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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 14- VaErá (apareci) 
(Êxodo 6:2 – 9:35) 

 

Referência nos Profetas: Ezequiel 28:25 a 29:21. 
Referência nos Escritos Apostólicos: Romanos 9:14-24. 
Salmo complementar: 46. 
 
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: 14- VaErá (de Êxodo 6:2 a 9:35). 

Significa “apareci”. 

Comentários: 

Primeira Leitura: 6:2-13 

Elohim recorda a Moisés que o seu nome é YHWH e diz que os patriarcas não conheceram 
perfeitamente esse nome, ou pelo menos a essência deste. Estabeleceu o seu pacto com 
eles para lhes dar a terra de Canaã onde peregrinaram. Além disso ouvira os lamentos dos 
filhos de Israel devido à escravidão e por isso lembrou-se do seu pacto.  

Moisés recebe a ordem de dizer aos filhos de Israel que ele é YHWH e que os tirará da 
escravidão dos egípcios para serem o seu povo e dar-lhes a terra que jurou aos patriarcas. 
Moisés fala com o povo mas o povo não escuta. Também tem que falar com Faraó, mas 
Moisés pergunta como lhe dará ouvidos Faraó se nem os filhos de Israel o escutam. 

6:3 “E eu apareci a Abraão, a Isaque, e a Jacó, como o Elohim Todo-Poderoso; mas 
pelo meu nome, YHWH, não lhes fui perfeitamente conhecido.”  

Isto não quer dizer que os patriarcas não sabiam qual era o Nome Santo de Elohim. Desde 
Génesis 2:4 tem sido revelado o Nome sobre todo o nome, YHWH. Além disso encontramos 
em Génesis 4:26 os homens a começarem a invocar o nome de YHWH.  

Em Génesis 15:2 Abraão menciona o nome de YHWH na sua oração. Logo está escrito 
que Abraão creu em YHWH e isso lhe foi imputado por justiça. Génesis 15:6. Em Génesis 
17:1 está escrito: 
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“Tendo, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos, apareceu YHWH a Abrão, e disse-
lhe: Eu sou o Elohim Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito.” 

Isto ensina-nos que os patriarcas conheciam o Nome de YHWH, cf. Génesis 26:21-25; 
28:10-16. Então? Como vamos entender este texto? 

Rashí diz: “Aqui não está escrito “não lhes dei a conhecer”, mas sim “não ME dei a 
conhecer”. Eu não era conhecido por eles pelas minhas qualidades de verdadeiro, pelos 
quais meu Nome é chamado YHWH, Fiel para fazer que a minha palavra se verifique. Assim 
pois, lhes fiz uma promessa, mas eles não viram o seu cumprimento. 

Temos que entender que a revelação de um dos nomes do Eterno implica, não somente o 
conhecimento da pronunciação ou escrita do nome, mas sim a revelação de uma parte do 
seu carácter e a acção que vem como expressão desse carácter.  

O Eterno revela-se mediante os seus diferentes nomes. Cada nome revela uma acção que 
está de acordo com o significado do nome. Desta forma há que entender este versículo. Há 
uma acção implicada na revelação do nome YHWH, e essa acção todavia não tinha sido 
revelada na sua totalidade aos Patriarcas. Mas si foi-lhes revelada a acção que está 
implícita no nome Todo-Poderoso ou El Shadai. 

El Shadai pode entender-se principalmente de duas maneiras, o Todo-Poderoso e o Todo-
Suficiente. O Eterno é o Único que é auto-suficiente, toda a restante forma de vida, visível 
e invisível depende do Eterno. 

Os Patriarcas tinham conhecido o Eterno com esse nome, com esse carácter e essa 
maneira de actuar.  

Tinham conhecido a mão protectora de El Shadai quando se deparavam com perigos. Tinha 
conhecido os seus milagres sobrenaturais na criação. Tinham experimentado que o Todo-
Poderoso lhes tinha dado tudo o que necessitavam para estar satisfeitos. Está escrito que 
Abraão morreu satisfeito, Génesis 25:8.  

Mas o Eterno não se tinha dado a conhecer a eles como YHWH. Que carácter e acção 
estão implícitos nesse nome? 

Já citámos Rashí que destaca nesse Nome a fidelidade para cumprir as suas promessas. 
Até certo ponto Abraão tinha conhecido essa acção do Eterno, ao receber a Isaque como 
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filho de uma forma milagrosa, por meio de uma promessa, como está escrito em Génesis 
21:1: 

“E YHWH visitou a Sara, como tinha dito; e fez YHWH a Sara como tinha prometido. 

Mas houve várias promessas que o Eterno não cumpriu durante a vida dos patriarcas, por 
exemplo a promessa de ter uma descendência como as estrelas do céu, o pó da terra e a 
areia do mar; a promessa de receber a terra de Canaã em possessão perpétua.  

Essas promessas não foram cumpridas na vida dos patriarcas. Além disso aguardavam 
que viesse uma cidade celestial à terra de Canaã, como está escrito em Hebreus 11:9-10, 
13-16, 39-40: 

“Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com 
Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa; porque aguardava a cidade que 
tem fundamentos, da qual Elohim é o arquitecto e edificador (…) Todos estes morreram na 
fé, sem ter obtido as promessas; vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando 
que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo 
manifestam estar procurando uma pátria. E, se, na verdade, se lembrassem daquela de 
onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto 
é, celestial. Por isso, Elohim não se envergonha deles, de ser chamado o seu Elohim, 
porquanto lhes preparou uma cidade” (…) Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho 
por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Elohim provido 
coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados”.  
 
Então, o Eterno não se deu a conhecer como YHWH, no que diz respeito a toda a essência 
que esse Nome implica: Amor, Benevolência e Justiça (que foram conhecidos pelos 
patriarcas), mas também o de levar a cabo o cumprimento das promessas dadas por Ele.   
 
Além disso, podemos destacar mais dois significados desse nome. Os dois nomes do 
Eterno mais usados nas Escrituras são Elohim (traduzido como Deus) e YHWH 
(substituídos nas versões bíblicas por Adonai/SENHOR).  
 
O termo Elohim aparece cerca de 2500 vezes no Tanach (vulgo Antigo Testamento), e 
YHWH aparece quase 7000 vezes.  
 
Ainda que YHWH seja o Nome do Eterno e Elohim seja um termo genérico, os rabinos 
identificam nestes dois nomes uma tendência de diferentes manifestações do carácter do 
Eterno que ao mesmo tempo são opostos e complementares.  
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O Nome YHWH está relacionado com a misericórdia do Eterno e o termo Elohim está 
relacionado com a justiça do Eterno. Por isso, normalmente, quando aparece escrito o 
termo Elohim como referência ao Eterno, é em alusão a um acto de justiça e quando 
aparece o Nome YHWH, é respeitante a um acto de misericórdia.  
 
Daqui podemos tirar a conclusão de que os patriarcas não tinham conhecido o carácter e a 
manifestação da misericórdia como agora os filhos de Israel o iriam constatar.  
 
É de destacar o facto de que Moisés constata primeiro na revelação da sarça-ardente, é a 
revelação da compaixão e misericórdia do Eterno, como lemos em Êxodo 3:7-9: 
 

“Disse ainda YHWH: Certamente, vi a aflição do meu povo, que está no Egipto, e ouvi o 
seu clamor por causa dos seus exactores. Conheço-lhe o sofrimento; por isso, desci a fim 
de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, 
terra que mana leite e mel; o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu 
e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão 
com que os egípcios os estão oprimindo”.  
 
Esta manifestação de misericórdia do Eterno não tinha sido conhecida por Abraão, Isaque 
e Jacob.  
 
