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Cópia somente autorizada para fins não lucrativos. 
 

Parashá 16- Beshalach (Quando enviou) 
(Êxodo 13:17 – 17:16) 

 
Referência nos Profetas: Juízes 4:4-5:31. 
Referência nos Escritos Apostólicos: João 6:22-40. 
Salmo complementar: 66. 
 
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: 16- Beshalach (de Êxodo 13:17 a 17:16). 

Significa “Quando enviou”. 

Comentários: 

Primeira Leitura: 13:17 – 14:8 

YHWH não conduz o povo pelo caminho dos filisteus que era o mais acessível, 
para que não tenham que ver a guerra. Fá-los dar uma volta pelo deserto até ao 
mar de juncos.  

O povo sai armado do Egipto. Moisés leva consigo os ossos de José, conforme 
o juramento que fora feito. Partem de Sukkot e acampam em Etam, à entrada do 
deserto.  

O Eterno vai diante deles permanentemente, de dia na coluna de nuvem para os 
guiar, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, pois assim poderão 
caminhar noite e dia.  

13:17 “E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Elohim não os 
levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto; porque 
Elohim disse: Para que porventura o povo não se arrependa, vendo a 
guerra, e volte ao Egipto.”  

Faraó deixou ir o povo com a condição de que este não mais voltasse, cf. 9:28; 
11:1; 14:5. O Eterno não faz nada ilegal, nada injusto, e por isso era muito 
importante que a saída fosse feita com o consentimento do Faraó, pois se assim 
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não fosse, teria sido um furto, um acto ilegal. O Eterno não iria quebrar a sua 
própria Torá, pois a Torá é a expressão do seu carácter.  

Poderá haver várias razões pelas quais o Eterno não queria que entrassem no 
território dos Filisteus: 
 

- Se os Filisteus atacassem, os mais fracos dos filhos de Israel iriam desejar 
voltar ao Egipto. 
 

- Devido ao pacto de paz que houve entre Abraão e Abimeleque os filhos 
de Israel não poderiam atacar os Filisteus Génesis 21 

 
- Baseado em 1 Crónicas 7:20-21 um Midrash diz que uma grande parte da 

tribo de Efraim saiu do Egipto antes do tempo e foi atacada pelos Filisteus.  
 

Os seus ossos estavam nesse caminho e constituíam uma visão horrenda 
para os filhos de Israel de forma que poderiam perder o ânimo e voltar ao 
Egipto. As palavras dizem “vendo a guerra” podem ser interpretadas 
dessa forma. 

   
13:18 “Mas Elohim fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar 
Vermelho; e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egipto.”  

 
O nome hebraico do mar vermelho é “Yam Suf”, “Mar de Juncos”. É bem provável 
que a razão pela qual é chamado Mar Vermelho seja devido a um erro de 
tradução.  
 
Nas primeiras traduções em inglês traduziu-se como “Reed Sea”, “mar de 
juncos”. Mas tudo indica que os que traduziram a Bíblia para outras versões, 
terão usado o inglês como base, e confundiram a palavra reed (junco) com red 
(vermelho).  
 
O “mar vermelho” como qualquer mar, logicamente que não é vermelho. O mar 
de juncos é o nome de todos os mares dos golfos, Suez e Acaba, ver foto. (Fonte 
Nasa). 
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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.”  

 
Moisés teria que se esforçar para honrar o juramento que os seus antepassados 
tinham feito. Os filhos de Israel (os irmãos de José) que fizeram o juramento, 
estavam todos mortos e por isso não poderiam levar consigo os ossos, como diz 
convosco.  
 
Deste texto podemos deduzir que os ossos dos doze irmãos foram levados do 
Egipto, não apenas os de José. Nesse caso, cada tribo teria um caixão consigo 
durante os quarenta anos no deserto. Por outro lado, podemos entender que a 
expressão “os filhos de Israel” não se refere somente aos doze irmãos, mas sim 
a toda a descendência. Nesse caso é possível que não tenham sido levados os 
ossos dos doze, mas só os de José. Ambas as possibilidades são válidas.  
  

