-se de Yeshua sem reconhecer nele o Messias.  
 
 “Tu és como Faraó” – O enviado é como Aquele que o enviou. O que vê o enviado, vê Aquele 
que o enviou como nos diz João 14:9: 
 
“Disse-lhe Yeshua: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? 
Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai?” 
  
44:21 “Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele.” –  
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A palavra hebraica que é traduzida como “trazei-mo” vem da raiz “yarad” que significa 
“descer”.  
Quando o povo hebreu fala de sair da Terra de Israel, usa a expressão “descer” e quando 
fala em entrar na terra de Israel, usa a expressão “subir”. O mesmo se vê nos versículos 23 
“descer” e 24 “subindo”.  
  
Isto ensina que quando uma pessoa sai da Terra de Israel, desce espiritualmente e quando 
entra na Terra de Israel, sobe espiritualmente. O Eterno chama à Terra de Israel “minha 
terra”, Isaías 14:25; Jeremias 2:7; 16:18; Ezequiel 36:5; 38:16; Joel 1:6; 3:2.  
  
Em Deuteronómio 11:12 está escrito: 
  
“Terra de que YHWH teu Elohim tem cuidado; os olhos de YHWH teu Elohim estão sobre ela 
continuamente, desde o princípio até ao fim do ano.” 
  
O Faraó não entendeu a importância espiritual da Terra de Israel, e quando falou em viajar 
à terra de Canaã, só disse “tornai”, Génesis 45:17. 
 
Segunda Leitura: 44:31 – 45:7 
  
 44:32 “Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: Se eu 
o não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias.” 
 
Judá colocou-se como fiador, em hebraico “arav”.  
 
Isto significa que estava disposto a sofrer no lugar do irmão. Mais uma vez vemos como 
Judá, como ancestral do Messias, de uma forma profética expressa com a sua atitude o que 
o Messias iria fazer na sua primeira vinda. Estava disposto a levar a culpa para sempre para 
salvar o seu irmão.  
 
Quando João, viu o Cordeiro no céu, viu-o “como imolado” Apocalipse 5:6. Portanto, a noiva 
do Messias, estará “sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante” Efésios 5:27.  
 
O Messias fez-se responsável no lugar dos homens e ele, leva no seu corpo, as marcas das 
consequências do pecado da humanidade, como está escrito em João 20:25-28 
 
“Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir 
o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a 
minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E oito dias depois estavam outra vez 
os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Yeshua, estando as portas fechadas, 
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e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu 
dedo, e vê as minhas mãos; e chega a tua mão, e põe-na no meu lado; e não sejas incrédulo, 
mas crente. E Tomé respondeu, e disse-lhe: Senhor meu, e elohim meu!” 
  
44:33 “Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que 
suba o moço com os seus irmãos.”  
 
Ser fiador implica levar a responsabilidade até à última consequência. Judá foi fiel à 
promessa feita a seu pai. Naquele momento mostrara, não somente arrependimento, mas 
também mostra como estava disposto a rectificar o que fez a seu irmão José. Em vez de 
entregar o filho de Raquel, que o seu pai amava, ofereceu-se em seu lugar. Se não há 
intenção de rectificar os erros cometidos, caso isso seja possível, não há arrependimento 
nessa pessoa. Se há um arrependimento verdadeiro também há o desejo de correcção, 
como está escrito em Lucas 19:8-9: 
  
“E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos 
meus bens; e, se nalguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-
lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão.” 
  
A Salvação tinha vindo à casa de Zaqueu. Houve evidências claras do arrependimento dos 
seus pecados. O mesmo vemos na vida de Judá. Ele não voltaria a desiludir o seu pai. Já 
não permitiria que o seu irmão fosse escravo no Egipto. Fê-lo uma vez, mas desta vez não, 
porque havia arrependimento no seu coração. 
  
Quando Judá mostra arrependimento por ter vendido o seu irmão, o irmão dá-se a conhecer: 
  
45:1  “Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele; e clamou: 
Fazei sair daqui a todo o homem; e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer 
a seus irmãos.” 
 
Judá já tinha demonstrado o seu arrependimento. A partir daquele momento José não 
precisava de continuar a ser duro. Por isso dá-se a conhecer aos seus irmãos. Da mesma 
forma Yeshua não foi manifestado ao mundo depois da sua ressurreição, mas sim apenas 
aqueles que tinham caminhado com ele, como está escrito em Actos 10:40-41: 
  
“A este ressuscitou Elohim ao terceiro dia, e fez que se manifestasse. Não a todo o povo, 
mas às testemunhas que Elohim antes ordenara; a nós, que comemos e bebemos 
juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos.” 
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José não se deu a conhecer até que os doze irmãos estavam todos juntos. Como já vimos 
antes, isto demonstra que o Messias não se dará a conhecer nos últimos tempos até que as 
doze tribos estejam reunidas.  
 
