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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 12- VaYechi (e viveu) 
(Génesis 47:28 – 50:26) 

 
Referência nos Profetas: 1 Reis 2:1-12. 
Referência nos Escritos Apostólicos: 1 Pedro 1:3-9. 
Salmo complementar: 41. 
 
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: 12- VaYiechi (de Génesis 47:28 a 50:26). 

Significa “e viveu”. 

Comentários: 

Primeira Leitura: 47:28 – 48:9 

47:28 “E Jacó viveu na terra do Egipto dezassete anos, de sorte que os dias de Jacó, os 
anos da sua vida, foram cento e quarenta e sete anos.”  

O tempo que Jacob cuidou do seu filho José durante a sua infância e juventude, foram 17 
anos, cf. Génesis 37:2. Agora José retribui ao seu pai, durante a mesma duração de anos, o 
que recebera deste. Isto ensina-nos que os filhos têm o dever de recompensar os seus pais, 
quando são maiores, por todo o que receberam deles, como está escrito em 1 Timóteo 5:4: 

“Mas, se alguma viúva tiver filhos, ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com 
a sua própria família, e a recompensar seus pais; porque isto é bom e agradável diante de 
Elohim.”  
 
47:29 “Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-
lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da 
minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade; rogo-te que não me enterres no 
Egipto,” 

Israel tinha aprendido a importância do juramento por causa do sinal do pacto de circuncisão 
do seu avô Abraão 24:2.  

No primeiro caso tratava-se de conseguir uma noiva para o filho da promessa, e neste caso 
trata-se da importância em não sepultar Israel no Egipto. Estas duas coisas têm uma 
importância vital para o cumprimento do plano de salvação do Eterno. Por que razão era tão 
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importante que Israel não fosse enterrado no Egipto mas sim na terra da promessa? Há 
várias razões: 

 Mostrar que a terra do povo de Israel não é o Egipto. 
 Evitar que os filhos de Israel voltassem ao Egipto. Deuteronómio 17:16. 
 Evitar que os Egípcios idolatrassem o patriarca. 
 Estar na terra de Israel quando chegar a ressurreição com a vinda do Messias. 

  
47:30 “Mas que eu jaza com os meus pais; por isso me levarás do Egipto e me enterrarás 
na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra.”  

Quando um justo está morto, na verdade dorme, está em repouso. As Escrituras dão uma 
mensagem clara relativamente ao que sucede com a alma depois da morte. Alguns textos 
dão a entender que não há consciência depois da morte e outros parecem indicar o contrário. 
A filosofia grega ensina que a alma é imortal e eterna, e essa ideia infiltrou-se tanto no 
judaísmo como no cristianismo. Mas isso não é o que ensinam as Escrituras.  

Ezequiel 9:5-6 “Porque os vivos sabem que hão-de morrer, mas os mortos não sabem coisa 
nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao 
esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, e a sua inveja já pereceram, e já não têm 
parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol.”. 

Em Ezequiel 18:4 está escrito: 

“Eis que todas as almas são minhas; como o é a alma do pai, assim também a alma do filho 
é minha: a alma que pecar, essa morrerá.” 

E diz-nos o Salmo 22:29: 
  
“Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se 
prostrarão perante ele; e nenhum poderá reter viva a sua alma.” 

Em Mateus 10:28 está escrito:  
  
“E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei antes aquele que 
pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo.” 

Hebreus 10:39: “Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas 
daqueles que crêem para a conservação da alma.” 
  
47:31 “E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe; e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama”. 

Jacob pediu que se fizesse um juramento para facilitar o pedido de José a Faraó que se 
fizesse o seu enterro na terra de Canaã. Assim Faraó veria que a iniciativa não partiu de 
José mas sim do próprio Jacob, e isso teria maior impacto, especialmente ao ser feito por 
intermédio de um juramento. 
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Em Hebreus 11:21 está escrito: “Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos 
filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão.” 
 
Segundo aparece na carta aos hebreus Jacob primeiro abençoou os filhos de José e logo se 
inclinou em reverência sobre o extremo do bordão. No entanto a Torá não menciona nada 
de que Jacob tenha adorado depois de abençoar os filhos de José. Tampouco diz que Jacob 
se tenha inclinado sobre a ponta do bordão mas sim sobre a cabeceira da cama. Como 
vamos entender esta aparente contradição? A explicação é simples: 

  
 A palavra hebraica que se escreve com as três letras mem , tet  e hey , tem dois 

significados, “cama” e “vara”. Originalmente não havia sinais vocálicos no texto 
hebraico.  
 
A Torá foi entregue desde o Sinai sem as vogais. Os sinais vocálicos foram 
acrescentados pelos escribas por alturas do século IX da era comum. Não obstante, 
havia uma tradição de pronunciação muito precisa e clara, de forma que se sabia 
como pronunciar as vogais de cada palavra sem que estivessem escritas. Mas este 
facto abre portas para poder interpretar e entender uma palavra hebraica com várias 
pronúncias diferentes.  
 
A palavra “mitah” que significa “cama”, e a palavra “mateh”, que significa “vara”, 
escrevem-se da mesma forma no texto original, com as três consoantes que 
correspondem a mth, sendo que as vogais acrescentas em mateh são o “a” e o “e” 
e no caso de mitah, o “i” e o “a”.  
 
No terceiro nível de interpretação (Pardes), drash, aplica-se a possibilidade de vários 
significados de uma só palavra pronunciada com diferentes vogais para ampliar o 
sentido do texto.  
 
Assim que, tanto a tradução “cama” como “vara” são válidas no nível drash para a 
palavra que estamos a estudar neste texto. A Septuaginta traduziu a palavra como 
“bastão”, e o texto grego da carta aos hebreus cita a Septuaginta.  
 
Entretanto, segundo Clemente de Alexandria, Eusébio e Jerónimo, a carta aos 
hebreus foi escrita em hebraico e logo traduzida para o grego. Então é possível que 
o texto original da carta aos hebreus tenha escrito “cama” em vez de “bastão”, de 
acordo com o texto massorético (vocalizado) de Génesis. 

  
48:1  “E aconteceu, depois destas coisas, que alguém disse a José: Eis que teu pai está 
enfermo. Então tomou consigo os seus dois filhos, Manassés e Efraim.  
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Este momento representa o final da era quando Israel passará pela grande tribulação. 
Durante esse tempo serão acrescentados novos filhos a Israel que nasceram de mães não 
judias. 

  
48:2  “E alguém participou a Jacó, e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se 
Israel, e assentou-se sobre a cama.”  

Neste momento de grande tribulação passada por Jacob vem José. De igual modo, também 
Israel será levantado com o retorno do Messias.  

 48:3-4 “E Jacob disse a José: El Shadai me apareceu em Luz, na terra de Canaã, e me 
abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de 
povos e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua.”  
 
Quando isto se passou, Jacob já tinha onze filhos e uma filha.   
 
O texto de Génesis 35:11 diz: “Disse-lhe mais Elohim: Eu sou El Shadai; frutifica e multiplica-
te; uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos;” 
 
Uma nação é uma referência a Benjamim que nasceu de Raquel. Mas como Raquel morreu 
ele não poderia ter mais filhos dela. A forma de poder cumprir a segunda parte da ordem 
divina acerca da multidão de nações era adoptando os filhos de José.   
  
48:5 “Agora, pois, os teus dois filhos, que te nasceram na terra do Egipto, antes que eu 
viesse a ti no Egipto, são meus: Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão;”  

Os dois filhos de José representam, como dissemos antes, os filhos espirituais de Israel que 
nasceram entre os gentios durante os dois mil anos desde Yeshua, desde a sua ressurreição 
até agora. Os filhos de José nasceram no mundo gentio por intermédio de uma mãe não 
israelita. Durante o momento de enfermidade, Jacob adopta-os como seus próprios filhos, 
com os mesmos direitos que Ruben e Simeão.  