Além disso, encontramos neste Nome outro aspecto relacionado com os dois anteriores, a 
redenção, como está escrito em Êxodo 3:8a, 10: 
 
“por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a 
uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel (…) Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, 
para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egipto”.  
 
Os filhos de Israel precisavam de uma redenção para poder sair do Egipto. Quando uma 
ou várias pessoas atravessa uma situação de perigo, escravidão, pobreza, enfermidade ou 
algo semelhante, e não têm forma de sair dali, precisam de redenção para poder sair dessa 
situação.  
 
Um redentor é uma pessoa que tem a capacidade para resgatar aqueles que precisam de 
ser redimidos. Neste caso, o Eterno apresenta-se como Redentor, para tirar os filhos de 
Israel do Egipto, porque eles não podem fazê-lo por si mesmos, como lemos em Êxodo 
15:13: 
 
“Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste; com a tua força o levaste à tua santa 
morada”. 
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Deuteronómio 9:26  “Orei YHWH, dizendo: Ó YHWH Elohim, Não destruas o teu povo e a 
tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egipto com mão forte”.  
 
Salmo 77:15 “Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José”. 

Os patriarcas não tiveram a experiencia com o Eterno como grande Redentor. Agora o 
Eterno manifesta-se aos filhos de Israel como Redentor, para os tirar da escravidão.   

Os filhos de Israel eram escravos. Um escravo não tem o direito sobre a sua própria vida, 
não é dono de si mesmo, já que é outra pessoa que os controla. Para nós é difícil entender 
isso porque não passámos por isso.  

A escravidão dos filhos de Israel não implica apenas que tinham que trabalhar duramente, 
mas que também não eram donos de si mesmos, pois pertenciam ao Faraó.  

A Torá não revelha ao detalhe como chegaram a essa condição de escravidão, alguns 
midrashim apontam algumas possíveis razões, contudo, sabemos pela Torá que sendo 
escravos, implica que em algum momento perderam o direito de ser livres.  

Ou se venderam como escravos, por vontade própria, ou foram obrigados a sê-lo pela 
força. Certo é que eram escravos, e como tal, pertenciam ao Faraó.  

Por essa razão é que o Eterno não os iria tirar do Egipto sem a permissão do seu dono. 
Moisés não ordena ao Faraó que liberte os filhos de Israel para celebrar festa ao Eterno, 
mas pede na verdade permissão, como lemos em Êxodo 5:3: 

“E eles disseram: O Elohim dos hebreus nos encontrou; portanto, deixa-nos agora ir 
caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios a YHWH e ele não venha 
sobre nós com pestilência ou com espada”.  

Juridicamente e humanamente falando, o Eterno “não podia” reclamar os filhos de Israel 
porque estes eram propriedade do Faraó.  

Se o Eterno os tivesse tirado sem a permissão do Faraó, não respeitaria o princípio de 
autoridade que ele mesmo estabeleceu. Por essa razão, Moisés teria que pedir permissão 
até sete vezes, para tirar os filhos de Israel cf. 5:1; 7:16; 8:1; 20; 9:1; 10:3.  

Em nenhuma destas ocasiões está Escrito que o Eterno ordenou ao Faraó que soltasse o 
povo. O Eterno não comete actos de injustiça, como lemos no Salmo 145:17: 

“Justo é YHWH em todos os seus caminhos, e misericordioso em todas as suas obras”.  

Por outro lado, YHWH tinha toda a autoridade acima de Faraó. Foi Ele que o tinha posto 
como rei no Egipto (Romanos 13:1-6) outorgando-lhe parte da Sua autoridade. Portanto 
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YHWH tem o direito de julgar os actos do Faraó, e essa também foi parte da missão de 
Moisés, que exercia as funções de elohim neste caso sobre o rei do Egipto.  

As pragas vieram porque o rei do Egipto, juntamente com o seu povo, não respeitaram as 
leis do Eterno. Um governo que não se submete às Leis instituídas pelo Eterno, é um 
governo que tarde ou cedo cairá, pois cumprir os mandamentos de YHWH, não é o dever 
de um povo, mas sim o dever de todo o homem cf. Eclesiastes 12:13. 

Moisés foi enviado com dois propósitos fundamentais: 

- Julgar a autoridade que não estava a cumprir a sua função segundo a vontade d’Aquele 
que o colocou naquela posição, 

- Redimir os filhos de Israel da sua condição de escravos.  

Desta forma, revelam-se os dois nomes Elohim e YHWH nesta obra. Elohim como o Juiz 
justo que dita e executa sentença sobre um governo maligno, e YHWH como o 
misericordioso Redentor que tira o povo da escravidão.  

Da mesma forma, Yeshua, na sua primeira vinda, veio com dois propósitos, julgar o 
príncipe deste sistema mundial e o seu povo, e sacar os filhos de Israel da escravidão do 
pecado e da morte.  

Em Yeshua é revelada a justiça de Elohim e a misericórdia de YHWH, o Eterno. A morte 
do Messias é a máxima revelação da justiça e misericórdia de YHWH.  

Através da sua morte foi condenado o pecado e o príncipe deste mundo foi julgado e 
lançado fora. Na sua morte foi manifestada a justiça de Elohim que não pode perdoar o 
pecador e declará-lo inocente sem pagar pelas consequências do pecado.  

Na morte do Messias é manifestada a misericórdia de YHWH para que todo aquele que 
crê neste sacrifício substituto seja perdoado e remido da escravidão do pecado e das suas 
últimas consequências eternamente.  

6:6-8 “Portanto dize aos filhos de Israel: Eu sou YHWH, e vos tirarei de debaixo 
das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço 
estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso 
Elohim; e sabereis que eu sou YHWH vosso Elohim, que vos tiro de debaixo das 
cargas dos egípcios; E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, 
jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vo-la darei por herança, eu 
YHWH”. 
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Vemos que o Eterno instrui Moisés a apresentar-se como sendo o próprio YHWH. Isto 
porque a Moisés tinha sido dada autoridade para falar em Nome do Eterno, contudo, ele 
não era o Eterno.  

É isso que os trinitários e os binitários não entendem. A Fé hebraica não é trinitária nem 
Binitária, mas sim Unitária. O Eterno é UM, que outorga a terceiros poderes e autoridade 
para falarem e agirem em Seu Nome.  

E esse papel foi dado em pleno a Yeshua o Filho do Eterno, contudo, ele não é o Eterno, 
pois em determinada altura da Eternidade, ele foi criado pelo Dador da vida, Seu Pai, o 
Eterno YHWH, bendito seja o Seu Nome.   

6:12 “Moisés, porém, falou perante YHWH, dizendo: Eis que os filhos de Israel 
não me têm ouvido; como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso 
de lábios”. 

Esta é a sétima vez que Moisés se opõe ao Eterno. Cinco vezes fê-lo antes diante da 
sarça-ardente, e duas vezes no Egipto, cf. 5:22-23. 

“incircunciso de lábios”  - literalmente “obstruído de lábios”. A palavra hebraica que foi 
traduzida como “obstruído”, é “aral” que vem da raiz “arel”, que significa “obstrução”.  

Aquilo que Moisés diz é que os seus lábios estão obstruídos no sentido de que não podia 
falar com clareza. Segundo Rashi, a palavra “orlá”, a forma feminina de “aral”, significa 
sempre “obstrução”. Temos um exemplo em Jeremias 6:10 onde está escrito: 

“A quem falarei e testemunharei, para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão 
incircuncisos [arelá], e não podem ouvir; eis que a palavra de YHWH é para eles coisa 
vergonhosa, e não gostam dela”. 