A reunificação do rebanho começou a ser feita durante o ministério terreno de Yeshua, e 
ganhou força nos últimos anos, à medida que nos aproximamos dos últimos dias.   
Também aprendemos daqui que tem que existir unidade entre irmãos para se ter a revelação 
plena do Messias, como está escrito em Efésios 3:17b-19: 
  
“…a fim de, estando arraigados e fundados em amor, Poderdes perfeitamente compreender, 
com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. E 
conhecer o amor do Mashiach, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de 
toda a plenitude de Elohim.” 
  
Tal como os irmãos de José não o reconheceram no seu primeiro encontro, mas somente no 
segundo, também o Messias Yeshua não foi reconhecido pela maioria dos judeus na sua 
primeira vinda, mas sê-lo-á na sua segunda vinda.  
 
Por outras palavras, estamos a viver o tempo em que a maioria dos judeus conhecerão a 
Yeshua como sendo o Messias. Agora ele está a dar-se a conhecer como ele é 
verdadeiramente, aquele Messias do qual falam todas as Escrituras.  
  
“…e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos.”  
 
Havia uma intimidade com os irmãos. De igual modo agora, o Messias Yeshua dá-se a 
conhecer de uma forma bastante íntima aos que são descendentes das doze tribos de Israel. 
Chamando-os de volta às suas raízes hebraicas e dando-lhes a entender a sua relação com 
Ele não só de forma espiritual, mas também física.  
 
As pessoas que recebem este tipo de revelação já não são as mesmas. O seu conceito de 
si mesmos muda radicalmente e o conceito de quem é Yeshua muda radicalmente. Já não 
o vêm num contexto gentio, mas sim num contexto hebreu. Já não o vêm como o Salvador 
dos gentios, mas sim em primeiro lugar como o Salvador de Israel, do qual fazem parte 
israelitas naturais, e enxertados que outrora foram gentios (Romanos 11:19-36). 
  
Foi Judá que provocou a revelação de José. Da mesma forma os judeus são os que 
finalmente farão que Yeshua se manifeste em glória, Mateus 23:39; Actos 3:19-21. 
  
45:2  “E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de 
Faraó o ouviu.”  
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No momento da revelação de José houve choro, vs. 14-15. Da mesma forma que há muitas 
emoções e lágrimas naquelas pessoas que agora estão a receber a revelação de quem é 
realmente Yeshua. 
  
Yeshua chorou sobre a cidade de Jerusalém, ver Lucas 19:41-44. Os habitantes de 
Jerusalém chorarão quando ele se der a conhecer mostrando as suas feridas, os sinais do 
pacto renovado, como está escrito em Zacarias 12:10-14: 
  
“Mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de 
graça e de súplicas; e olharão para mim, a quem traspassaram; e pranteá-lo-ão sobre ele, 
como quem pranteia pelo filho unigénito; e chorarão amargamente por ele, como se chora 
amargamente pelo primogénito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o 
pranto de Hadade-Rimom no vale de Megido. E a terra pranteará, cada família à parte: a 
família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte; e a família da casa de Natã à parte, 
e suas mulheres à parte; A família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte; a família 
de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Todas as mais famílias remanescentes, cada 
família à parte, e suas mulheres à parte.” 
  
Nos primeiros versículos da profecia de Zacarias capítulo 12 fala-se de uma guerra que irá 
ser causada pelos países árabes e apoiada pela coligação internacional. O motivo dessa 
guerra é Jerusalém. Estamos a viver esses tempos, quando o Eterno coloca a Sua cidade 
como “um copo de tremor para todos os povos em redor”, e logo se dará uma guerra (Salmos 
122:6). 
 
Esta guerra será ganha pelo povo judeu e a cidade será habitada de novo. Depois desta 
guerra, haverá um derramamento do Espírito de graça e de oração sobre os habitantes da 
cidade e lhes será revelado o que antes não viam, que esse Yeshua que foi cravado no 
madeiro há quase 2000 anos, é o Messias ben Yosef prometido.  
 
Então haverá um lamento impressionante, especialmente entre os ortodoxos, pois são os 
que fazem distinções entre homens e mulheres nas orações como nos mostra o texto.  
 
No capítulo 13 do livro do mesmo profeta, podemos ver como este avivamento messiânico 
entre os ortodoxos em Jerusalém produzirá uma purificação do pecado e da impureza. Toda 
a religião e adoração falsa será eliminada do país.  
 
O templo Bahai em Haifa será destruído, todas as mesquitas serão demolidas, todas as 
igrejas católicas serão assoladas. As discotecas serão encerradas, os lugares de ocultismo 
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desaparecerão, e o espírito imundo será eliminado do país. Então haverá uma restauração 
do culto com sacrifícios no lugar do templo.  
 