13:21 “E YHWH ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os 
guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, 
para que caminhassem de dia e de noite.” 

 
Neste versículo aparece o verbo guiar de forma causativa, para mostrar que o 
Eterno seguia diante deles através de um emissário que o representava (Esta 
midrash provém de Rashi).  

MAR DE JUNCOS 
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Em Êxodo 14:19 está escrito: 
  
“E o anjo de Elohim, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás 
deles; também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás 
deles.” 
  
Isto ensina que o representante do Eterno era um malach (1ª Corintios 10:1-4), 
um emissário, que se manifestava em forma de coluna de nuvem de dia e coluna 
de fogo à noite. Também havia uma nuvem encima do acampamento que dava 
sombra de dia e calor à noite, cf. Êxodo 40:38; Números 14:14; Deuteronomio 
1:33; Ezequiel 1:4; Isaías 4:5-6. 
  

14:2  “Fala aos filhos de Israel que voltem, e que se 
acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, 
diante de Baal-Zefom; em frente dele assentareis o 
campo junto ao mar.”  

 
Segundo Rashi, Pi-hairote é o mesmo lugar que Pitóm, 
(Éxodo 1:11). Pitóm parece-se a “pe-satum”, “boca fechada”, 
que alude a que nenhum escravo podia escapar da fronteira 
do Egipto.  
 
Pi-hairote significa “boca da liberdade”. Segundo Mizrachí recebeu um novo 
nome porque agora os filhos de Israel saíram livres do Egipto. 
                                                                                                            
Contudo, o território do Egipto entre 1800-1400 AEC, (de cor amarela), chegava 
até à metade da península do Sinai, segundo se vê neste mapa da Sociedade 
Bíblica Americana.  
 
É possível que os filhos de Israel tenham chegado bastante mais longe quando 
Faraó os alcançou. Tradicionalmente localiza-se o monte Sinai na península do 
Sinai, contudo, há indícios nas Escrituras que mostram que a travessia do mar 
de juncos poderia ter sido no golfo de Aqaba.  
 
Moisés estava com o seu sogro Jetro na terra de Midiã e ali levou o gado além 
do deserto e chegou ao monte de YHWH, cf. Êxodo 3:1 Midiã não se localiza na 
península do Sinai, mas sim na parte oriental do golfo de Aqaba, (ver mapa). 
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Diz em Êxodo 3:12: 
  
“E disse: Certamente eu serei contigo; e isto te será por sinal de que eu te enviei: 
Quando houveres tirado este povo do Egipto, servireis a YHWH neste monte.” 
  
Isto ensina-nos que o lugar da entrega da Torá foi o mesmo onde Moisés teve o 
encontro com o Anjo na sarça-ardente. Se Moisés vivia em Midiã, como é que 
teria levado o rebanho até à península do Sinai?  
 
A palavra Pi-Hairote indica que havia um lugar onde as montanhas formavam 
uma boca, um vale estreito entre elas (Rashi).  
 
Isto mostra que o lugar da travessia teria que ter sido onde havia montanhas e 
rochas, o que nos leva a pensar que terá sido no golfo de Aqaba e não no golfo 
do Suez. É mais lógico considerar que o monte Sinai é a norte da Arábia Saudita, 
segundo está escrito em Gálatas 4:25a: 
  
“Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia” 
  
Segundo Paulo o monte Sinai é na Arábia, não na península do 
Sinai. Ele mesmo esteve lá um tempo, e seguramente visitara 
esse lugar, conforme Gálatas 1:17: 
 
“Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de 
mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei, outra vez, 
para Damasco”.  
 
Contudo, há uma boa distância (cerca de 350 Km) entre Goshen 
no Egipto e o golfo de Aqaba, e por isso a pergunta surge; como é possível que 
os filhos de Israel tenham podido chegar ali tão depressa? 
 