Há três coisas que recebe um primogénito:  

 A porção dobrada da herança, dada à tribo de José. 
 O sacerdócio, dado à tribo de Levi. 
 O direito de governar, dado à tribo de Judá. 

  
A primogenitura da porção dobrada foi dada aos filhos de José, segundo 1 Crónicas 5:1-2. 
Portanto estes dois filhos terão cada um, uma herança própria na terra da promessa. Assim 
José recebe, em seus filhos, a porção dobrada que corresponde à primogenitura. 
  
48:6  “Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua; segundo o nome de seus 
irmãos serão chamados na sua herança.”  
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Os futuros filhos de José teriam que estar dentro de uma das duas tribos de seus irmãos 
maiores, Efraim e Manassés. 

48:7  “Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo 
ainda pequena distância para chegar a Efrata; e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que 
é Belém. E Israel viu os filhos de José, e disse: Quem são estes?”  
 
Jacob estava praticamente cego, ver vs. 10. Apesar disso a Torá diz que ele viu os filhos de 
José. Isso significa que ele os viu de uma “forma” profética.   
 
Segundo um Midrash, Jacob quis abençoar os dois, mas não lhe foi possível porque o 
Espírito de Santidade se apartou dele ao ter uma visão profética, de que dois reis malignos 
descenderiam deles, o rei pagão Yehu, que seria descendente de Manassés e o rei maligno 
Achav de Efraim.  
 
A pergunta que Jacob faz no vs. 7:quem são estes?  
 
Seria então uma dúvida da sua origem. José teve que mostrar um contrato de matrimónio, 
(aludido na palavra “aqui” no verso 9, segundo Rashi), e então Jacob poderia abençoá-los.  
 
No entanto, é pouco provável que nessa época se usassem contractos de matrimónio por 
ser uma invenção muito posterior na história do povo de Israel. O mais correcto é que Jacob 
se queria assegurar de que se tratavam dos dois filhos maiores de José para que não se 
passasse o mesmo como com o seu pai Isaque quando abençoou a Jacob pensando que 
era Esaú. Não obstante, nestas palavras há uma revelação profética acerca dos últimos 
tempos.  
  
Em Isaías 49:18-22 está escrito: 
 
“Levanta os teus olhos ao redor, e olha; todos estes que se ajuntam vêm a ti; vivo eu, diz 
YHWH, que de todos estes te vestirás, como de um ornamento, e te cingirás deles como 
noiva. Porque nos teus desertos, e nos teus lugares solitários, e na tua terra destruída, agora 
te verás apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti.  
E até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: Muito estreito é para mim 
este lugar; aparta-te de mim, para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: Quem me 
gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária; entrara em cativeiro, e me retirara; quem, 
pois, me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha; e estes onde estavam?  
Assim diz o YHWH Elohim: Eis que levantarei a minha mão para os gentios, e ante os povos 
arvorarei a minha bandeira; então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão 
levadas sobre os ombros.”  
 
Segundo o rabino Bar Shalom há uma relação entre Isaías 49:21 e Génesis 48:8. Tendo em 
conta a segunda regra de interpretação Pardes, (similaridade de expressões), pode-se ver 
esta relação. 
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Nos últimos tempos Israel fará a mesma pergunta outra vez: “Quem são estes e de onde 
vieram?” 
 
De todas as nações da terra virão pessoas para se unir ao povo de Israel. Estas pessoas 
são filhos de José, discípulos de Yeshua o Messias.  
 
A palavra “filho” significa também “seguidor”, “discípulo”, João 21:5. Nos últimos tempos 
Yeshua vai-se chegando a Israel com os seus filhos que nasceram de novo entre os gentios.  
 
Virão de todas as nações, tribos, povos e línguas para unir-se totalmente ao povo de Israel. 
A nação de Israel fará a mesma pergunta: “Quem são estes, e de onde vieram?”. Não 
poderão crer no que verão os seus olhos. Tantos filhos de Israel entre os gentios! 
  
Em Isaías 49:5-6 está escrito: 
  
“E agora diz YHWH, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a 
trazer Jacó; porém Israel não se deixará ajuntar; contudo aos olhos de YHWH serei 
glorificado, e o meu Elohim será a minha força. Disse mais: Pouco é que sejas o meu servo, 
para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel; também te 
dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra.”   

Segundo este texto, a missão do Messias é dupla, restaurar as doze tribos de Israel e levar 
a salvação do Eterno a todas as nações da terra. Se Yeshua não restaurasse as doze tribos 
seria um falso Messias. Onde estão a maioria das doze tribos? Entre os gentios. Quem são 
os descendentes da casa de Efraim? São gentios.  
 
Assim, o trabalho que o Messias tem estado a fazer durante os últimos 2000 anos é procurar 
as ovelhas perdidas da casa de Israel, como está escrito em Mateus 15:24: 
  
“E respondendo ele disse: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel.” 
  
Na mesma profecia de Isaías 49:12 está escrito:  
  
“Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte, e do ocidente, e aqueles outros da 
terra de Sinim.”  

A maioria das dez tribos perdidas encontram-se entre os países que estão situados a 
noroeste de Israel. 

Em Isaías 49:18a está escrito: 
  
“Levanta os teus olhos ao redor, e olha; todos estes que se ajuntam vêm a ti;”  
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Isto concorda com o que se passou com Jacob quando viu José com os seus dois filhos, 
levantou os seus olhos e viu.  
 
Nos últimos tempos Israel verá e reconhecerá e receberá os filhos de José como seus filhos 
legítimos. Israel estava cego e não via estes filhos durante muito tempo, mas com a segunda 
vinda do Messias se lhes abrirão os olhos para ver os seus filhos nascidos pelo Messias 
entre os gentios.  
  
Em Apocalipse 7:9, vs. 13-14 está escrito:  
  
“Depois destas coisas olhei, e vi aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas 
as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, 
trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos;” 

“E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem 
são, e de onde vieram?  E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que 
vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do 
Cordeiro.”  
 
Neste texto encontramos quatro coisas que concordam com o texto que estamos a estudar 
em Génesis: 
  

 Olhei e vi – Israel viu, Génesis 48:8a. 
 Das nações – Os meus filhos que Elohim me tem dado aqui, Génesis 48:9. 
 Quem são e de onde vieram? – Quem são estes? Génesis 48:8b. 
 São os que vêm da grande tribulação – O teu pai está enfermo. Génesis 48:1. 

  
48:9  “E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Elohim me tem dado aqui. E ele 
disse: Peço-te, trazemos aqui, para que os abençoe.”  

Ele mesmo, Yeshua irá confessar que aqueles que outrora foram gentios, são seus filhos e 
convencerá a Israel de que são legítimos ainda que tenham nascido no mundo pagão e 
através de mães não judias, como está escrito em Lucas 12:8: 

“E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens também o Filho do homem 
o confessará diante dos anjos de Elohim.”  
 
“Trazemos aqui” – Nos últimos tempos Yeshua cada vez mais aproximará os seus a Israel. 
O movimento de Israel entre os gentios foi iniciado pelo Messias Yeshua para aproximar os 
seus filhos a Israel. 
  
“para que eu os abençoe” – Há uma bênção muito grande para os filhos de José, nascidos 
entre os gentios que se chegam a Israel.  
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Segunda Leitura: 48:10-16 
   
 48:10 “Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver; e fê-los 
chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os.”  
 