Encontramos outro exemplo em Jeremias 9:25-26, onde está escrito: 

“Eis que vêm dias, diz YHWH, em que castigarei a todo o circuncidado com o incircunciso. 
Ao Egipto, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amom, e a Moabe, e a todos os que cortam 
os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto; porque todas as nações são 
incircuncisas [arelim], e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração [arlei-lev]”. 

Nesta passagem, a incircuncisão do coração significa que o coração está bloqueado à 
compreensão, isto é, insensível aos impulsos do Eterno.  

Há outro exemplo em Habacuque 2:16 onde diz: 



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 14- VAERÁ 

 

  

HTTP://EMUNAH-A-FE-DOS-SANTOS.WEEBLY.COM 8 

 

“Serás farto de opróbrio em vez de honra; bebe tu também e exibe a tua incircuncisão [ve-
hearel]; chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita de YHWH, e ignomínia cairá 
sobre a tua glória”.  
 
Em Levítico 19:23 está escrito: “Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore 
de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto [arlatem arlató]; três anos vos será vedado [arelim]; 
dele não se comerá”. 

O prepúcio da carne também é chamado “orlá” porque é o que cobre e obstrui parte do 
órgão sexual masculino. Um incircunciso é chamado “arel”, como está escrito em Génesis 
17:14:  

“E o macho com prepúcio [arel], cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela 
alma será extirpada dos seus povos; quebrantou o meu concerto”.  

Êxodo 12:48: Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa 
a YHWH, seja-lhe circuncidado todo macho, e, então, chegará a celebrá-la, e será como 
o natural da terra; mas nenhum incircunciso [arel] comerá dela.  

Como tal, constatamos que Moisés tinha um qualquer tipo de impedimento nos seus lábios 
que o impediam de falar bem. Isto fez com que os filhos de Israel reconhecessem que o 
Eterno o estava a usar quando as suas palavras fluíam com tanta clareza e facilidade, 
como lemos em Deuteronómio 32:1-2: 

“Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei; e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a 
minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a 
erva e como gotas de água sobre a relva”. 

Isto dá-nos uma lição importante, a de que o Eterno escolhe aquele que não é nada, para 
envergonhar aqueles que são alguém neste mundo, como está escrito em 1 Coríntios 
1:26-29: 

“Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, 
nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados.  
Mas Elohim escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias; e Elohim 
escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.  
E Elohim escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são para 
aniquilar as que são; para que nenhuma carne se glorie perante ele.”  

Segunda Leitura: 6:14-28 

Rubén tinha quatro filhos; Simeão tinha cinco; Levi tinha três, Gérson, Coate e Merari.  
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Levi viveu 137 anos e Gersón teve dois filhos; Anrão era filho de Coate juntamente com 
mais três.  

Gerson viveu 133 anos. Merari teve dois filhos. Anrão tomou a Joquebede, e esta deu à luz 
a Arão e Moisés.  

Anrão viveu 137 anos. Corá e Elsafã são primos de Arão e Moisés. Corá teve três filhos. O 
filho de Arão, Eleazar teve Finéias. Estes são Arão e Moisés que falaram a Faraó para tirar 
os filhos de Israel do Egipto.  

6:14-16 “Estes são os cabeças das casas de seus pais: Os filhos de Rúben o 
primogénito de Israel: Hanoque e Palu, Hezrom e Carmi; estas são as famílias de 
Rúben. E os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho 
de uma cananeia; estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos 
filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gérson, Coate e Merári; e os anos da 
vida de Levi foram cento e trinta e sete anos”. 

Segundo um Midrash, Levi foi o último que morreu dos filhos de Israel. Depois da morte 
de José e todos os seus irmãos, veio a escravidão, ver 1:6-8.  

Logo, quando se fala da profecia de Génesis 15:13 da escravidão e da opressão durante 
400 anos, não significa necessariamente que teriam que existir 400 anos de escravidão.  

Parte dos 400 anos de opressão iriam ter escravidão, visto que escravidão e opressão são 
conceitos diferentes; uma pessoa pode ser oprimida e não ser escrava. Foram 400 anos 
de opressão em terra estranha, mas não 400 anos de escravidão, somente uma parte dos 
400 anos foram de escravidão.  

6:18 “Os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebrom e Uziel; e os anos da vida de Coate 
foram cento e trinta e três anos”.  

Segundo Génesis 46:11, Coate desceu com o seu avô Jacob ao Egipto. Se somarmos os 
anos de vida de Coate (130), mais os anos de vida de Anrão (137- vs. 20), mais os 80 
anos que Moisés tinha nesse momento, chegamos a 347 anos.  

Além disso, há que considerar que muitos dos anos dos filhos são contados durante o 
tempo de vida dos seus pais.  

Génesis 15:13: “Então disse YHWH a Abrão: Sabe porém que a tua descendência será 
peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos 
anos”; 
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Como é que a profecia de Génesis 15:13 fala de 400 anos de opressão e de escravidão, 
quando constatamos que a genealogia dos levitas não mostram tantos anos de 
permanência na terra do Egipto? Vamos considerar duas interpretações: 

Segundo Rashí, e muitas outras fontes rabínicas, os 400 anos começaram a ser contados 
a partir do nascimento de Isaque. Nesse caso Isaque é considerado como parte dos 
“descendentes” de Abraão que iriam ser escravizados e/ou oprimidos durante 400 anos 
em terra estranha.  

A terra seria neste caso tanto a terra de Canaã onde viveu Isaque durante toda a sua vida, 
como também a terra do Egipto, para onde desceu mais tarde Jacob com os seus filhos. 
Os rabinos contam que a estada no Egipto foi de apenas 210 anos.  

No entanto em Êxodo 12:40-41 (Almeida Revista e Actualizada) está escrito: 

“Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egipto foi de quatrocentos e trinta anos. 
E aconteceu que, ao fim de quatrocentos e trinta anos, naquele mesmo dia, todos os 
exércitos de YHWH saíram da terra do Egipto”. 

Outra tradução (Chumash Ha-Mercaz, R.Meir Matzliah Melamed) diz: “E a permanência 
dos filhos de Israel no Egipto foi de 430 anos.” 

Vamos então analisar alguns pontos que contestam a interpretação dos rabinos que 
acabámos de apresentar. Primeiro, o texto de Génesis 15 não diz que os descendentes 
de Abraão iriam ser oprimidos em diferentes países, mas sim num só país, “a tua 
descendência será peregrina em terra alheia”.  

Quando Abraão tinha 100 anos, nasceu Isaque. Se os 400 anos começaram a ser 
contados desde o nascimento de Isaque, os 430 anos mencionados em Êxodo 12 
começariam a contar-se 30 anos antes.  

Então, Abraão tinha 70 anos e todavia residia em Harã, segundo Génesis 12:4 onde está 
escrito: 

“Partiu, pois Abrão, como YHWH lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e 
cinco anos quando saiu de Harã”. 

A palavra de Êxodo 12:40 diz que um período de 430 anos se completou, para “os filhos 
de Israel” quando saíram do Egipto.   

Como é possível que o cálculo de 400 anos tenha iniciado com o nascimento de Isaque? 
Nesse caso Abraão seria chamado “filho de Israel” estando em Harã, cinco anos antes da 
sua chegada à terra de Canaã pela primeira vez.  
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O livro de Jaser/Yhaser (mencionado em Josué 10:13 e 2ª Samuel 2:18 como o Livro dos 
Justos), conta que Abraão fez várias viagens à terra de Canaã antes do relato de Génesis 
12. Mas ainda que tenha sido assim, não podemos considerar Abraão como “filho de 
Israel” como diz a Escritura.  

Logo, há que procurar outra explicação para a supressão de anos na genealogia dos 
levitas.  