Bom, o texto da Torá não diz quanto tempo necessitavam para chegar até ao 
mar. Rashí crê que a travessia do mar se fez sete dias depois da saída, no 21º 
dia do primeiro mês, então nesse caso, coincidiria com o último dia da festa dos 
pães asmos  
 
Outros colocam a travessia do mar no 17º dia do primeiro mês, o terceiro dia 
depois da saída. 
 
Contudo, a Torá não fala de uma data até ao dia 15 do segundo mês, Êxodo 
16:1, dá a possibilidade da travessia ter sido no golfo de Aqaca.  
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Em Éxodo 13:21 está escrito que o povo andava de dia e de noite. Assim que os 
350 kms poderiam ter sido percorridos em poucos dias. Também é provável que 
a mão do Eterno tenha vindo sobre eles de forma a caminharem mais rápido e 
não se cansarem até chegarem ao mar.  
 
Além disso, existem indícios geológicos e descobertas arqueológicas que 
favorecem esta teoria. 
 
“diante de Baal-Zefom; em frente dele assentareis o campo junto ao mar” 
 
Parece que Baal-Zefom estava no outro lado do mar e os filhos de Israel 
acamparam na margem oposta. Naquela zona o mar tem quase 18 kms de 
largura entre margens.  
   

14:5 “Sendo, pois, anunciado ao rei do Egipto que o povo fugia, mudou-
se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por 
que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva?”  

 
O povo de Israel tinha saído do Egipto rápida e apressadamente. A mesma 
palavra é encontrada em Génesis 16:6, 8; 27:43; 31:20-22, 27; 35:1, 7; Êxodo 
2:15; Números 24:11. 
  

14:8b “porém os filhos de Israel saíram com alta mão.” 
 
A expressão “alta mão” em hebraico “yad ramá” encontra-se também em 
Números 15:30 e 33:3. Rashi diz que significa “força elevada e evidente”, ou 
seja, tem um sentido metafórico. Isto mostra que os filhos de Israel saíram com 
força e com determinação para não voltar. Com essa força chegaram ao mar. 
  
Segunda Leitura: 14:9-25 
 
Os Egípcios saem no encalço do povo de Israel com os seus carros e cavalos e 
alcançam-nos junto ao mar. Os filhos de Israel têm medo e calmam ao Eterno, e 
questionam Moisés se não havia no Egipto sepulturas suficientes para que os 
tivesse tirado de lá para morrerem no deserto.  
 
Moisés diz-lhes que não temam e assim verão a salvação do Eterno. Os Egípcios 
nunca mais serão vistos, pois o Eterno lutará por e eles se calarão.  
 
Os filhos de Israel recebem a ordem para seguir em frente. Moisés terá que 
estender a sua vara sobre o mar e dividi-lo para que os filhos possam passar 
pelo meio.  
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O Eterno fortalecerá o coração dos Egípcios para que os sigam e passem pelo 
meio do mar, e se gloriará neles. O anjo do Eterno muda de lugar, sai da frente 
dos filhos de Israel e coloca-se atrás deles, como uma coluna de nuvem entre 
os dois acampamentos para que não se pudessem aproximar.  
 
Moisés estende a sua mão e o Eterno faz abrir o mar com um forte vento que 
sopra toda a noite. Os filhos de Israel entram pelo meio do mar, caminhando em 
seco. As águas são semelhantes a muros de ambos os lados. O Eterno ataca os 
carros dos egípcios, e estes apercebem-se que Elohim luta a favor dos Israelitas, 
e por isso tentam fugir.  
 

14:13-14 “Moisés, porém, disse ao povo: Não temais; estai quietos, e 
vede a salvação do Eterno, que hoje vos fará; porque aos egípcios, que 
hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. YHWH pelejará por vós, e vós 
vos calareis.”  
 

A palavra hebraica para salvação é “yeshuá” com acentuação tónica no “a”. O 
nome do messias é Yeshua, com acentuação tónica no “u”, que significa ele 
salva. O nome Yeshua é a forma abreviada de Yehoshúa, ou a forma aramaica 
do nome hebraico Yehoshua, que em português é traduzido como Josué, 
conforme Números 13:16 com Neemias 8:17 e Ageu 1:1 com Esdras 5:2.  
 