Quando isto suceder serão provocadas todas as nações do mundo e se unirão de novo para 
batalhar contra Jerusalém, segundo está escrito em Zacarias 14:1-5: 
  
“Eis que vem o dia de YHWH, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu 
ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém; e a cidade será tomada, e as casas 
serão saqueadas, e as mulheres forçadas; e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o 
restante do povo não será extirpado da cidade. E YHWH sairá, e pelejará contra estas 
nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o 
monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente; e o monte das Oliveiras 
será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande; e 
metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul.  
E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel; e fugireis 
assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá YHWH 
meu Elohim, e todos os santos contigo.” 

Esta será a última guerra antes da vinda do Messias. Nesta guerra o exército do estado de 
Israel será totalmente eliminado e a santa cidade será tomada, como está escrito em Daniel 
9:26b-27: 
  
“…e até ao fim haverá guerra; estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com 
muitos por uma semana; e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação; e sobre 
a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação; e o que está determinado 
será derramado sobre o assolador.”  

Daniel 12:6-7: “E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: 
Quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre 
as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por 
aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e 
quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão 
cumpridas.”  
  
Uma vez que nesta guerra será destruído o exército do povo judeu. Isto produzirá um clamor 
grande nos habitantes de Jerusalém. Irão gritar pedindo ao Eterno que envie o Messias. 
Então dirão com todo o seu coração e com toda a sua força: “BARUCH HABA HASHEM 
YHWH” que traduzido é Bendito aquele que vem em Nome de YHWH, e então virá o Messias 
de novo para pôr os seus pés no Monte das Oliveiras e destruir, com a espada de sua boca, 
a todos os exércitos do mundo liderados pelo anti-cristo, como está escrito em Isaías 11:4: 



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 11- VAYIGASH 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 7 

 

  
“Mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra; e 
ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio,” 
  
Apocalipse 19:15: “E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações; e 
ele as regerá com vara de ferro; e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira 
do Elohim Todo-Poderoso.” 
  
E em 2 Tessalonicenses 2:8 está escrito: “E então será revelado o iníquo, a quem YHWH 
desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda;” 
 

“os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu.”  

Os egípcios, que simbolizam todos os gentios, se darão conta da revelação do Messias de 
Israel e o seu grande choro por parte dos seus irmãos judeus. 

A casa de Faraó faz referência aos governos da terra nos últimos tempos que irão ter 
conhecimento quando o Messias se der a conhecer aos seus irmãos israelitas. 
  
45:3  “E disse José a seus irmãos: Eu sou José; vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe 
puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. ”  

Agora José falou em hebraico apresentando-se com o seu nome hebraico (Yossef). Não 
disse: “Eu sou Tsafnat-Paneaj”.  

Da mesma forma, quando o Messias se apresentou a Paulo discípulo da escola de Gamaliel 
em Actos 9:5 não disse: “Eu sou Jesus cristo”, mas sim: “Eu sou Yeshua haMashiach”.  

O Seu nome não é Jesus, mas sim Yeshua. Quando ele fala com os seus irmãos judeus fala-
lhes em hebraico, como está escrito em Actos 26:14: 

“E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: 
S’haul, S’haul, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões.” 
  
45:4 “E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se; então disse 
ele: Eu sou José vosso irmão, a quem vendestes para o Egipto.”  

Daqui aprendemos que nos últimos tempos o povo de Israel se aproximará cada vez mais 
de Yeshua. 

45:5 “Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes 
vendido para cá; porque para conservação da vida, Elohim me enviou adiante de vós.”  
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O Messias foi enviado aos gentios para salvar vidas, segundo está escrito em Actos 28:28: 

“Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Elohim é enviada aos gentios, e eles a 
ouvirão.”   

Em Romanos 11:11 está escrito: “Digo, pois: Porventura tropeçaram, para que caíssem [os 
JUDEUS]? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os 
incitar à emulação.”  
 
Esse era o plano do Eterno: por causa da rejeição por parte dos judeus, tal como José foi 
rejeitado pelos seus irmãos, os gentios poderão receber Yeshua para também serem salvos. 
  
45:6 “Porque já houve dois anos de fome no meio da terra,”  

Como os irmãos de José o reconheceram no segundo ano de fome é provável que o 
momento do derramamento do Espírito de graça e oração sobre os judeus seja durante o 
segundo ano dos sete últimos anos antes da vinda do Messias. 

“e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem sega.”  
 
José soube através dos sonhos do Faraó que faltavam cinco anos de fome. Portanto, para 
os filhos de Israel só houve dois anos de fome, José sustentou-os durante o resto do tempo. 
Daqui aprenderemos que os fiéis, que não puderem nem comprar nem vender durante a 
grande tribulação por não terem a marca da besta, serão sustentados de forma sobrenatural 
pelo Eterno, tal como passou com Elias durante os anos de seca. 1 Reis 17:4, 14. 
  
45:7 “Pelo que Elohim me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e 
para guardar-vos em vida por um grande livramento.”  