Na genealogia descrita por Lucas 3:36, aparece o nome de Cainã, entre Selá e Arfaxade. 
No texto massorético não aparece esse nome em Génesis 11:12-13.  

Contudo, o nome aparece no texto LXX (Septuaginta) e, tanto quanto sabemos, também 
nos manuscritos de Qumrán.  

Saibamos que, a palavra “ben” (filho), não implica necessariamente que seja apenas filho 
directo, mas também descendente (neto, bisneto, etc).  

Yeshua é o filho de David, ou seja, descendente da linhagem de David. Nas genealogias 
que aparecem em vários lugares das Escrituras, é possível que existam “saltos” entre 
gerações.  

E talvez seja essa a razão pela qual o Apóstolo Paulo diz o que diz nas cartas a Tito (3:9) 
e a Timóteo (1:4). 

É portanto possível que haja um “salto” entre Coate, filho de Levi, e Anrão, pai de Moisés. 
Anrão, certamente, é filho de Coate, no sentido da palavra “ben”, mas é bem provável que 
não seja filho directo, mas sim um dos seus descendentes.  

Dessa forma, poderíamos então chegar aos 430 anos de permanência no Egipto, desde 
que entrou Jacob, como 130 anos de idade, junto com todos os seus filhos, no dia 15 do 
mês de aviv.  

O cálculo de anos do judaísmo rabínico, afirma que estamos no ano 5773 desde a criação 
de Adão (2013). Neste cálculo está baseado na teoria de que os filhos de Israel estiveram 
no Egipto durante 210 anos. 

Se estiveram no Egipto durante 430 anos há uma diferença de 220 anos (430-210=220).  

Se acrescentarmos 220 anos aos 5773 chegamos ao ano 5993. Ainda que este cálculo 
não seja 100% correcto, sem dúvida que demonstra que estamos cada vez mais perto dos 
últimos tempos, segundo os profetas, estamos cada vez mais perto do ano 6000. No ano 
6001, segundo os rabinos e os teólogos, começará o reino messiânico sobre a terra.  
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Durante os tempos da divisão no reino o com o filho do rei Salomão até à invasão do 
império da Babilónia, houve momentos de grande apostasia nos dois reinos de Israel, e 
portanto não foi registado adequadamente o decorrer do tempo. Isso dá-nos uma margem 
de erro que nos impossibilita de saber exactamente em que tempo estamos nestes 
momentos.  

O que sabemos é que pouco faltará até ao regresso do Messias e até à chegada do reino 
Messiânico.   

É provável que o ano do nascimento do Messias tenha ocorrido 3970 anos após Adão, 
tendo, porque ao iniciar o seu ministério, Yeshua disse, segundo o que está escrito em 
Marcos 1:14-15: 

“E, depois que João foi entregue à prisão, veio Yeshua para a Galileia, pregando o 
evangelho do Reino de YHWH e dizendo: O tempo está cumprido, e o Reino de YHWH está 
próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho”. 

A expressão “o tempo está cumprido” alude aos 4000 primeiros anos de história humana, 
e o início da era messiânica no ano 4001. Segundo o Talmude, a história do mundo está 
dividida da seguinte forma: 

- 2000 anos de desolação (desde Adão até Abraão). 

- 2000 anos de Torá (desde Abraão até ao Messias). 

- 2000 anos de idade messiânica (desde a primeira vinda do Messias até ao seu regresso, 
a era messiânica.  

- 1000 anos de remissão (o reinado Messiânico). 

- Depois o mundo será renovado (novos céus e nova terra). 

Segundo este quadro, faz mais sentido a interpretação dos 430 anos de permanência no 
Egipto, do que a dos 210 anos.  

Terceira Leitura 6:29 – 7:7 

O Eterno fala a Moisés e diz-lhe: “Eu sou o Eterno; diz a Faraó, rei do Egipto, tudo o que 
eu te diga.” Moisés contesta e diz que é incircunciso de lábios. Como é que o Faraó lhe 
dará ouvidos? YHWH constitui Moisés como elohim para Faraó e Arão como profeta. 
YHWH endurecerá o coração de Faraó para multiplicar os milagres no Egipto. HaShem 
colocará a sua mão sobre o Egipto e tirará o seu povo. E os egípcios saberão que ele é o 
Eterno. Moisés e Arão fazem como o Eterno lhes manda. Então Moisés tem 80 anos e Arão 
83. 
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7:3 “Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito 
os meus sinais e as minhas maravilhas”. 

O endurecimento do coração do Faraó não se deve a uma decisão pré-determinada do 
Eterno, porque violaria o princípio de liberdade para escolher. O Eterno deu muitas 
oportunidades ao Faraó para se arrepender do seu pecado, segundo está escrito em 2 
Pedro 3:9: 

“YHWH não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; mas é longânimo 
para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a 
arrepender-se”. 

1 Timóteo 2:4: “que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da 
verdade”. 

Maimónides escreveu: “Não penses como os néscios das nações do mundo, como 
também a maioria dos indoutos de Israel, de que o Santo, bendito seja, decreta desde o 
princípio da sua criação se um homem irá ser justo ou mau, pois assim não é. Não há 
nada que o obrigue, que lhe seja imposto, ou que o arraste por qualquer um desses 
caminhos, visto que é ele mesmo e por sua própria decisão que se inclina para o caminho 
que deseja”.   

O Eterno diz a Moisés que vai endurecer o coração do Faraó para multiplicar os seus 
sinais e prodígios.  Contudo, vemos que o Eterno só endurece o coração do Faraó após 
passarem cinco pragas.  

Durante as primeiras cinco pragas, que, segundo um Midrash duraram 5 meses, foi o 
próprio Faraó que endureceu o seu coração para não dar importância à palavra do Eterno. 

Em Êxodo 4:21, o Eterno diz que irá endurecer o coração do Faraó. A palavra hebraica é 
“chazak”, que significa “fazer-se/ser forte”, “ter valor”, “endurecer-se”.  

O Eterno prometeu endurecer o coração do Faraó para que este mantivesse a sua posição 
rebelde e não perdesse essa força para resistir ao Eterno. Se YHWH não tivesse 
endurecido o interior do Faraó, não poderia ter feito os últimos grandes milagres diante de 
todo o mundo. 

Logo, o Eterno aproveitou a obstinação do Faraó quando já tinha tomado a decisão de 
seguir por um caminho rebelde.  

Em Êxodo 7:3 vemos como o Eterno diz que irá endurecer o coração do Faraó, mas a 
palavra hebraica utilizada aqui já é diferente, “kashá”, que significa ser duro, difícil.  
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Nas primeiras cinco pragas, vemos como o Faraó fortalece o seu próprio coração na sua 
rebeldia. Em Êxodo 7:13, 22; 8:19; 9:12, 35; 10:20, 27; 11:10; 14:4, 8, 17; encontra-se a 
palavra chazak (fortalecer).  

Em Êxodo 7:14; 8:15, 32; 9:7, 34; 10:1 aparece a palavra kavad, que significa “ser pesado”, 
“pesar”. 

De todos estes textos, aprendemos que quando uma pessoa se empenha em se rebelar 
contra a vontade do Eterno, chegará a um ponto onde a graça do Eterno se retira, e já não 
haverá mais possibilidade de arrependimento.  

É o fim da linha e é considerado um vaso de ira preparado para destruição, conforme está 
escrito em Romanos 9:22:  

“E que direis se YHWH, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou 
com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição?” 
 