Quando o Eterno fizer voltar os cativos de Sião, Israel será como os que sonham, não poderá 
ver bem, Salmo 126. 

“fê-los chegar a ele” – O aproximar dos filhos de José à fé original, e a Israel nos últimos 
tempos, não depende dos rabinos que negam a Yeshua, mas sim do próprio Yeshua. Há 
pessoas que negam a Yeshua com o propósito de ser aceites entre o judaísmo tradicional e 
ir viver para Israel.  
 
Eles têm esquecido o que ensina a Torá para estes tempos. Segundo a Torá José é que 
aproxima os seus filhos a Israel nos últimos tempos. Só o movimento dirigido por Yeshua 
resultará no cumprimento destas profecias. Os que buscam o reconhecimento dos homens 
serão envergonhados. O que busca ser dirigido por Yeshua chegará a Israel e será abraçado 
e beijado. 
 
Há dois líderes principais em Israel, Judá e Efraim. Em torno destas duas tribos gira toda a 
história de salvação, não somente entre os judeus, mas também em torno dos descendentes 
de Efraim que foram totalmente assimilados entre os gentios depois da invasão Assíria no 
ano 722 AEC.  
 
Efraim é a tribo mais importante das dez tribos que constituíram o reino do norte, a casa de 
Israel. Por isso Efraim representa o resto das dez tribos. Nos últimos tempos Efraim será 
reunido com Judá para ser um só povo sob o governo do Messias, como está escrito em 
Ezequiel 37:15-28: 
  
“E outra vez veio a mim a palavra de YHWH, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um 
pedaço de madeira, e escreve nele: Por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E 
toma outro pedaço de madeira, e escreve nele: Por José, vara de Efraim, e por toda a casa 
de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam, e se tornem uma só 
vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Porventura não nos 
declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz YHWH Elohim: Eis que 
eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim, e a das tribos de Israel, suas 
companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma 
só na minha mão. E as varas, sobre que houveres escrito, estarão na tua mão, perante os 
olhos deles. Dize-lhes pois: Assim diz o YHWH: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre 
os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua 
terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, 
e nunca mais serão duas nações; nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E 
nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com 
as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações, em que pecaram, e os 
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purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim. E meu servo David será 
rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor; e andarão nos meus juízos e guardarão os 
meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que 
habitaram vossos pais; e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para 
sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de 
paz; e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu 
santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu 
Deus e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou YHWH que santifico a 
Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre.”  
 
Em Lucas 15  fala-se do pai que tem dois filhos. O filho maior representa os judeus que estão 
próximos do Pai celestial, mas não têm uma relação íntima com ele, somente legalista, por 
não reconhecer a Yeshua. 
 
O filho menor representa Efraim, o filho menor de Jacob, a cabeça das dez tribos, que saiu 
aos gentios e desperdiçou a sua herança israelita. Agora está regressando a casa, mas o 
filho maior, o judeu, não quer recebê-lo, porque o seu irmão está confessando a Yeshua 
como o Messias de Israel.  
 
Além disso tem um monte de costumes cristãos e pagãos que exala um cheiro repugnante 
a porco. O filho maior não quer entrar na festa que o Pai está a dar por causa do regresso 
do filho menor.  
 
Mas o ponto principal, ao qual queremos chegar é este: Não é o filho menor que sai ao 
encontro do filho maior para tentar se reconciliar com ele. O filho menor reconcilia-se com o 
Padre. É o pai que sai a falar com o filho maior.  
 
Não temos que ir aos judeus e submetermo-nos às suas doutrinas anti messiânicas para 
sermos aceites dentro de Israel. O Pai celestial é o Elohim de Israel.  
 
Se somos parte da sua família, somos parte de Israel e não precisamos de procurar agradar 
aos homens. Yeshua é o Messias de Israel e se estamos com Ele, Ele se encarregará de 
fixar todas as coisas conforme o plano divino.  
Como podemos deixar Yeshua para ser aceites pelos homens? Como é que não o vamos 
confessar diante dos homens? O que não confessa o Filho, tampouco tem o Pai, como está 
escrito em 1 João 2:23: 
  
“Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai; mas aquele que confessa o Filho, tem 
também o Pai.”   

Alguém poderá dizer “Não preciso confessar Yeshua para poder fazer a conversão com um 
rabino. Posso crer em Yeshua no meu interior e continuar sendo seu discípulo em segredo. 
Assim poderei ser aceite no mundo judeu.”  
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Néscio, como não confessas o nome d’Aquele que não teve vergonha de ti e sofreu 
publicamente despido sobre o madeiro para assim confessar que te ama?  
 
Como não vais ser fiel aquele que vem governar em Israel? Como crês que vais poder viver 
em segredo com a tua fé? Como vais esconder a tua luz e não a divulgares diante de todos? 
Yeshua diz em Mateus 10:32-33: 
  
“Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu 
Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei 
também diante de meu Pai, que está nos céus.” 

Na confissão do nome de Yeshua está a salvação, como está escrito em Romanos 10:9-10: 
  
“A saber: Se com a tua boca confessares Yeshua, e em teu coração creres que Elohim o 
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e 
com a boca se faz confissão para a salvação.”  
 
Em 1 João 4:1-3 está escrito: 
  
“Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Elohim, porque já 
muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Elohim: 
Todo o espírito que confessa que Yeshua  veio em carne é de YHWH; E todo o espírito que 
não confessa que Yeshua veio em carne não é de YHWH; mas este é o espírito do anticristo, 
do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo.”  

1 João 4:15 está escrito: 
  
“Qualquer que confessar que Yeshua é o Filho de YHWH, YHWH está nele, e ele em 
YHWH.”  

Amado irmão, que nestes momentos estás a voltar a casa, escuta bem: Não podes deixar 
de confessar a Yeshua se queres permanecer no Elohim de Israel! Na tua confissão está o 
poder.  
 
Na confissão no Nome de Yeshua está a nossa salvação e a vida eterna. Não o neguemos 
nem o escondamos, por nada deste mundo. Este mundo passará, mas Yeshua é o Senhor 
para sempre e logo se sentará no trono julgando as doze tribos de Israel. Não falhemos 
agora, quando mais necessitamos confessar o seu nome! 
  
Na história que relata o nosso Mestre, em Lucas 15, vemos como é o pai que tem a última 
palavra na discussão com o filho maior. Da mesma forma o Pai celestial é que se encarregará 
de tratar com os judeus que todavia não entendem que o que estamos a viver neste 
movimento israelita pelo mundo, o das raízes hebraicas da fé, é parte de um plano divino 
para a restauração de Israel.  
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O filho menor, Efraim, está voltando a casa e o judeu não está contente. Mas no final o Pai 
terá a última palavra nesta história. Então celebraremos a Festa das Cabanas durante mil 
anos. Se negas a Yeshua para agradar ao filho maior, não farás parte dessa festa! Serás 
lançado no lago de fogo e enxofre. 
  
48:11 “E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto; e eis que Elohim me fez ver 
também a tua descendência.”  

De igual modo, Israel não imagina que voltará a ver o rosto de Yeshua. A maioria dos judeus 
crêem todavia que Yeshua está morto. Mas não só está vivo, como está a trabalhar ainda e 
tem filhos entre os gentios. E neste tempo vai aproximando esses filhos a Israel. O que não 
se sente ligado a Israel neste tempo, não está a ser orientado pelo espirito do Messias.  

 48:12 “Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou-se à terra diante da sua face.”  
 
Os dois filhos de José, que tinham mais de 25 anos nesse momento, foram colocados entre 
os joelhos de Jacob e logo retirados. Isto constituía um acto oficial de adopção, como se os 
dois tivessem saído directamente dos seus lombos.  