Yeshua foi enviado ao mundo gentio para provocar ciúme nos judeus, para que eles a seu 
tempo sejam salvos por esta provocação, como está escrito Romanos 11:14:  

“Para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne e salvar alguns 
deles.” 

Em Romanos 11:24-27 está escrito: 

“Porque, se tu foste cortado do natural zambujeiro e, contra a natureza, enxertado na boa 
oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira!  
Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo (para que não presumais de vós 
mesmos): que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios 
haja entrado. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: De Sião virá o Libertador, 
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E desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, Quando eu tirar 
os seus pecados.” 

Terceira Leitura: 45:8-18 

45:8 “Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Elohim que me tem posto por 
pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egipto.” 

José não atribui a culpa do sucedido a seus irmãos. Estas palavras vêm de uma pessoa 
espiritualmente madura. Os imaturos não vêm além do seu nariz, e atribuem a culpa ao seu 
redor pelas coisas más que se passam.  

Não entendem que por trás dos sucessos há leis espirituais e planos divinos. Aquele que 
colabora com estes planos prosperará, como José. José tirou a culpa dos seus irmãos. De 
igual modo, Yeshua retira a culpa dos judeus que se arrependem de o terem entregado aos 
gentios. YHWH tinha um plano ao enviar o Seu Messias, a salvação do mundo e 
especialmente de Israel. 

  
“Elohim que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente 
em toda a terra do Egipto”. Segundo Rashi, a palavra “pai”, em hebraico “av”, não significa 
somente pai, mas também “conselheiro”, “amigo” e “ministro”. Como José foi elevado à 
posição de ministro de Faraó, sem superá-lo ou igualá-lo em autoridade, assim Yeshua 
também recebeu de HaShem o título de “av” sem superá-lo ou igualá-lo, segundo está escrito 
em Isaías 9:6: 
  
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus 
ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Elohim Forte, Pai da 
Eternidade, Príncipe da Paz.” 
  
Os três cargos que José recebeu do Faraó correspondem a três cargos do Messias. 
  
Pô-lo como “av”, amigo e ministro, Isaías 9:6. 
Pô-lo como senhor de toda a sua casa, Hebreos 3:6. 
Pô-lo como governador sobre todo o mundo, Mateus 28:18. 
  
45:9 “Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me 
tem posto por senhor em toda a terra do Egito; desce a mim, e não te demores;” – As coisas 
suceder-se-ão rapidamente nos últimos tempos.  

“subi a meu pai” – Isto alude à colheita, por meio da qual todos os que são do Messias subirão 
à terra de Israel desde os quatro cantos da terra, como está escrito em Isaías 11:12: 
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“E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os 
dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra.” 

Em Mateus 24:29-31 está escrito: 
  
“E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as 
estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o 
sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do homem, 
vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com 
rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de 
uma à outra extremidade dos céus.”  

Este texto ensina que o chamado “arrebatamento” (1 Tessalonicenses 4:13-18) será depois 
da grande tribulação.  

Como nos tempos de Elias, houve seca durante três anos e meio, também o tempo de grande 
tribulação durará três anos e meio, que seria a última parte da 70ª semana de Daniel. Durante 
esse tempo a perseguição sobre os fiéis será pior que antes, Daniel 9:27. 

O princípio das dores de parto, Mateus 24:5-8 
As dores de parto, Mateus 24:9-14 
A grande tribulação, Mateus 24:15-28 
A vinda do Filho do Homem e a ira de YHWH, Mateus 24:29-31 
  
Em Mateus 24 há vários tempos dos eventos finais que devem ser considerados: 
 
Não é a mesma coisa a grande tribulação e a ira de Elohim. A grande tribulação será para 
Jacob, segundo Jeremias 30:7 onde está escrito: 
  
“Ah! Porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante; e é tempo de angústia 
para Jacó; ele, porém, será salvo dela.”  

A grande tribulação será para os que guardam os mandamentos de YHWH e têm o 
testemunho de Yeshua, segundo Apocalipse 12:17, onde está escrito: 
  
“E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os 
que guardam os mandamentos de YHWH, e têm o testemunho de Yeshua” 

A grande tribulação é causada por um sistema mundial maligno (Roma/Babilónia), dirigido 
pelo homem do pecado, o Anticristo, segundo 2 Tessalonicenses 2:3-4: 
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“Ninguém de maneira alguma vos engane; porque [a vinda de Yeshua] não será assim sem 
que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição,  
O qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Elohim, ou se adora; de sorte que 
se assentará, como Elohim, no templo de Elohim, querendo parecer Elohim.” 

A grande tribulação é iniciada no momento em que a abominação desoladora seja levantada 
no templo em Jerusalém, como está escrito em Daniel 9:27; 11:31 e 12:11: 
  
“E ele firmará aliança com muitos por uma semana; e na metade da semana fará cessar o 
sacrifício e a oblação; e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à 
consumação; e o que está determinado será derramado sobre o assolador.”  
 