Depois deste ponto decisivo, o Eterno fortalece a pessoa na sua rebeldia com um triplo 
propósito: 
 

- Primeiro, para fortalecer a decisão da pessoa e assim dar-lhe o direito de viver 
segundo a sua própria decisão. Escolheu esse caminho e por esse caminho terá que 
caminhar e sofrer as consequências da sua decisão.  
 
- Em segundo lugar, para mostrar a todo o mundo que o aparente arrependimento 
que uma pessoa possa mostrar, não era sincero, cf. Êxodo 9:27, para que quando 
vier o castigo, ninguém diga que o Eterno castigou os arrependidos.  
 
A sua rebeldia é óbvia a todos, e portanto ninguém poderá dizer que a o castigo 
divino veio na sequência de uma injustiça do Eterno. O Eterno é a principal definição 
de justiça.  
 
- Terceiro, para assim mostrar o seu poder através dos castigos que são 
manifestados para que o povo de Israel e as demais nações conheçam o seu 
incomparável poder, cf. Êxodo 7:3-5; 9:15-16. 

 
Quarta Leitura: 7:8 – 8:10 
 
Quando Faraó pede que façam um milagre Arão toma a sua vara e atira-a diante dele para 
que se transforme numa serpente. Quando o faz, os magos do Egipto fazem o mesmo. Mas 
a serpente da vara de Arão devora as outras. Faraó endurece o seu coração e não lhes dá 
importância, como o Eterno previra.  
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Moisés terá que apresentar-se diante do Faraó pela manhã, quando vai ao rio, e dizer-lhe 
em nome de YHWH que deixe ir o povo. Como não quis escutar, agora conhecerá que ele 
é o Eterno. As águas do rio convertem-se em sangue e todos os peixes morrem.  
 
Moisés diz a Arão que estenda a sua mão sobre todas as águas do Egipto. Quando o faz 
há sangue por toda a terra do Egipto. Mas os magos fazem o mesmo com as suas ciências 
ocultas e Faraó endurece o seu coração e não faz caso, como o Eterno previra. Todos os 
egípcios cavam em busca de água. 
 
Passam sete dias e o Eterno diz a Moisés que vá a Faraó e lhe diga: “Assim diz o Eterno: 
Deixa ir o meu povo para que me sirva.” Se não os deixa ir, virão rãs desde o rio e entrarão 
nas casas e andarão por todo o lado. Arão estende a sua vara sobre os rios e as rãs cobrem 
a terra do Egipto. Os magos fazem o mesmo.  
 
Faraó chama a Moisés e a Aarão e pede que roguem ao Eterno para que faça sair as rãs. 
Assim deixará ir o povo para sacrificar ao Eterno. Moisés pergunta quando deve orar. Faraó 
responde: “Amanhã”. Assim sucederá para que se saiba que não há nada que se 
assemelhe ao Eterno. 
 

7:8-12 “E YHWH falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, 
dizendo: Fazei vós um milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara, e lança-a diante de 
Faraó; e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram 
assim como YHWH ordenara; e lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante 
dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e 
encantadores; e os magos do Egipto fizeram também o mesmo com os seus 
encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes; 
mas a vara de Arão tragou as varas deles”. 

 
Isto mostra-nos que existem forças ocultas e invisíveis que trabalham, mas que o poder do 
Eterno é imensuravelmente maior que qualquer outra força existente.  
 

7:15 “Vai pela manhã a Faraó; eis que ele sairá às águas; põe-te em frente dele 
na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra”. 

 
Rashí cita um Midrash, que diz que o Faraó saía muito cedo pela manhã, para evacuar no 
rio, que o seu povo não se apercebesse que ele era um homem normal. Segundo esse 
Midrash o Faraó afirmava ser um deus e por isso não precisava de fazer necessidades 
fisiológicas.  
 
O Eterno usou Moisés para julgar todos os “deuses” do Egipto, segundo está escrito em 
Êxodo 12:12: 
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“E eu passarei pela terra do Egipto esta noite, e ferirei todo o primogénito na terra do Egipto, 
desde os homens até aos animais; e em todos os deuses do Egipto farei juízos. Eu sou 
YHWH”. 
 
A primeira coisa que Moisés atacou foram os poderes mágicos do Egipto. Logo continua 
passando um a um por todos os “deuses” do Egipto. Na primeira praga atingiu o próprio 
Faraó que se dizia um “deus”, e Moisés revelou a sua humanidade por precisar de ir ao rio 
fazer as suas necessidades como qualquer homem comum. 
 

7:16a “E lhe dirás: YHWH, o Elohim dos hebreus me tem enviado a ti…”  
 
Existem três termos que são utilizados nas Escrituras para falar do povo eleito: hebreus, 
filhos de Israel (ou simplesmente Israel) e judeus.  
 
Abraão foi o primeiro hebreu, segundo Génesis 14:13. Desde então todos os seus 
descendentes através do filho da promessa, Isaque, depois Jacob e etc. também são 
chamados hebreus.  
 
Os filhos de Israel são os descendentes de Jacob que recebeu o nome de Israel. O termo 
“judeu” foi usado inicialmente sobre aqueles que faziam do reino do sul que compreendia 
as tribos de Judá e de Benjamim e também grande parte dos levitas, cf. 2 Reis 16:6; 
Jeremias 32:12 e Daniel 3:8. 
 

7:17 “Assim diz YHWH: Nisto saberás que eu sou YHWH: Eis que eu com esta 
vara, que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão 
em sangue”. 

 
O rio Nilo, também era considerado um deus pelos Egípcios, e as suas águas sagradas, e 
por isso foi também ferido pelo Eterno.  
 
O Eterno disse que Ele mesmo iria ferir as águas do rio, não Moisés. A vara de Moisés 
estava na mão do Eterno, e por isso, vemos que há uma colaboração íntima entre o que 
fazia Moisés e o que fazia o Eterno.  
 
O Eterno estava a ferir as águas do rio, através do seu emissário, Moisés. Quem fazia o 
milagre, o Eterno ou Moisés? As Palavras daquele que é o principal emissário do Eterno, 
Seu Filho Ungido - Yeshua, ajudar-nos-ão a encontrar a resposta: 
 
João 10:38 “Mas, se as faço, e não credes em mim, crede nas obras; para que conheçais 
e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele”. 
 



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

 PORÇÃO SEMANAL DA TORÁ 14- VAERÁ 

 

  

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

 

João 14:10 “Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que 
eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras”. 
 

7:19 “Disse mais YHWH a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara, e estende a tua 
mão sobre as águas do Egipto, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e 
sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se 
tornem em sangue; e haja sangue em toda a terra do Egipto, assim nos vasos de 
madeira como nos de pedra”. 

 
A autoridade foi delegada a Arão. Rashí destaca aquilo que é ensinado por um midrash, 
que Moisés tinha sido salvo pelas águas do rio, e por isso Ele não o castigou, permitindo 
que isso fosse feito por Arão.  
 
A redenção do Egipto é um anúncio profético para a grande redenção de Israel nos últimos 
tempos, relativamente à segunda vinda de Yeshua, como está escrito em Isaías 44:23: 
 
“Cantai alegres, vós, ó céus, porque YHWH o fez; exultai vós, as partes mais baixas da 
terra; vós, montes, retumbai com júbilo; também vós, bosques, e todas as suas árvores; 
porque YHWH remiu a Jacó, e glorificou-se em Israel”. 
 
Isaías 52:9-10 “Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém; porque YHWH 
consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. YHWH desnudou o seu santo braço perante os 
olhos de todas as nações; e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Elohim”. 
 