Assim chegaram a ser legalmente seus filhos, com plenos direitos dentro de Israel, 
igualmente a Ruben e Simeão. Este acto teve tanto impacto em José, que se inclinou e 
adorou ao Pai Celestial.  

Os versículos 9-12 mostram a adopção destes filhos dentro de Israel e os versículos 13-22 
falam da bênção que estes dois filhos receberam pelo seu pai.  

Os filhos de José que neste tempo se aproximam de Israel, dirigidos pelo Messias, serão 
introduzidos em Israel e reestabelecidos como filhos com pleno direito de herança dentro da 
terra de Israel. Bendito seja o Eterno YHWH.  
  
48:13-14 “E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e 
Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel 
estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua 
esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não 
obstante Manassés ser o primogénito.”  

A mão direita representa o Messias, que está à direita do Pai nas alturas. A mão do Messias 
está sobre Efraim ainda que tenha sido espalhado entre as nações. Essa mão está a fazer 
com que Efraim regresse a casa.  

Jacob cruzou as mãos intencionalmente, sabendo que o menor ia ser posto sobre o maior. 
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Os braços cruzados formam a letra X que é a letra tav no alfabeto hebraico arcaico, que foi 
o alfabeto que Moisés usou para escrever a Torá. O tav é a última letra do alfabeto hebraico 
e significa “sinal”, “selo”, “pacto”.  
 
Yeshua diz que Ele é o alef e o tav, Apocalipse 22:13, o qual implica que o Messias é o início 
e o final da Escritura dada do Céu. 
  
48:15-16 “E abençoou a José, e disse: YHWH, em cuja presença andaram os meus pais 
Abraão e Isaque, o Elohim que me sustentou, desde que eu nasci até este dia; O anjo que 
me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o 
nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes, em multidão, no meio 
da terra.”  

Esta bênção, juntamente com a adoração sobre o bastão, são as únicas coisas que foram 
destacadas da vida do patriarca, em Hebreus 11, que é o capítulo dos heróis da fé. Que 
houve tão especial nesta bênção? Porque é que este acto constitui uma das maiores obras 
de fé que se deram em toda a história humana? 

Toda a vida de Jacob tinha sido uma luta forte. 37 anos da sua vida foram passados fora da 
terra da promessa. Ali nasceram todos os seus filhos menos um. Jacob deparou-se com 
muitos perigos na sua vida e de todos estes perigos foi protegido e nas lutas que travou foi 
abençoado.  
 
Este mesmo poder guardador e protector do Eterno foi o que agora se transmitiu aos filhos 
adoptados. Ainda que tenham nascido no Egipto através de uma mulher não israelita, ainda 
que tenham sido criados num ambiente pagão de idolatria e de magia, ainda que eles sejam 
expostos às pressões dos seus amigos não israelitas, o Eterno os irá guardar para não 
perderem a sua identidade hebraica e possam ser chamados pelo seu nome, Israel. 
   
Esta oração cumpriu-se no Egipto e as duas tribos Efraim e Manassés tinham crescido 
muitíssimo e guardado a sua identidade tribal antes da grande saída. Portanto há um poder 
nesta bênção para o tempo moderno. Apesar das tribos se terem perdido entre as nações, 
há um anjo que os vai resgatar neste tempo para que voltem e se identifiquem de novo como 
israelitas. 
 
Terceira Leitura: 48:17-22 
  
48:17-18 “Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, 
foi mau aos seus olhos; e tomou a mão de seu pai, para a transpor de sobre a cabeça de 
Efraim à cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o 
primogênito; põe a tua mão direita sobre a sua cabeça.”  
 
A ordem profética tem preferência sobre a ordem natural. 
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48:19 “Mas seu pai recusou, e disse: Eu o sei, meu filho, eu o sei; também ele será um povo, 
e também ele será grande; contudo o seu irmão menor será maior que ele, e a sua 
descendência será uma multidão de nações.”  

Manassés chegou a ser um povo, uma tribo grande dentro de Israel com um território imenso 
nos dois lados do rio Jordão. Na contagem em Números 1, Manassés é a tribo mais pequena.  

Mas segundo Números 26:34 há um aumento de 64 % da sua população durante os 38 anos 
no deserto. Foi a tribo que mais cresceu durante esse tempo. Também chegou a ser grande 
pelo juiz Gideão que sai de Manassés.  

Mas Efraim seria maior. Dele saiu Josué o sucessor de Moisés. Efraim recebe também a 
palavra de que chegará a ser a plenitude de nações, em hebraico “meló ha-goyim”.  

Contudo o texto hebraico leva a uma consideração mais ampla. Literalmente diz “e a sua 
descendência será a plenitude das nações (gentios)”. Há mais um local das Escrituras onde 
aparece a mesma expressão, em Romanos 11:25-26, donde está escrito: 
  
“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, 
E desviará de Jacó as impiedades.” 

Deste texto podemos tirar várias conclusões importantes: 
  
 Só uma parte de Israel tem sido endurecida durante um tempo limitado. Não se trata 

de todo o Israel nem para sempre. É parte do plano divino para a salvação do mundo. 
 A plenitude dos gentios tem que entrar por essa porta (Yeshua) que só pertence a 

Israel. 
 A salvação de todo o Israel depende da entrada da plenitude dos gentios. 
 Todo Israel inclui não somente o povo judeu, mas também a plenitude dos gentios. 
 A impiedade será tirada de Jacob, que são as doze tribos, não apenas os judeus que 

representam duas tribos de Israel (Judá, Benjamim e parte de Levi). 
  
Este plano de salvação do Eterno é um dos mistérios mais maravilhosos. Vamos tentar 
resumi-lo em poucas palavras: 
 
Em 1Reis 12 vemos como o reino se dividiu em duas nações. Isto ocorreu no território de 
Efraim, na cidade de Siquém, que foi entregue a José, segundo Génesis 48:22. Efraim 
chegou a ser a tribo principal para o reino do norte.   
 
O primeiro rei das dez tribos do norte foi Jeroboão, da tribo de Efraim, 1Reis 11:26, 28. Desde 
esse dia em diante houve uma divisão entre as duas casas de Israel, 1Reis 12:19; 2Crónicas 
10:19. Esta divisão faz parte do plano do Eterno, 1 Reis 12:24; 2 Crónicas 10:15.  
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Este era o mistério que fazia parte do plano divino de salvação para todo o mundo gentio. O 
reino do norte paganizou-se rapidamente com a introdução de uma religião sincrética 1Reis 
12:28-33.  
 
Os profetas Amós e Oseias foram enviados ao reino do norte para anunciar a sua destruição. 
A casa de Israel iria ser enviada às nações e misturar-se-ia entre elas, como está escrito em 
Oseias 7:8a: 
  
“Efraim mistura-se com as nações” 
  
Em Levítico 26:33a está escrito: “E espalhar-vos-ei entre as nações,” 
  
Vejamos agora Salmo 106:26-27: 
  
“Por isso levantou a sua mão contra eles, para os derrubar no deserto; Para derrubar também 
a sua semente entre as nações, e espalhá-los pelas terras.” 

Em Oseias 1:4-5 está escrito: 
  
“E disse-lhe YHWH: Põe-lhe o nome de Jizreel; porque daqui a pouco visitarei o sangue de 
Jizreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei 
o arco de Israel no vale de Jizreel.” 

Este Jizreel foi o primeiro filho do profeta com a sua mulher que era prostituta. O matrimónio 
entre o profeta e esta mulher reflecte o pacto entre a casa de Israel, as 10 tribos do norte, e 
o Eterno.  
 