“E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o 
sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora.”  
 
“E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, 
haverá mil duzentos e noventa dias.”  
 
Em Mateus 24:15 está escrito: 
  
“Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está 
no lugar santo; quem lê, atenda;” 

Aqui vemos aquilo que o Messias ensina aos que crêem nele, aos seus discípulos. Eles 
verão a abominação desoladora colocada no lugar santo.  

Não há divisão nas Escrituras entre o que se traduz como “igreja” e os judeus que crêm em 
Yeshua.  

A Kehilá (igreja/congregação) é composta em primeiro lugar por judeus e também por gentios 
convertidos à Israel do Messias por meio  da regeneração do seu coração mediante a fé na 
morte e ressurreição do Messias de Israel.  

Só há uma igreja e essa igreja é uma parte de Israel, não um povo separado. Ou seja, não 
há divisão entre igreja e Israel (1ª Coríntios 10:1-4; Gálatas 3.29). 

Tanto os judeus como gentios que são parte de Israel passarão pela grande tribulação. A 
ideia que os gentios que crêem no Messias serão arrebatados para o céu para ser salvos da 
grande tribulação e que os judeus serão deixados para passar a grande tribulação, baseia-
se numa teologia de substituição e de anti-semitismo.  
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Segundo Mateus 24:21-22 o momento do levantamento da abominação da desolação é o 
início da grande tribulação, como está escrito: 
  
“Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até 
agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma 
carne se salvaria; mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.” 
 
Segundo a instrução do nosso Mestre, os escolhidos passarão a grande tribulação. Não 
haverá nenhuma vinda oculta, ou despercebida, do Messias, como podemos ver em Mateus 
24:27: 
  
“Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será 
também a vinda do Filho do homem.”  

O tempo de ira é causado pelo Eterno. Será o tempo da ira de Elohim. A ira é o castigo que 
virá sobre os que não creram na mensagem de salvação e se rebelaram contra a Torá do 
Eterno e o Seu Mashiach, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2:11-13: 

“E por isso Elohim lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira; Para que 
sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.  
Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter 
Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, e fé da verdade;” 

E em 2 Tessalonicenses 1:6-10 está escrito: 

“Se de facto é justo diante de Elohim que dê em paga tribulação aos que vos atribulam,  
E a vós, que sois atribulados, descanso connosco, quando se manifestar Yeshua desde o 
céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não 
conhecem a YHWH e dos que não obedecem ao evangelho de Yeshua. Os quais, por 
castigo, padecerão eterna perdição, ante a face de YHWH e a glória do seu poder, Quando 
vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os 
que crêem (porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós).”  
 
Os justos passarão pela grande tribulação mas não padecerão a ira de Elohim, segundo 1 
Tessalonicenses 1:10 onde está escrito: 
  
“E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Yeshua, que 
nos livra da ira que virá”  
 
Romanos 5:9 “Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por 
ele salvos da ira.”  
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1 Tessalonicenses 4:15-17 “Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra de YHWH: que nós, os que 
ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.  
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a 
trombeta de Elohim; e os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro.  
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, 
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.”  
  
Quando o Messias vier à terra para executar a ira do Eterno, estarão os santos com ele, 
como está escrito em Apocalipse 19:11-15: 
  
“E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco; e o que estava assentado sobre ele chama-se 
Fiel e Verdadeiro; e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo; 
e sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e tinha um nome escrito, que ninguém sabia 
senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue; e o nome pelo qual 
se chama é a Palavra de Elohim. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e 
vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com 
ela as nações; e ele as regerá com vara de ferro; e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho 
do furor e da ira do Elohim Todo-Poderoso.”  
 
 
Neste texto fala-se dos exércitos, no plural. São compostos por anjos e, segundo o nosso 
entendimento, também por homens que foram transformados imortais através do poder da 
ressurreição, Zacarias 14:5; Judas v. 14-15; 1Tessalonicenses 3:13; 2 Tessalonicenses 1:7. 
  
Apocalipse 19:8: “E foi-lhe dado [à noiva] que se vestisse de linho fino, puro e 
resplandecente; porque o linho fino são as justiças dos santos.”  
 

Apocalipse 2:26-27: “E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei 
poder sobre as nações, E com vara de ferro as regerá; e serão quebradas como vasos de 
oleiro; como também recebi de meu Pai.”  

Posto isto, parece que também os homens estarão entre os exércitos celestiais, juntos com 
o Messias e os anjos que vão fazer guerra contra os exércitos do ajuntamento das nações 
na última guerra contra Jerusalém.  

45:14 “E lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou; e Benjamim chorou 
também ao seu pescoço.”  
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A palavra hebraica que foi aqui traduzida como “pescoço” aparece relativamente a Benjamim 
na forma plural, “pescoços”.  
 