Jeremias 31:8-11 “Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades 
da terra; entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente; em 
grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro, e com súplicas os levarei; guiá-
los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um 
pai para Israel, e Efraim é o meu primogénito. Ouvi a palavra de YHWH, ó nações, e 
anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: Aquele que espalhou a Israel o congregará e o 
guardará, como o pastor ao seu rebanho. Porque YHWH resgatou a Jacó, e o livrou da mão 
do que era mais forte do que ele”. 
 
A redenção final será muito parecida com a redenção inicial. Como na redenção inicial 
passaram pelo mar, assim será também durante a redenção final, como lemos em Zacarias 
10:8-12:  
 
“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 Egito, e os congregarei da Assíria; e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e 
não se achará lugar bastante para eles. E ele passará pelo mar com angústia, e ferirá as 
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ondas no mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão; então será derrubada a soberba 
da Assíria, e o ceptro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei em YHWH, e andarão no seu 
nome, diz YHWH”. 
 
Isaías 11:11-16 “E há de ser que naquele dia YHWH tornará a pôr a sua mão para adquirir 
outra vez [nos últimos tempos] o remanescente do seu povo, que for deixado, da Assíria, e 
do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Hamate, e das ilhas do mar. 
E levantará um estandarte [Messias] entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel 
[as dez tribos], e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. E 
afastar-se-á a inveja de Efraim [as dez tribos], e os adversários de Judá serão 
desarraigados; Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão 
sobre os ombros dos filisteus ao ocidente; juntos despojarão aos do oriente; em Edom e 
Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amom lhes obedecerão. E YHWH destruirá 
totalmente a língua do mar do Egipto, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu 
vento e, ferindo-o, dividi-lo-á em sete correntes e fará que por ele passem com sapatos 
secos. E haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado da 
Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egipto”. 
 
Em Isaías 43:1-7 está escrito: 
 
Mas agora, assim diz YHWH que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, 
porque eu te remi; chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas 
estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, 
não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou YHWH teu Elohim, o Santo 
de Israel, o teu Salvador; dei o Egipto por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto 
que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, assim dei os 
homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo; trarei a tua 
descendência desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte: Dá; e ao sul: 
Não retenhas; trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, A 
todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória: eu os 
formei, e também eu os fiz”. 
 
Isaías 63:4: “Porque o dia da vingança estava no meu coração; e o ano dos meus remidos 
é chegado.” 
 
Lucas 21:28: “Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai 
a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima”. 

Romanos 8:23: E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, 
também gememos em nós mesmos, esperando a adopção como filhos, a saber, a 
redenção do nosso corpo. 
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Efésios 4:30: “E não entristeçais o Espírito de santidade de Elohim, no qual estais selados 
para o Dia da redenção”.  

Como a redenção inicial é semelhante à redenção final, vemos uma grande semelhança 
entre as pragas que vieram sobre o Egipto, e as pragas que virão sobre o mundo nos 
últimos tempos. Muitas dessas pragas que virão sobre a humanidade, estão descritas no 
livro de Apocalipse.  

Quinta Leitura: 8:11-22  

As rãs ficam apenas no rio. Moisés clama ao Eterno acerca das rãs e o Eterno faz 
conforme a sua palavra. As rãs morrem nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-
se em montões, e a terra cheirou mal. Mas ao ver que a praga cessara, Faraó endurece 
novamente o seu coração e não faz caso, como o Eterno previra. Moisés diz a Arão que 
fira o pó da terra para que este se transforme em piolhos. Ao fazê-lo vem piolhos sobre os 
homens e os animais de todo o Egipto. Os magos tentam fazer o mesmo, mas não 
conseguem. Dizem a Faraó que aquilo tem o dedo de Deus. Mas Faraó não lhes dá 
ouvidos e endurece o seu coração. Moisés terá que levantar-se muito cedo e pôr-se diante 
do Faraó quando vai à água e dizer: “Assim diz YHWH: Deixa ir o meu povo para que me 
sirva.” Se não o fizer enviará enxames de moscas a todas as casas do Egipto, excepto em 
Goshén, para que se saiba que o Eterno é o Senhor no meio da terra.  

8:18 “E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para 
produzirem piolhos, mas não puderam; e havia piolhos nos homens e no gado.”  

Finalmente os magos tiveram que reconhecer que o poder do Eterno era maior que o seu. 
Vemos como os poderes mágicos do Egipto chegavam a um nível bastante alto, sendo que 
a fonte desse poder provinha de satanás, e a fonte do poder de Moisés do Eterno. 
 
Toda a manifestação sobrenatural que não está ligada ao Eterno, tem a sua origem nos 
espíritos malignos. O ocultismo, a magia, a astrologia e as religiões de gentios têm origem 
demoníaca. Os servos do Eterno precisam do poder sobrenatural para poder resistir aos 
poderes do mal e manifestar que o Eterno é imensuravelmente maior, como lemos em 
Lucas 10:17-20: 
 
“E voltaram os setenta com alegria, dizendo: YHWH, pelo teu nome, até os demónios se 
nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás, como raio, cair do céu. Eis que vos dou poder 
para pisar serpentes, e escorpiões, e toda a força do Inimigo, e nada vos fará dano algum.  
Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos; alegrai-vos, antes, por estar o 
vosso nome escrito nos céus”.  
 
1 João 4:4 “Filhinhos, sois de Elohim e já os tendes vencido, porque maior é o que está em 
vós do que o que está no mundo”.  
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Marcos 16:17-18  E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome, expulsarão 
demónios; falarão novas línguas; pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa 
mortífera, não lhes fará dano algum; e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. 
 
João 14:12-13 “Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará 
as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo 
quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho”.  
 

8:22 “E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que 
nela não haja enxames de moscas para que saibas que eu sou o Senhor no meio 
desta terra”. 

 

Vemos como o povo escolhido é resguardado quando o Eterno exerce os seus grandes 
juízos.  
 
Assim será também nos últimos tempos; já começaram as dores de parto, onde vemos em 
abundância falsos pregadores “ungidos” (a palavra grega para ungido é christos), guerras, 
terrorismo, fome, pragas, sinais nos céus, terramotos e tsunamis, como lemos em Mateus 
24:5-8: 
 
Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; e enganarão a muitos. 
E ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai, não vos assusteis, porque é mister 
que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, 
e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas 
estas coisas são o princípio de dores. 
 

Lucas 21:10-11, 25.26 “Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra 
reino; E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências; haverá 
também coisas espantosas, e grandes sinais do céu (…) E haverá sinais no sol e na lua e 
nas estrelas; e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das 
ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo; 
porquanto as virtudes do céu serão abaladas”. 

Mas entre todos estes acontecimentos, existe um povo que aprendeu a confiar no Eterno, 
e não sofrerá estas coisas como sentirão aqueles que não são o povo do Eterno.  

Há uma diferença entre os filhos das trevas, e os filhos da luz, e esta diferença manifestar-
se-á cada vez mais aquando destas pragas que virão sobre o mundo, como lemos em 
Apocalipse 7:3-4; 9:4:  

Dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas 
suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram cento e 
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quarenta e quatro mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel (…) E foi-lhes dito que 
não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas 
somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Elohim. 

Sexta Leitura: 8:23 – 9:16  

O Eterno separa o seu povo do povo de Faraó. No dia seguinte entram os enxames de 
moscas em todo o Egipto e a terra fica devastada. Faraó permite que façam sacrifícios ao 
seu Elohim dentro do país. Mas Moisés responde e diz que não convém porque para os 
egípcios é abominação aquilo que o povo de Israel iria sacrificar ao Eterno, e então seriam 
apedrejados.  

Necessitavam de uma distância de três dias de caminho e ali ofereceriam. Faraó diz que 
os deixará ir ao deserto, mas que não se afastem muito. Quando Moisés sai da presença 
de Faraó roga ao Eterno para que as moscas se vão. YHWH faz o que Moisés lhe pede e 
não fica nem uma mosca. Mas o Faraó endurece novamente o seu coração e não deixa 
sair o povo.   