O nome “Jesus” não tem qualquer significado no idioma grego. O nome Jesus é 
uma tentativa de transliterar o nome Yeshua para o grego. Aparece na LXX 
(Septuaginta) como transliteração dos nomes Yehoshúa e Yeshua. Como os 
nomes gregos que terminam com “a” são femininos, substituíram o “a” pelo “s”, 
que é a forma masculina dos nomes gregos, para que o nome do salvador não 
soasse a um nome feminino.  
  

14:22 “E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco; e as 
águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda”  

 
A travessia do mar é vista como uma tevilá, um banho ritual, um batismo. Contém 
o simbolismo de morrer da velha vida e ressuscitar para uma nova. Neste caso 
os filhos de Israel morreram da sua dependência do Egipto e do Faraó, para 
depender do Eterno em todos os sentidos. Passaram de um proprietário para 
outro, e de um senhor para outro, como está escrito em 1 Coríntios 10:1-4: 
  
“Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo 
da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram baptizados em Moisés, na 
nuvem e no mar, E todos comeram de uma mesma comida espiritual, E beberam 
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todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que 
os seguia; e a pedra era o Mashiach”. 
  
Fala-se aqui que foram baptizados em Moisés na nuvem e no mar. A ideia é que 
o povo passou de um reino para outro, isto é, da autoridade de faraó para a 
autoridade de Moisés delegada pelo Eterno. Passaram pela mikvé, acumulação 
de águas, para estarem sujeitos às ordens de Moisés, que representava o 
Eterno, logo era o Rei entre Israel, como está escrito em Deuteronómio 33:4-5: 
  
“Moisés nos deu a lei, como herança da congregação de Jacó. E foi rei em 
Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel.” 
  
Da mesma forma o baptismo em Yeshua, implica que uma pessoa morre e 
enterra a sua vida antiga que estava sujeita à autoridade de Satanás, ao pecado 
e ao mundo e ressuscita para uma nova vida sob a autoridade do Messias 
Yeshua, obedecendo à Torá, submissa ao Reino dos céus. Como está escrito 
em Romanos 6:1-11  
  
“Que diremos pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De 
modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda 
nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos baptizados em Yeshua fomos 
baptizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo baptismo 
na morte; para que, como o Mashiach foi ressuscitado dentre os mortos, pela 
glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se 
fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o 
seremos na da sua ressurreição; Sabendo isto, que o nosso homem velho foi 
com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não 
sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do 
pecado. Ora, se já morremos com o Mashiach, cremos que também com ele 
viveremos; Sabendo que, tendo sido Yeshua ressuscitado dentre os mortos, já 
não morre; a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, 
de uma vez morreu para o pecado; mas, quanto a viver, vive para Elohim. Assim 
também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Elohim 
em Yeshua haMaschiach”. 
  

14:24 “E aconteceu que, na vigília daquela manhã, YHWH, na coluna do 
fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios; e alvoroçou o campo dos 
egípcios.” 

Naquele tempo a noite era dividida em três vigílias. Os romanos tinham quatro. 
Portanto quando se fala em vigílias no Tanach (Velho Testamento) devemos ter 
ciente que se tratam de três, já nos escritos apostólicos (Novo Testamento) 
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referem-se a quatro. Aqui fala-se na vigília da manhã, a qual significa que se deu 
entre as 2 e as 6 horas da madrugada.  

Se a largura do mar era de cerca de 18 Kms, demorariam quase 5 horas a 
atravessá-lo se caminhassem a uma velocidade média de 4Km/h. Um homem 
normal caminha cerca de 6 quilómetros por hora, mas temos que ter em conta 
que aqui também existiam mulheres grávidas, crianças e animais.  

Terceira Leitura, 14:26 – 15:26 
  
14:27 “Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou 
a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro 
a ele, e YHWH derrubou os egípcios no meio do mar,”  

 
A travessia do mar durou toda a noite desde que o vento começou a soprar até 
ao último israelita chegar à outra margem. 
  