O primeiro filho foi chamado Jizreel que significa “Elohim semerá”. Assim os filhos da casa 
de Efraim eram as sementes que seriam cultivadas que YHWH iria espalhar entre as nações, 
como diz Mateus 13:3b: 
  
“Eis que o semeador saiu a semear.” 

Essa semente dará fruto nos últimos tempos, como está escrito em Mateus 13:39b: 
  
“a ceifa é o fim do mundo; e os ceifeiros são os anjos.” 

 Em Oseias 1:6-11 está escrito:  
  
“E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E disse YWHW: Põe-lhe o nome de Lo-
Ruama; porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe 
tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei por amor do Meu Nome, pois 
não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos 
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cavaleiros. E, depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz um filho. E 
disse YWHW: Põe-lhe o nome de Lo-Ami; porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso 
Elohim. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-
se nem contar-se; e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se 
lhes dirá: Vós sois filhos do Elohim Vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se 
congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra; porque grande será 
o dia de Jizreel.” 

O profeta revela o plano de YHWH para a casa de Israel em poucas palavras. Primeiro a 
casa de Israel será rejeitada. Logo converter-se-á num número tão grande não poderá ser 
contado, como a areia do mar, o qual indica que estão dentro das nações do mundo.  
 
Depois fala-se de uma restauração da identidade israelita no mesmo lugar onde foram 
rejeitados, na terra de Israel. Isto será o resultado de uma unificação entre os filhos de Judá, 
os judeus, que nunca perderam a sua identidade, e os filhos de Israel que tinham deixado a 
sua identidade gentia nos últimos tempos.  
 
Juntos reconhecerão a Yeshua como o Messias. Logo diz que subirão da terra o qual é uma 
alusão do arrebatamento de todos os que são do Messias. Como o dia de Jizreel, o dia da 
ceifa de Elohim, será grande, os filhos de Israel estão entre todas as nações de gentios, e 
desde ali serão arrebatados para encontrar-se com o Messias quando regressar à terra. 
  
Em Oseias 2:14-23 fala do processo desde a deportação à Assíria até ao regresso à terra 
sob o Messias, segundo está escrito: 
  
“Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto [às nações de gentios], e lhe falarei 
ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança; e ali 
cantará, como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egipto. E 
naquele dia, diz YHWH, tu me chamarás: Meu marido; e não mais me chamarás: Meu senhor. 
E da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. E 
naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os 
répteis da terra; e da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em 
segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre; desposar-te-ei comigo em justiça, e em 
juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e 
conhecerás a YHWH. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz YHWH; eu atenderei 
aos céus, e estes atenderão à terra. E a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e 
estes atenderão a Jizreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que 
não obteve misericórdia; e eu direi àquele que não era meu povo: Tu és meu povo; e ele dirá: 
Tu és meu Elohim!” 

Em Amós 5:1-2 está escrito acerca da casa de Israel como nação: 
  



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 12- VAYECHI 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 16 

 

“Ouvi esta palavra, que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem 
de Israel caiu, e não mais tornará a levantar-se; desamparada está na sua terra, não há 
quem a levante.” 

 Em Amós 8:2: 
  
“E disse: Que vês, Amós? E eu disse: Um cesto de frutos do verão. Então YHWH me disse: 
Chegou o fim sobre o meu povo Israel; nunca mais passarei por ele.” 

 Em Amós 9:8-15 está escrito: 
  
“Eis que os olhos de YHWH estão contra este reino pecador [o reino do norte], e eu o 
destruirei de sobre a face da terra; mas não destruirei de todo a casa de Jacob [refere-se às 
12 tribos], diz YHWH. Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas 
as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão.[ainda 
que tenham perdido a sua identidade ao longo dos séculos, YHWH tem todos identificados, 
e falos-há despertar] Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem: 
Não nos alcançará nem nos encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo 
caído de David, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o 
edificarei como nos dias da antiguidade; Para que possuam o restante de Edom, e todos os 
gentios que são chamados pelo meu nome, diz YHWH, que faz essas coisas. Eis que vêm 
dias, diz YHWH, em que o que lavra alcançará ao que sega, e o que pisa as uvas ao que 
lança a semente; e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei 
do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e 
plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E plantá-
los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz YHWH teu 
Elohim.” 
  
A casa de Israel não recebeu nenhuma compaixão com a invasão assíria, no ano 722 AEC., 
visto que foi destruída como nação.  
 
As dez tribos foram levadas aos países que estão localizados a norte de Israel, 2Reis 17:6. 
Dali se espalharam por todo o mundo.  
 
Contudo podemos encontrar traços claros de variadas tribos nos países ocidentais da Europa 
e América. 
  



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 12- VAYECHI 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 17 

 

 
 
Em Zacarias 10:3-12 está escrito: 
  
“Contra os pastores se acendeu a minha ira, [os líderes em Israel durante a época do 
segundo templo] e castigarei os bodes [os judeus poderosos que oprimiam os pobres]; mas 
YHWH dos Exércitos visitará o seu rebanho [por intermédio de Yeshua], a casa de Judá 
[somente o povo Judeu, não inclui as 10 tribos perdidas encabeçadas por Efrahim, porque 
essa é chamada de “casa de Israel”, ou “casa de José ou ainda apenas “Efraim”], e os fará 
como o seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele 
o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. E serão como poderosos que na 
batalha esmagam ao inimigo no lodo das ruas; porque YHWH estará com eles; e confundirão 
os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá [o restabelecimento do 
estado de Israel em 1948], e salvarei a casa de José [espalhada entre os gentios], e fá-los-
ei voltar [ao Messias, à Torah e à terra de Israel], porque me compadeci deles [as dez tribos 
perdidas]; e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou YHWH seu Elohim, e 
os ouvirei. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo 
vinho; e seus filhos o verão, e se alegrarão; o seu coração se regozijará em YHWH. Eu lhes 
assobiarei, e os ajuntarei, porque eu os tenho remido; e multiplicar-se-ão como antes se 
tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em 
lugares remotos; e viverão com seus filhos, e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do 
Egipto, e os congregarei da Assíria; e trá-los-ei à terra de Gilead [jordânia] e do Líbano, e 
não se achará lugar bastante para eles [as dez tribos perdidas]. E ele passará pelo mar da 
angústia, e ferirá as ondas no mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão; então será 
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derrubada a soberba da Assíria, e o ceptro do Egipto se retirará. E eu os fortalecerei em 
YHWH, e andarão no seu nome, diz YHWH.”  
 
Em Romanos 9:23-26 está escrito: 
  
“Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, 
que para glória já dantes preparou, Os quais somos nós, a quem também chamou, não só 
dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz em Oseias: Chamarei 
meu povo ao que não era meu povo; E amada à que não era amada. E sucederá que no 
lugar em que lhes foi dito: Vós não sois meu povo; Aí serão chamados filhos do Deus vivo.” 
  
O rabino Shaúl (apóstolo Paulo) cita os textos de Oseias 2:23 e 1:10 que se referem à casa 
de Israel, isto é, aos que se misturaram entre os gentios. Dessa forma os que anteriormente 
eram a casa de Israel agora são gentios. Com a salvação dos gentios vemos o regresso da 
casa de Israel das nações, e assim todo o Israel será salvo, como lemos em Romanos 11:26. 
  
Desta maneira Efraim cumpre um plano profético, como meio de salvação para os gentios.  
  
Em Oseias 11:8-10 está escrito: 
  
“Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Te 
poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões à uma 
se acendem. Não executarei o furor da minha ira; não voltarei para destruir a Efraim, porque 
eu sou Elohim e não homem, o Santo no meio de ti; eu não entrarei na cidade. Andarão após 
YHWH; ele rugirá como leão; rugindo, pois, ele, os filhos do ocidente tremerão.” 
  