Moisés terá que ir ao Faraó outra vez e dizer-lhe que deixe ir o povo para servir ao Elohim 
dos hebreus. Se se negar deixá-los virá a mão do Eterno sobre o gado de Faraó. Mas 
nada do gado de Israel perecerá. YHWH fá-lo no dia seguinte. Faraó envia servos para 
saber se o mesmo acontecera ao gado dos hebreus e verificam que nada se passara. Mas 
o coração de Faraó continuava endurecido. 

Moisés e Arão terão que tomar punhados de cinza e Moisés teria que espalhá-las para o 
céu diante do Faraó. Estas cinzas tornar-se-iam em pó miúdo sobre toda a terra do Egipto, 
e se tornariam em sarna, que arrebentaria em úlceras, nos homens e no gado, por toda a 
terra do Egipto.  

8:23 “E porei separação entre o meu povo e o teu povo; amanhã se fará este sinal”. 

O Eterno continua a fazer separação entre a luz e as trevas. Existe diferença entre os 
filhos de Israel que são filhos do Eterno, e os filhos dos demais povos que não conhecem 
o Eterno. Ser santo significa ser diferente, separado. Se o povo quer ser igual às demais 
nações, perde a sua luz que é revelada pela Torá, como lemos em Mateus 5:14-17: 

“Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte; 
Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a 
todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que 
vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não cuideis 
que vim destruir a Torá ou os profetas: não vim abrogar, mas cumprir”. 
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8:26  “E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos 
a YHWH nosso Elohim a abominação dos egípcios; eis que se sacrificássemos 
a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles?” 

A ovelha/cordeiro era considerada/o um deus para os egípcios 

8:30 “Então saiu Moisés da presença de Faraó, e orou a YHWH”. 
 
A palavra hebraica que foi traduzida como “orou” é “va-yetar” cuja raiz é atar que significa 
orar, interceder. Mas que também está relacionado com aumentar, abundar, multiplicar. Isto 
ensina-nos que Moisés orou fervorosamente.  
 
Assim deve ser a nossa oração diante do Eterno, como lemos em Lucas 18:1-8: 
 
“E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer, 
Dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Elohim temia, nem respeitava o 
homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, 
dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la; 
mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Elohim, nem respeito os homens, Todavia, 
como esta viúva me molesta, hei-de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte, e me 
importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Elohim não fará justiça 
aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? 
Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do homem, porventura 
achará fé na terra?” 
 

Tiago 5:16b-18: “A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem 
sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse e, por três anos e 
seis meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra 
produziu o seu fruto”. 

Tanto Moisés como Elias, oravam segundo a vontade do Eterno. Apesar disso, precisavam 
de orar com fervor e intensidade para que o Eterno procedesse segundo a sua vontade.  

O nosso Mestre Yeshua ensina-nos que devemos ser como a viúva persistente da 
parábola de Lucas 18:1-8.  

Quem não ora com esta intensidade, como este fervor, não atravessa as barreiras 
espirituais que nos rodeiam para que a oração chegue em força até ao trono.  

O Eterno “dependia” da oração de Moisés para cumprir os seus propósitos no Egipto. É 
claro que o Eterno não depende de nada nem ninguém, mas dá-nos lições importantes.  
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Devemos ansiar e desejar que se cumpram os seus propósitos, e é essa atitude de 
colaboração que o Eterno espera de cada um de nós. Se adoptamos uma atitude passiva, 
não podemos esperar que as coisas aconteçam. Existem dois ditos populares que ilustram 
bem esta reflexão:“ Se queres mudar o mundo, muda-te a ti primeiro”; “Põe a tua mão, 
que eu te ajudarei”.  

Existe um texto em Isaías que concorda com este pensamento: 

Isaías 41:13 “Porque eu, YHWH teu Elohim, te tomo pela tua mão direita; e te digo: Não 
temas, eu te ajudo”. 

A propósito da oração é que se cumpra a vontade do Eterno na terra, como se faz no céu.  

9:3 “Eis que a mão de YHWH será sobre teu gado, que está no campo, sobre os 
cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, e sobre as ovelhas, 
com pestilência gravíssima”. 

Esta é a praga decisiva. Se Faraó não se arrepende agora, não haverá mais oportunidade 
para ser salvo e a sua alma se perderá, e depois da ressurreição dos mortos, será lançado 
com corpo e alma no lago de fogo para ser destruído para sempre, como lemos em Mateus 
10:28, 25:41.   
 

9:4 “E YHWH fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, 
para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. 

 
Durante as pragas dos últimos tempos, haverá uma providência especial da parte do nosso 
Pai celestial, de forma a que o povo do Eterno possa sobreviver de forma sobrenatural, 
inclusivamente durante o tempo em que não poderemos comprar nem vender, por não 
termos o sinal da besta (Apocalipse 13:17), tal como o profeta Elias sobreviveu durante os 
três anos e meio de seca, quando os corvos vieram com comida e houve multiplicação dos 
poucos alimentos que restavam em casa, cf. 1 Reis 17:4, 6, 14, 16. 
 

9:15-16 “Porque agora tenho estendido minha mão, para te ferir a ti e ao teu povo 
com pestilência, e para que sejas destruído da terra; Mas, deveras, para isto te 
mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado 
em toda a terra”. 

 
Nesta praga, o Eterno poupa o Faraó e o seu povo para que a peste não passe por eles, e 
fá-lo com o propósito de tornar manifestos os seus milagres.  
 
A partir da sexta praga, a das úlceras, o Eterno intervém no coração do Faraó e fortalece-
o na sua obstinação. Já não havia lugar a mais “estados de graça” para o Egipto por parte 
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do Eterno, e não havia volta a dar. É dessa forma que deve ser entendido o ensinamento 
de Paulo aos Romanos 9:14-24 onde está escrito: 
 
“Que diremos pois? Que há injustiça da parte de Elohim? De maneira nenhuma. 
Pois diz a Moisés: Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de 
quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, 
mas de Elohim, que se compadece [porque todos pecámos e nada merecemos]. Porque 
diz a Escritura a Faraó: Para isto mesmo te levantei; para em ti mostrar o meu poder, e para 
que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, 
e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: Por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem 
tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Elohim replicas? Porventura 
a coisa formada dirá ao que a formou: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder 
sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E 
que direis se Elohim, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou 
com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição; 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?” 
 
O texto de Êxodo que estamos a estudar, diz que o Eterno permitiu que o Faraó continuasse 
de pé, apesar da peste que veio sobre os animais.  
 
Logo, o Faraó por não se arrepender desta quinta praga da peste dos animais, o Eterno 
segundo a sua própria vontade, endurece o coração do Faraó para que não possa obter 
mais misericórdia. O Faraó foi então preparado de antemão para a destruição, mas só após 
a quinta praga.  
 
Ele não foi preparado para a destruição desde o ventre da sua mãe, mas sim no momento 
em que deixou de ter a graça do Eterno, após várias oportunidades que teve de se 
arrepender.  
 
Aqueles que são vasos de misericórdia podem obter a glória. Os vasos de misericórdia são 
os filhos de Israel e os gentios que se arrependem da sua idolatria e iniquidade, e que se 
refugiaram debaixo do braço de Elohim que é o Messias.  
 