Daqui os rabinos interpretam que existe uma alusão aos dois templos, e que o choro de José 
seria profético, por também ver a destruição dos templos futuros construídos na parte de 
terra que seria atribuída ao seu irmão.  
 
O choro de Benjamim também seria profético, relativamente ao último local onde esteve o 
tabernáculo, em Shiló, que pertence ao territorio de José, na terra de Efraim. 
  
O choro de Benjamim corresponderá também ao momento em que o povo judeu reconhece 
Yeshua, segundo a profecia que já lemos de Zacarias 12. 
 
45:17:18 “Ele disse a José: Dize a teus irmãos: Eis o que ides fazer: carregai vossos animais 
e voltai à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e vinde para junto de mim. Dar-
vos-ei o que há de melhor no Egipto e vos alimentarei com a gordura da terra”. 
 

Apesar da terra de Israel estar a passar por tempos de seca e de fome, o Eterno traçou um 
plano para que este fosse alimentado durante aqueles tempos de insuficiência. É sempre 
assim que o Eterno lida com aqueles que são dEle, conforme nos mostra o Salmo 37:25: 
 
“Fui jovem e já sou velho, mas jamais vi o justo abandonado, nem seus filhos a mendigar o 
pão”. 
 
Durante a nossa jornada passaremos tribulações, mas no último momento, o Eterno 
providenciará uma forma de nos tirar do buraco, contando que caminhemos segundo a sua 
instrução.  

 
Quarta Leitura: 45:19-27 
 
45:20-26 “Não façais caso do que tereis de deixar, porque o que há de melhor em todo o 
Egipto é vosso. "Assim fizeram os filhos de Israel. Seguindo a ordem do faraó, José deu-lhes 
carros e provisões para o caminho. Deu-lhes também a todos, mudas de roupas; a 
Benjamim, porém, deu trezentas moedas de prata e cinco mudas de roupas. Mandou, 
igualmente, ao seu pai dez jumentos carregados dos melhores produtos do Egipto e dez 
jumentas carregadas de trigo, pão e provisões para sua viagem. E, despedindo seus irmãos 
que partiam, disse-lhes: "Não alterqueis pelo caminho." Partiram do Egipto e chegaram junto 
de Jacó, seu pai, na terra de Canaã. E anunciaram-lhe a boa nova: "José vive ainda, 
disseram-lhe eles; e é mesmo ele quem governa todo o Egipto." Mas o coração de Jacó 
permaneceu frio, porque não acreditava no que ouvia”. 
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Da mesma forma Yeshua também vive é governante entre muitos crentes que o tem recebido 
como seu Salvador, e governará sobre todo o Egipto (mundo), aquando da sua segunda 
vinda.  
 
45:27 “Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e 
vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacob seu pai.” 
 
Jacob (Israel) não podia crer na mensagem de que José vivia depois de tanto tempo. Da 
mesma maneira isso se passa com o povo judeu hoje em dia. Ao princípio não creram que 
aquele a quem chamavam Jesus Cristo era o Messias de Israel.  
 
Mas logo o farão e então reviverá o espírito de Israel. Yeshua é o único que pode fazer 
reviver o Espírito de Israel. Ele fá-lo-á através dos seus emissários que levarão a sua 
mensagem.  
 
Quinta Leitura: 45:28 – 46:27 
  
45:28 “E disse Israel: Basta; ainda vive meu filho José; eu irei e o verei antes que morra.” 
 
A Torá muda o nome de Jacob de um versículo ao outro. Quando o espírito de Jacob revive 
é chamado Israel. Logo chegará o momento histórico quando Israel como nação reconhecerá 
que Yeshua ainda vive. 
  
46:1 “E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Elohim 
de seu pai Isaque”  

Jacob liga-se ao lugar de revelação, Beer-Sheva, onde nascera o seu pai Isaque, e assim o 
Eterno revelou-se-lhe de novo. 

Jacob está com dúvidas se deve descer ao Egipto no entanto o Eterno tranquiliza-o (vs. 3). 
 
Ele conhece bem a profecia dada a Abraão em 15:13-16 que diz que os seus descendentes 
seriam oprimidos durante 400 anos numa terra estranha. Outra coisa que podia ter produzido 
dúvidas pode ser o facto de que o seu pai Isaque tenha recebido a mensagem de que não 
podia ir a Egipto durante o tempo de fome, Génesis 26:2.  
  
46:2 “E falou Elohim a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó! E ele disse: Eis-me 
aqui.”  
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Há sete ocasiões nas Escrituras relatam o chamamento de uma pessoa pelo seu nome duas 
vezes, Génesis  22:11; 46:2; Êxodo 3:4; 1 Samuel 3:10; Lucas 10:41; 22:31 e Actos 9:4.  

Esta forma de falar é para momentos cruciais das vidas das pessoas.  