Como faz parte do plano do Eterno salvar o seu filho Efraim, ao mesmo tempo salva os 
gentios que não são descendentes de Israel. Esse é o assunto do qual se fala em Romanos 
11:25.  
 
Através da entrada da plenitude dos gentios, que são os filhos de Efraim, segundo Génesis 
48:19, será salva TODA a nação de Israel, as 12 tribos, incluindo os judeus que nunca 
perderam a sua identidade israelita. 
  
Romanos 11:33 “Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência 
deYHWH! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos!”  

48:20 “Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Elohim te 
faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés.”  

Esta bênção pronuncia-se a cada Kabalat Shabat, isto é, a recepção do Sábado (prática 
comum entre o povo hebreu, uma espécie de bênção de boas vindas ao início do Sábado), 
quando os pais judeus abençoam os seus filhos do sexo masculino na mesa do Shabbat. 
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Ele põe a sua mão direita sobre a cabeça de cada um deles e pronuncia estas palavras: 
“Yesimchá Elohim ke-Efrayim ve-chi-Menashé”.  

Por que razão estes dois filhos de José foram postos como exemplos para todos os filhos de 
Israel? Podem-se destacar várias razões: 
  
 Apesar de ter sido o menor a ser colocado sobre o maior, nunca houve rixa entre 

eles. 
 Apesar de serem criados num ambiente de paganismo e de feitiçaria, nunca 

perderam a fé no Elohim de Israel, a sua identidade israelita ou as instruções dos seus 
antepassados. 
 Apesar de terem nascido e vivido toda a vida fora da terra de Israel, nunca perderam 

a esperança de voltar à terra de seus pais. 
 Estes dois são grandes exemplos para todos os filhos de Israel. 

  
48:22 “E eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com 
a minha espada e com o meu arco, da mão dos amorreus.”  
 
A palavra hebraica que é traduzida como “um pedaço” é “shechem” isto é, Siquém. Trata-se 
da parcela que Jacob comprou em frente à cidade, Génesis 33:19, e também a mesma 
cidade que foi tomada por Simeão e Levi, Génesis 34. Este lugar foi dado a José, como 
também está escrito em João 4:5-6a: 
  
“Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado 
a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó…” 
  
Em Josué 24:32 está escrito: 
  
“Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em 
Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Hemor, pai de Siquém, 
por cem peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José.” 
  
Desde a sua primeira vinda o Messias tem estado a buscar as ovelhas perdidas das duas 
casas. Essa foi a razão pela qual teve que passar por Samaria (a capital do Reino do Norte), 
segundo está escrito em João 4:4: 
 
“E era-lhe necessário passar por Samaria.” 
  
O Messias foi a um lugar chave da história de Israel e no plano de salvação do Eterno, ao 
território de Sicar, que é o mesmo que Siquém. Siquém foi uma cidade de refúgio no território 
da tribo de Efraim, Josué 20:7; 21:21; 1 Crónicas 6:67.  
 
Ali foi dividido o reino. Siquém foi a primeira capital do reino do norte, 1Reis 12:25. Ali viviam 
os samaritanos, que são uma mistura entre os poucos sobreviventes das tribos do norte e 
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os povos gentios que o rei da Assíria trouxe para a terra depois da destruição do reino de 
Israel, 2Reis 17:24, 29.  
 
Os samaritanos são os únicos descendentes da casa de Efraim que não perderam a sua 
identidade israelita, como está escrito em João 4:12: 
  
“És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os 
seus filhos, e o seu gado? “ 
 
A mulher samaritana chamou a Jacob “nosso pai”. Este povo era parte do plano de salvação 
do Eterno por ser descendente de Jacob e por isso o Messias tinha que passar por ali para 
buscar e salvar o que se tinha perdido. 
  
Em João 4:6-7 está escrito: 
  
“E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da 
fonte. Era isto quase à hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: 
Dá-me de beber.” 
  
Este relato parece-se com o de Génesis 24 quando o servo de Abraão foi buscar uma noiva 
para Isaque. Neste momento o Messias senta-se junto ao poço porque procura a sua noiva 
também entre os samaritanos. Estes samaritanos esperavam a salvação por intermédio do 
Messias, como está escrito em João 4:22, 25-26: 
 
“Vós [os samaritanos] adorais [com os vossos sacrifícios] o que não conheceis [O Elohim de 
Israel]; nós [os judeus] adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus.” 
 
João 4:25-26 “A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias vem; quando ele vier, nos anunciará 
tudo. Yeshua disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo.”  
  
Em João 4:35 está escrito: 
  
“Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: 
Levantai os vossos olhos, e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa.” 
  
Aqui há uma similaridade de expressões com Génesis 48:8 onde diz que Jacob viu os filhos 
de José. Os samaritanos são descendentes de José e o Messias encara-os como uma 
colheita para o reino vindouro, como está escrito em João 4:39-42: 
  
“E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que 
testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-
lhe que ficasse com eles; e ficou ali dois dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua 
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palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos; porque nós mesmos o 
temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Messias, o Salvador do mundo.” 
 
Yeshua ficou dois dias em Siquém. Estes dois dias correspondem aos dois mil anos nos 
quais o Messias tem estado no mundo gentio em busca dos descendentes das doze tribos 
de Israel, juntamente com os demais gentios para os salvar.  
  
Em Actos 15:14-18 está escrito: 
  
“Simão relatou como primeiramente YHWH visitou os gentios, para tomar deles um povo 
para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas; como está escrito: Depois 
disto voltarei, E reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, Levantá-lo-ei das suas 
ruínas, E tornarei a edificá-lo. Para que o restante dos homens busque a YHWH, E todos os 
gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, Diz YHWH, que faz todas estas coisas, 
Conhecidas são a YHWH, desde o princípio do mundo, todas as suas obras.” 
  
O texto que é citado está em Amós 9:11-12. A reedificação do tabernáculo de David refere-
se à restauração do governo da casa de David. Quando Yeshua veio pela primeira vez foi 
iniciada esta obra de reedificação, como está escrito em Lucas 1:32-33: 
  
“Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e o Senhor Elohim lhe dará o trono de 
David, seu pai; E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.” 
  
Com esta vinda do Messias abriu-se a porta para que os gentios pudessem ser parte do povo 
que foi tomado para o Nome do Eterno. A palavra grega que foi traduzida em Actos 15:14, 
23 como “dentre” é “ex”, e significa “fora de”, “saídos de”, “ex”.  
 
Trata-se de que os que creram no Messias de entre as nações são ex-gentios. Agora são 
“povo para seu Nome”, é dizer, já não são gentios mas sim parte do povo de Israel, Efésios 
2:11-22; 3:4-8; 4:17; 1 Coríntios 5:1; 12:2; Apocalipse 5:9-10. 
 
Quarta Leitura: 49:1-18 
 
49:1  “Depois chamou Jacó a seus filhos, e disse: Ajuntai-vos, e anunciar-vos-ei o que vos 
há de acontecer nos dias vindouros;”  
 
A palavra hebraica que foi traduzida como “vindouros” é “acharit”, e significa “últimos”, 
“finais”. Rashi diz, baseando-se no Talmude, que Jacob quis revelar o final dos tempos, mas 
nesse momento o Espírito do Eterno se retirou dele, e começou a dizer outras coisas.  
 