Não somos preparados para a glória desde o ventre da nossa mãe, mas sim no momento 
em que nos arrependemos dos nossos pecados, e confessamos a Yeshua como nosso 
Senhor e Salvador, porque assim decretou o Eterno Seu Pai, e Nosso Pai   
 
Por outro lado, podemos entender este ensinamento como se o Eterno tivesse predestinado 
o Faraó desde o ventre da sua mãe para ser um vaso de destruição e a nós nos predestinou 
para ser vasos de glória. Contudo, saibamos que esta predestinação não é feita sobre a 
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base da Sua soberana vontade de dizer quem vai ser salvo e quem vai ser destruído, mas 
sim sobre a base do livre arbítrio que cada indivíduo recebe como ser criado à imagem e 
semelhança de Elohim.  
 
Isto torna-se mais fácil de entender quando sabemos que um dos atributos do Eterno é a 
presciência. Ele sabe quem será salvo e quem não será, mas isso não depende de algo 
decretado pelo Eterno, mas sim, irá sempre depender da nossa conduta ao longo da nossa 
vida. De forma a dissipar qualquer tipo de confusão, recordemos o texto de Deuteronómio 
11:26-28: 
 
“Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição; A bênção, quando cumprirdes 
os mandamentos de YHWH vosso Elohim, que hoje vos mando; Porém a maldição, se não 
cumprirdes os mandamentos de YHWH vosso Elohim, e vos desviardes do caminho que 
hoje vos ordeno” 
 

Só os que foram conhecidos de antemão, segundo a decisão futura de cada um, são 
predestinados para ser salvos, como lemos em Romanos 8:29-30.  
 
“Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem 
de seu Filho, a fim de que ele seja o primogénito entre muitos irmãos. E aos que predestinou 
a estes também chamou; e aos que chamou a estes também justificou; e aos que justificou 
a estes também glorificou”. 
 
Efésios 1:4-5 “Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que 
fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor; E nos predestinou para filhos de 
adopção pelo Messias Yeshua, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade.” 
 
Gálatas 1:15-16: “Mas, quando aprouve a Elohim, que desde o ventre de minha mãe me 
separou, e me chamou pela sua graça, Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse 
entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue”. 
 
Jeremias 1:5: “Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, 
te santifiquei; às nações te dei por profeta”. 
 
Isaías 49:1, 5: Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe: YHWH me chamou desde o 
ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome (…) 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 do Eterno serei glorificado, e o meu 
Elohim será a minha força. 
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Por isso, podemos dizer que o Faraó foi formado no ventre da sua mãe com as qualidades 
necessárias para poder ser o rei do Egipto e poder ter essa força de resistência diante do 
Eterno.  
 
É certo que o Eterno não deseja a morte de nada, cf. Ezequiel 18:32, mas que todos se 
arrependam dos seus pecados e sejam salvos para a Eternidade.  
 
Mas se uma pessoa não quer ser salva, o Eterno respeita a sua decisão e prepara-a para 
ser um vaso de ira e destruição.  
 
Sétima Leitura: 9:17-35 
 
Se Faraó não deixa ir o povo, virá no dia seguinte um forte granizo nunca visto antes. Terá 
que pôr a salvo todos os que estejam no campo para que não morram. Os servos de Faraó 
que temem a palavra de YHWH põem a salvo os seus servos e o seu gado. Mas ele, que 
não faz caso à palavra do Eterno deixa-os no campo.  
 
Quando Moisés estende a vara sobre o céu, o Eterno envia trovões, saraiva e fogo como 
nunca se tinha visto na terra do Egipto. Tudo o que há no campo é destruído, até as árvores. 
Mas não há granizo em Goshén. Faraó chama a Moisés e Arão e reconhece que pecou.  
 
O Faraó pede que roguem para que não haja mais trovões e saraiva e deixará ir o povo 
para não mais regressar. Quando Moisés sai da cidade e estende as mãos ao Eterno, os 
trovões e a granizo cessam, para que o Faraó saiba que a terra é do Eterno. Contudo, 
Faraó e os seus servos não temem ao Eterno.  
 
Moisés sai da cidade e estende as suas mãos ao Eterno e a tormenta termina. Mas Faraó 
peca outra vez endurecendo o seu coração, e os seus servos fazem o mesmo. Não deixa 
ir os filhos de Israel como o Eterno previra. 
 

9:28 Orai ao Senhor (pois que basta) para que não haja mais trovões de Elohim 
nem saraiva; e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. 

 
O pedido para sair um caminho de três dias para celebrar festa ao Eterno, foi com o 
propósito de logo voltar ao Egipto. Os escravos não tinham o direito de deixar o seu dono 
sem a sua permissão.  
 
Contudo, aqui vemos o Faraó dizer que não precisavam de ficar mais ali. Isso reflecte-se 
em algo bem mais gratificante do que ter que sair e regressar. Não obstante, como o Faraó 
não cumpriu a sua promessa, os Filhos de Israel não ficaram livres do seu dono até à sua 
morte no mar de Juncos (vulgo Mar Vermelho).  
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A travessia do mar é um baptismo, uma tevilá, um ritual de purificação (1 Coríntios 10:1-2).  
Este rito, simboliza, entre outras coisas, a morte e a ressurreição. Também é uma forma de 
passar de um senhor para outro.  
 
Quando as noivas israelitas passam pela mikvé (acumulação de águas purificadoras), antes 
de entrar no pacto matrimonial, deixam de estar sob a autoridade do seu pai e passam a 
estar sob a autoridade do seu marido.  
 
De igual modo, os filhos de Israel foram libertados da dependência do Faraó ao atravessar 
o mar, para poder estar sob a autoridade do Eterno, como seu Marido.  
 

9:29 “Então lhe disse Moisés: Em saindo da cidade estenderei minhas mãos a 
YHWH; os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva; para que saibas que a 
terra é de YHWH”. 

 
Vemos aqui outro “ingrediente” importante, na oração de Moisés – o levantar as suas mãos. 
Muitos grupos hoje debatem sobre qual a forma mais correcta de orar, e na maior parte das 
vezes essas práticas não encontram respaldo bíblico.  
 
O melhor exemplo que podemos ter é através da Palavra. Transcrevemos alguns exemplos: 
 
Salmo 28:2: “Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamo, quando levanto as minhas 
mãos para o teu santo templo”. 
 
Salmo 63:4: “Assim eu te bendirei enquanto viver; em teu nome levantarei as minhas mãos”. 
 
Salmo 88:9: “Os meus olhos desfalecem por causa da aflição. Clamo a ti todo dia, YHWH, 
estendendo-te as minhas mãos”. 
 
Salmo 134:2: “Erguei as mãos para o santuário, e bendizei a YHWH”. 
 
Salmo 141:2: “Suba a minha oração, como incenso, diante de ti, e seja o levantar das 
minhas mãos como o sacrifício da tarde!” 
 
Salmo 143:6: “A ti estendo as minhas mãos; a minha alma, qual terra sedenta, tem sede de 
ti”. 
 
1 Reis 8:54: “Sucedeu pois que, acabando Salomão de fazer a YHWH esta oração e esta 
súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante 
do altar do Senhor”, 
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1 Timoteo 2:8: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, 
sem ira nem contenda. 
 
Lucas 24:50-51: “E levou-os fora, até betânia; e, levantando as suas mãos, os abençoou. 
E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu”. 
 

Daqui aprendemos que a oração de Moisés baseava-se em quatro coisas: 

- Orava segundo a vontade do Eterno; 

- Orava com clamor; 

- Orava com fervor; 

- Orava com as mãos levantadas.   

Sigamos o exemplo de Moisés, e de Yeshua, para termos êxito nas nossas orações e para 
que assim se faça a vontade do Eterno na terra, como no céu. Ámen.  

Fim da Parashá 14- VaErá (apareci).  

Até para a semana de YHWH o permitir.  

Shavua Tov.  
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