46:3 “E disse: Eu sou YHWH, o Elohim de teu pai; não temas descer ao Egipto, porque eu 
te farei ali uma grande nação.”  
 
Israel converteu-se numa grande nação em terra estrangeira. Assim será também nos 
últimos tempos, os gentios convertidos entrarão em Israel para ser uma grande nação, mil 
vezes maior que quando saiu do Egipto pela primeira vez, segundo Deuteronómio 1:10-11, 
onde está escrito: 
  
“YHWH vosso Elohim já vos tem multiplicado; e eis que em multidão sois hoje como as 
estrelas do céu. YHWH, Elohim de vossos pais vos aumente, ainda mil vezes mais do que 
sois; e vos abençoe, como vos tem falado.”  

Mais de dois milhões de israelitas saíram do Egipto na primeira vez. Na redenção final haverá 
mil vezes mais. 

46:4 “E descerei contigo ao Egipto, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua 
mão sobre os teus olhos.”  
 
A presença do Eterno foi com Jacob ao Egipto. Também há uma promessa de subir outra 
vez. Esta promessa implica três coisas: 
  
- Jacob não ia ser enterrado no Egipto mas sim na terra de Israel. Isto nos ensina que o corpo 
de um morto continua a ser uma pessoa (que dorme). Jacob subiu do Egipto, não “os restos 
mortais de Jacob”. 
 
- Os descendentes de Jacob subiriam do Egipto à terra de Israel.  
 
- O corpo de Jacob e seus descendentes vão ser ressuscitados. A palavra que é traduzida 
como “tornar” é “alá” que significa subir, da qual já falámos antes. 
  
46:7  “Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas, e as filhas de seus filhos, e 
toda a sua descendência levou consigo ao Egipto.”  

Aqui fala das netas de Jacob. Mas ao rever os nomes só se encontra uma neta, Sera, vs. 17. 
Além disso se contarmos os nomes que são mencionados neste capítulo, só se chegam a 
69 almas, continuemos; 
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46:15 “Estes são os filhos de Léa, que ela deu a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha; 
todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram trinta e três.”  

Aqui só vemos 32 nomes. Isto ensina-nos que uma neta nasceu durante a viagem. Só 69 
saíram da terra de Canaã, mas 70 chegaram ao Egipto, vs. 27.  

Segundo Rashi, essa neta foi Joquebed, a mãe de Moisés. Mas essa conclusão é pouco 
provável que tenha fundamento, pela idade que teria Joquebed quando Moisés nasceu. 

46:27 “E os filhos de José, que lhe nasceram no Egipto, eram duas almas. Todas as almas 
da casa de Jacó, que vieram ao Egipto, eram setenta.” 
 
Em Actos 7:14 está escrito:  
  
“E José mandou chamar a seu pai Jacó, e a toda a sua parentela, que era de setenta e cinco 
almas.” 

A Septuaginta menciona 75 pessoas mas o texto massorético diz 70, Êxodo 1:5. A diferença 
encontra-se em Génesis 46:20 onde a Septuaginta também menciona quatro netos e um 
bisneto de José.  
 
O texto bíblico de Génesis 46:26-27 fala em 66 mais 2 (os filhos de José) mais José e a 
esposa perfaz um total de 70. 

Mas assim como em todo o capítulo 46 o texto fala ou enumera os filhos de cada cabeça da 
tribo, ou seja enumera os filhos de Judá, Ruben, Simeão etc. há que contar também, com 
a que nasceu na viagem mas também com os filhos de Manassés e Efraim, e isso não se vê 
em Génesis nem em Actos mas sim em 1ª Crónicas 7:14-20. 

Assim os 75 referidos por Estevão são aqueles que saíram dos seus lombos (de Jacob), 
contando com os filhos de José e esposa que já estavam lá (66 + 4), que perfazem então os 
setenta, um dos quais então era o tal feto uterino, mas há que fazer contas com os filhos dos 
filhos de José, (1ª Crónicas 7:14-20). 

É provável que durante o reino messiânico essas nações sejam restabelecidas, como está 
escrito no Salmo 87:4-6: 

“Farei menção de Raabe e de babilônia àqueles que me conhecem: eis que da Filístia, e de 
Tiro, e da Etiópia, se dirá: Este homem nasceu ali. E de Sião se dirá: Este e aquele homem 
nasceram ali; e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. YHWH contará na descrição dos povos 
que este homem nasceu ali.” 
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Em Mateus 25:31-32 está escrito: 
  
“E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se 
assentará no trono da sua glória; E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará 
uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas;”  
 
Em Apocalipse 22:2 está escrito: 
   
“No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 
doze frutos, dando seu fruto de mês em mês; e as folhas da árvore são para a saúde das 
nações.” 