No entanto, no nosso ponto de vista tal argumento não faz sentido, pois se o Espírito Santo 
se tivesse retirado dele ele não profetizaria sobre o futuro das tribos.  
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Pois na bênção de Jacob encontramos mensagens proféticas que revelam o futuro de cada 
tribo, incluindo até o momento da vida do Messias. Encontramos três características na 
mensagem de Jacob para cada um dos seus filhos: 
  

1. A identidade e o carácter de cada tribo. 
2. O desenvolvimento histórico de cada tribo. 
3. O sucesso dos últimos tempos. 

  
49:3-4 “Rúben, tu és meu primogénito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais 
excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais 
excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste; subiu à minha cama.”  
 
Rúben continuava a ser o primogénito de Jacob relativamente às genealogias. Isto significa 
que houve arrependimento nele por ter pecado com a concubina de seu padre. Contudo, por 
seu pecado perdeu a primogenitura, a porção dobrada da herança, o sacerdócio e a 
monarquia.  
 
Isto ensina-nos que aquele que não sabe controlar o seu instinto sexual não poderá chegar 
a estatutos importantes no Reino. 
 
Segundo Rashi e outros, os descendentes de Ruben povoaram a França. A França tem sido 
uma nação preeminente desde há muito tempo, mas antes da vinda do Messias perderá 
essa posição. Ultimamente a França está a tomar uma posição muito negativa contra o povo 
judeu e isso trará consequências. 
  
49:5-7 “Simeão e Levi são irmãos; as suas espadas são instrumentos de violência. 
No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não 
se ajunte; porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Maldito 
seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura; eu os dividirei em Jacó, e os 
espalharei em Israel.”  
 
A ira de Simeão e Levi foi amaldiçoada, não eles mesmos. A violência traz maldição sobre 
uma nação. A tribo de Simão foi uma brecha para o pecado no assunto te Baal-Peor 
(Números 25:6-14; 26:1), e por isso a sua tribo foi reduzida em 63%, de 59.300 para 22.000, 
nas contagens que se encontram em Números 1 e 26.  
 
Simeão não teve o seu próprio território na terra, visto que as suas terras estavam divididas 
dentro da tribo de Judá, conforme Josué 19:1.  
 
Levi tampouco teve um território próprio na terra, visto que foi repartido em 48 cidades por 
todo o país, conforme Josué 18:7. Simeão chegou a ser uma tribo pobre, mas entre eles 
havia muitos escribas. Há fontes que mostram que os celtas foram descendentes da tribo de 
Simeão 
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49:8-12 “Judá, a ti te louvarão os teus irmãos; a tua mão será sobre o pescoço de teus 
inimigos; os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho 
meu; encurva-se, e deita-se como um leão, e como um leão velho; quem o despertará? O 
ceptro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló; e a 
ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta 
à cepa mais excelente; ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. 
Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite.” 
 
Há várias palavras-chave nesta profecia que alude ao Messias, por exemplo: “a ti”, “filho 
meu”, “subiste”, “amarrará”, “vide”, “jumenta”, “sua capa”, “em sangue”, “vinho”. Tudo isto fala 
da primeira vinda do Messias, que veio da tribo de Judá. 
  
A mão de Judá estava na cerviz dos inimigos por meio do rei David, segundo 2 Samuel 
22:38-41 onde está escrito: 
  
“Persegui os meus inimigos, e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. 
E os consumi, e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo 
dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja; fizeste abater-se debaixo de mim 
os que se levantaram contra mim. E deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que 
me tinham ódio, e os destruí.” 
  
Esta profecia cumpriu-se também com a primeira vinda do Messias quando todos os espíritos 
maus e o próprio Satanás foi derrotado, como está escrito em Colossenses 2:15: 
  
“E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si 
mesmo.” 
  
A palavra de Jacob sobre Judá cumprir-se-á finalmente com a segunda vinda do Messias 
quando todos os inimigos serão postos debaixo dos seus pés, como está escrito em 1 
Coríntios 15:25: 
  
“Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés.” 
  
“os filhos de teu pai a ti se inclinarão” – Cumpriu-se parcialmente com os reis David e 
Salomão, mas cumprir-se-á finalmente na segunda vinda de Yeshua.  
  
“Judá é um leãozinho… deita-se como um leão” – Yeshua é o leão de Judá, como está escrito 
em Apocalipse 5:5: 
  
“E disse-me um dos anciãos: Não chores; eis aqui o Leão da tribo de Judá, a raiz de David, 
que venceu, para abrir o livro e desatar os seus sete selos.” 
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“O ceptro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló; e 
a ele se congregarão os povos”  
 
Shiló é uma referência ao Messias, segundo a interpretação rabínica. Segundo Rashi, esta 
profecia cumpriu-se desde David em diante, inclusivamente por intermédio dos líderes dos 
judeus na diáspora de Babel. Estes foram chamados “exilarcas” e descendiam do rei David. 
Segundo a profecia o ceptro e a vara não se iria apartar de Judá até à vinda do Messias. 
 
Esta profecia foi interpretada durante a época do segundo templo relativamente aos direitos 
que tinha o Sinédrio em Jerusalém. O ceptro e a vara foram entendidos como o direito de ter 
acesso aos arquivos genealógicos do povo de Israel e o direito de executar o juízo, incluindo 
a pena capital.  
 
Estes dois direitos foram retirados ao Sinédrio pelo império romano pouco antes da morte de 
Yeshua conforme João 18:31. Assim que quando estas duas coisas foram apartadas de Judá 
o Messias já tinham vindo e cumpriu-se a profecia. 
  
49:13 “Zebulom habitará no porto dos mares, e será como porto dos navios, e o seu termo 
será para Sidom.”  
 
O território de Zebulon não estava ao lado do mar, Josué 19:10-16. Parece que rapidamente 
se estendeu até Sidón. Zebulon dedicou-se a ganhar dinheiro para que o seu irmão Isacar 
pudesse dedicar-se ao estudo da Torá, como está escrito em Deuteronómio 33:18: 
  
“E de Zebulom disse: Zebulom, alegra-te nas tuas saídas; e tu, Issacar, nas tuas tendas.”  
  
Há fontes que mostram que os descendentes da tribo de Zebulom habitaram a Holanda que 
está junto ao mar e tem o maior porto do mundo. 
  
49:14-15 “Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o 
descanso era bom, e que a terra era deliciosa e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu 
debaixo de tributo.”  
 
Issacar produzia grandes estudiosos que levavam o jugo da Torá, como está escrito em 1 
Crónicas 12:32: 
  
“E dos filhos de Issacar, duzentos de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para 
saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens.” 
  
Issacar produzia 200 líderes para o Sanedrim. Há fontes que mostram que os descendentes 
de Issacar povoaram a Suiça, uma das mais belas terras do mundo. Os suíços são 
trabalhadores muito produtivos.  
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49:16-18 “Dã julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dã será serpente junto ao 
caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, e faz cair o seu 
cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó YHWH”  
 
O juiz Sansão veio da tribo de Dan conforme Juízes 13:2. Parte desta profecia cumpriu-se 
com ele. Os descendentes da tribo de Dan povoaram as terras que hoje são conhecidas por 
Dinamarca. O nome Dinamarca significa “a terra de Dan”.  
 
Os descendentes de Dan puseram o nome do seu ancestral sobre todo o lugar onde 
passaram na história, por exemplo o rio Danúbio, Juízes 18:29. Segundo uma investigação 
feita a alguns anos, o povo de Dinamarca é o povo mais honesto do mundo, tendo um sentido 
de justiça muito alto. 
  
“A tua salvação espero, ó YHWH” – Sansão não trouxe a redenção final para Israel. Há que 
esperar outro Messias.      
   
Quinta Leitura: 49:19-26 
 
49:19 “Quanto a Gad, uma tropa o acometerá; mas ele a acometerá por fim.” – A tribo de 
Gad atravessou o rio Jordão junto com seus irmãos para fazer guerra contra os Cananeus 
durante 14 anos até conquistar toda a terra.  
 
Ao voltar ao seu território ao outro lado do rio seguiram as suas próprias pegadas. Há fontes 
que mostram que a Suécia foi povoada pelos descendentes de Gad. Da Suécia saíram as 
tropas que conquistaram os exércitos católicos que estavam a avançar até ao norte da 
Europa para conquistar esses países depois da Reforma. Essa guerra durou 30 anos.  
 
A Suécia enviou as suas tropas no verão de 1630 e no ano 1648 se firmou a paz. Se a Suécia 
não tivesse enviado as suas tropas, apoiadas por outros países, para lutar contra Esaú, o 
ancestral de Roma, e vencê-lo, o mundo seria muito diferente do de hoje. 
  
49:20 “De Aser, o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais.” – A terra de Asser produzia 
ricos frutos e ali havia muitas oliveiras. 
  
49:21 “Naftali é uma gazela solta; ele dá palavras formosas.” – No seu território está o vale 
de Guinosar (a noroeste do mar da Galileia) que produzia frutos abundantes e muito rápido. 
Como a sua terra era produtiva, tinha tempo para estudar a Torá.  
 
O Targum traduz: “(A sua herdade produzirá frutos) pelos quais agradeceram e abençoaram 
(a Elohim)”.  
 
A profetisa Débora veio de Naftali. Há fontes que mostram que os descendentes de Naftali 
povoaram a Noruega.  
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49:22-26 “José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte; seus ramos correm sobre o 
muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, 
susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Valente de 
Jacó (de onde é o pastor e a pedra de Israel). Pelo Elohim de teu pai, o qual te ajudará, e 
pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do 
abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai 
excederão as bênçãos de meus pais, até à extremidade dos outeiros eternos; elas estarão 
sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos.” 
  
“bênçãos dos seios e da madre” – Segundo Rashi, a palavra que foi traduzida como “seios”, 
“shadayim”, deve traduzir-se “lançamentos” em referência à emissão do sémen apto para 
conceber. O Targum traduz: “bênçãos do pai e da mãe”. 
  
Jacob tinha sido mais abençoado que os seus antepassados. Eles tinham a promessa de 
um território limitado, mas Jacob não, como está escrito em Génesis 28:14a: 
  
“E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e 
ao norte, e ao sul,” 
  
Há fontes que demonstram que os descendentes de José povoaram a Inglaterra e os 
Estados Unidos. 
 
Sexta Leitura: 49:27 – 50:20 
   
49:27 “Benjamim é lobo que despedaça; pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o 
despojo”  
 
O juiz Eúde actuou como um lobo, Juízes 3. O rei Saúl descende de Benjamim e devorou 
muitas presas ao princípio da história de Israel, conforme. 1 Samuel 14:47.  
 
O apóstolo Paulo veio da tribo de Benjamim (Romanos 11:1; Filipenses 3:5). 
 
Muitos dos descendentes de Benjamim entre os judeus sefarditas adoptaram o apelido 
Lopes, filhos do lobo, baseando-se nesta profecia. Assim aqueles que têm o apelido Lopes 
são descendentes da tribo de Benjamim.  
  
50:16 “Portanto mandaram dizer a José: Teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo”. 
 
Aqui os filhos de Israel estão a utilizar-se de uma mentira para produzir paz. É correcto o que 
fizeram? Claro que não. A mentira tem a sua origem no pai da mentira, como está escrito em 
João 8:44: 
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“Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida 
desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele 
profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira” 
 
Nas Escrituras a luz é sinónima da verdade. Nosso Pai celestial é luz e não há trevas algumas 
nele, segundo 1João 1:5, onde está escrito: 
  
“E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: que Elohim é luz, e não há nele 
trevas nenhumas.” 
  
Em João 14:6 está escrito: 
  
“Disse-lhe Yeshua: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por 
mim.” 
  
Não é possível ter uma relação com o Pai à base da mentira. Ele deseja a verdade no mais 
íntimo de nosso ser, como está escrito no Salmo 51:6: 
  
“Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria.” 
  
Isto nos ensina que cada vez que uma pessoa diz mentiras, por muito pequenas que sejam, 
se afastem de Elohim e abre a porta para satanás.  
  
Em Efésios 4:25 está escrito: 
  
“Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo; porque somos 
membros uns dos outros.” 
  
Não há mentiras piedosas, segundo diz 1 João 2:21: 
  
“Não vos escrevi porque não soubésseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma 
mentira vem da verdade.” 
  
Todos os mentirosos terão a sua parte no lago de fogo, como diz Apocalipse 21:8 onde está 
escrito: 
  
“Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos 
fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no 
lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte.” 
  
50:20 “Vós bem intentastes mal contra mim; porém YHWH o intentou para bem, para fazer 
como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida.”  
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Sétima Leitura: 50:21-26 
 
Qualquer coisa que nos ocorra pode ser transformada em bênção pelo Eterno, como está 
escrito em Romanos 8:28: 
  
“E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a 
Elohim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.” 
  
Os que entregaram Yeshua para ser colocado num madeiro, não sabiam o que estava a 
fazer. Pensaram em fazer mal, mas Elohim transformou em bem para a salvação do mundo 
inteiro. Isto nos ensina que qualquer maldição que nos venha, poderá ser transformada pelo 
Eterno em bênção. Bendito seja o Seu Nome. 
   
50:24-25 “E disse José a seus irmãos: Eu morro; mas YHWH certamente vos visitará, e vos 
fará subir desta terra à terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos 
de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Elohim, e fareis transportar os meus ossos daqui.”  
 
Esta é a única obra de fé de José mencionada em Hebreus 11, onde está escrito no versículo 
22: 
  
“Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem 
acerca de seus ossos” 
   
Ele sabia que o êxodo chegaria e por isso fez jurar aos filhos de Israel que os seus ossos 
fossem retirados do Egipto e postos na terra de Canaã. Porque o Eterno é fiel às suas 
promessas e ele não pode mentir, como está escrito em Números 23:19: 
  
“Elohim não é homem, para que minta; nem filho do homem, para que se arrependa; 
porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria?” 
   
Hebreus 6:18b: “é impossível que Elohim minta”. 
  
Êxodo 13:19: “E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente 
ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: Certamente Elohim vos visitará; fazei, pois, subir 
daqui os meus ossos convosco.” 
  
Em Josué 24:32 está escrito: 
  
“Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em 
Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Hemor, pai de Siquém, 
por cem peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José.” 
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José foi devolvido ao mesmo lugar de onde se tinha desviado para procurar os seus irmãos. 
A sepultura de José todavia hoje está colocada como um testemunho do Messias ben Yosef 
que teve que dar a sua vida para poder buscar, encontrar e salvar as ovelhas perdidas de 
Israel.  
 
Também está a dar testemunho de que o dia em que regressar o Messias, José ressuscitará 
para ser vestido de imortalidade e receber a sua recompensa por ter sido fiel. 
 
Com esta Parashá, concluímos o primeiro livro da Torá, o livro de Génesis/Bereshit.  
  
Segundo a tradição judaica, quando se termina um livro da Torá diz-se: “Chazak, Chazak, 
ve-nichazek!” – que traduzido significa “Sê forte, sê forte e sejamos fortalecidos!”  
 
Para a semana, se o Eterno o permitir, iniciaremos a leitura do livro de Êxodo/Shemôt. 
 
Shavua Tov; Shalom 
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