Sexta Leitura: 46:28 – 47:10 

47:6a “A terra do Egipto está diante de ti; no melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos; 
habitem na terra de Goshen”  

José queria que os filhos de Israel vivessem como uma comunidade separada na terra de 
Goshen por vários motivos: 

- Para evitar a assimilação 
- Para evitar que os filhos de Israel tiveram cargos na corte real ou ser recrutados para 

o exército. 
- Para poder criar gado menor sem molestar os egípcios que aborreciam os pastores 

de ovelhas porque a ovelha era um dos seus falsos deuses. 
- Para ter bons pastos para o seu gado. 

 
O engenheiro agrónomo Rodolfo Olivares de El Salvador informou que a terra de Goshen é 
uma das melhores do mundo, quem sabe a melhor de todas as terras. Ali nunca há falta de 
água, não existem as pragas, nunca faz frio, não há ventos fortes, é plano e a terra é húmida. 
É um solo onde há matérias orgânicas e minerais dos rios, especialmente selénio, cobre e 
ferro, que fazem com que os nascimentos entre os animais e as mulheres tenham uma 
elevada taxa de sucesso. 
  
Em Êxodo 1:19 está escrito: 
  
“E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebréias não são como as egípcias; 
porque são vivas, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas.” 

47:7  “E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó; e Jacó abençoou a Faraó.” 
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 O que está num nível espiritual superior é o que abençoa o que está num nível inferior, como 
está escrito em Hebreus 7:7: 

“Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior” 
 
47:8-9 “E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a 
Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são cento e trinta anos, poucos e maus 
foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus 
pais nos dias das suas peregrinações.”  

Em vez de bendizer ao Eterno diante deste rei, por tê-lo libertado de todas as coisas más, 
Jacob usa a sua língua para falar negativamente. Em hebraico há 33 palavras que constituem 
esta conversação entre Jacob e Faraó.  

Um Midrash diz que por estas 33 palavras de queixa, a vida de Jacob foi encurtada 33 anos, 
180 – 33 = 147.  

Mais à frente vemos como Jacob tinha feito teshuvá e tikún (arrependimento e rectificação) 
ao pronunciar a bênção sobre José, como está escrito em Génesis 49:26a: 

“As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até à extremidade dos outeiros 
eternos;” 

47:14 “Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, e na terra de 
Canaã, pelo trigo que compravam; e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó.”  
 
O propósito de recolher todo esse dinheiro foi que passasse aos filhos de Israel no futuro,  
porque necessitavam muito ouro, prata, bronze e pedras preciosas para poder fazer o 
mishkán, o tabernáculo no deserto, como está escrito em Êxodo 12:36: 
 
“E YHWH deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam; e 
despojaram aos egípcios.” 
 
47:20 “Assim José comprou toda a terra do Egipto para Faraó, porque os egípcios venderam 
cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles; e a terra ficou sendo de 
Faraó.”  

Da mesma forma o Mashiach comprou com o seu sangue, toda a terra para o Pai celestial 
quando se entregou a si mesmo para que o mundo pudesse viver. 

47:25 “E disseram: A vida nos tens dado; achemos graça aos olhos de meu senhor, e 
seremos servos de Faraó.” 
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José salvou a vida dos egípcios. Da mesma forma Yeshua preparou uma salvação para 
todas as pessoas da terra durante todas as épocas da história, como está escrito em 1 João 
2:2: 
 
“E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também 
pelos de todo o mundo.” 

Em 2 Coríntios 5:19- 21 está escrito: 
  
“Isto é, Elohim estava no Mashiach reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os 
seus pecados; e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores 
da parte do Mashiach, como se Elohim por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte do 
Mashiach, que vos reconcilieis com YHWH.  Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado 
por nós; para que nele fôssemos feitos justiça de Elohim.” 
 
Em João 17:9-10 está escrito: 
  
“Eu rogo por eles; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E 
todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas; e nisso sou glorificado.” E tu 
amigo, já entregaste a tua vida ao Eterno? Se ainda não o fizeste, ou apenas fizeste-o 
parcialmente, convido-te a fazer esta oração:  
  
Pai celestial. Reconheço que sou um pecador. Transgredi os teus mandamentos e por isso 
mereço a morte eterna, separado de ti. Mas tu enviaste o teu Filho Yeshua como expiação 
pelos pecados de todo aquele que se arrepende. Por intermédio da sua morte eliminaste os 
meus pecados, e por o teres ressuscitado, me tens justificado. Te dou graças por teres feito 
isso por mim. Reconheço em Yeshua o meu redentor que tu estabeleceste, e o recebo neste 
momento, como meu salvador, e o confesso como meu Senhor. A partir de agora não vou 
viver para mim mesmo. Neste momento te dou o direito de governar a minha vida por meio 
do teu Filho Yeshua. A partir deste momento e para toda a eternidade, Pai Santo Te dou 
graças, graças e outra vez graças. Amen.  
 
Fim da Parashá 11- Vayigash.   
 
Até para a semana se YHWH o permitir.  
 
Shavua Tov, Shalom.  
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