14:28 “Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros 
de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar; nenhum 
deles ficou.”  

 
O mar também simboliza a segunda morte, no lago de fogo, como está escrito 
em Apocalipse 20:13-15: 
  
“E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o inferno deram os mortos 
que neles havia; e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e 
o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que 
não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.” 
  

14:29 “Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco; e as águas 
foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda.”  

 
Este acto constitui uma das obras de fé mais importantes da história do nosso 
povo, como está escrito em Hebreus 11:29: 
  
“Pela fé passaram o Mar de Juncos, como por terra seca; o que intentando os 
egípcios, se afogaram.”  
 
Isto ensina-nos que se o infiel que não se arrepende tenta passar pelo caminho 
da fé, certamente se afogará.  
  

14:31 “E viu Israel a grande mão que YHWH mostrara aos egípcios; e 
temeu o povo ao Eterno, e creu em YHWH e em Moisés, seu servo.”  
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Aquele que teme ao Eterno e crê nele, entrega-se e submete-se e é fiel ao líder 
que Ele escolheu para o Seu Reino. É impossível ser fiel ao Eterno sem ser fiel 
às autoridades que ele colocou, como está escrito em 2 Crónicas 20:20b: 
  
“Crede em YHWH vosso Elohim, e estareis seguros; crede nos seus profetas, e 
prosperareis;” 
  
O resultado prático da entrega ao Eterno é a entrega aos seus servos que foram 
colocados como líderes, como está escrito em 2 Coríntios 8:5: 
  
“E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram 
primeiramente a YHWH, e depois a nós, pela vontade do Eterno”. 
  

15:1  “Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico a YHWH, e 
falaram, dizendo: Cantarei a YHWH, porque gloriosamente triunfou; 
lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro”  

 
O texto diz-nos que cantaram ao Eterno, não aos homens. Este é um verdadeiro 
louvor, que é dirigido ao Eterno e tem o propósito de agradar a Ele, não aos 
homens. A palavra “cantarei” está no futuro. Rashi diz que quando o verbo 
aparece conjugado desta forma pode ser entendido de três formas:  
  
 Uma intenção do coração (que não que dizer que se cumpra, cf. Números 

21:17; Josué 10:12; 1 Reis 7:8; 11:7. 
 Um presente contínuo, algo que se faz sempre, cf. Números 9:20; Job 1:5. 
 Algo que se fará no futuro. Daqui os rabinos interpretam que a ressurreição 

dos mortos deriva do mesmo texto da Torá.   
  
Neste caso podemos descartar o presente contínuo, visto que só cantaram junto 
ao mar uma vez. Mas é interessante notar que as escrituras falam do cântico de 
Moisés que será cantado na redenção final e na ressurreição dos mortos, como 
está escrito em Apocalipse 15:2-4:  
 
“E vi um como mar de vidro misturado com fogo; e também os que saíram 
vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, 
que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Elohim. E cantavam 
o cântico de Moisés, servo de Elohim, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes 
e maravilhosas são as tuas obras, Eterno YHWH Todo-Poderoso! Justos e 
verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó 
YHWH, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo; por isso todas as 
nações virão, e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos.” 
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O cântico de Moisés e do Cordeiro é o cântico da redenção final. Da mesma 
forma que Moisés e os filhos de Israel saíram do Mar, que simboliza a 
ressurreição, assim, todos os que depositaram a sua confiança no Messias de 
Israel, serão redimidos da morte para poder cantar este cântico ao Eterno.  
 
O cântico de Êxodo 15, ensina sobre a importância de nos expressarmos com 
hinos, danças e instrumentos ao Eterno. É parte da nossa devoção a Ele. É uma 
forma de manter vivo o espírito. Este cântico tem três temas principais.  
   
1. A grandeza do Eterno. 
2. A libertação dos egípcios. 
3. A entrada futura na terra prometida, com uma alusão ao reino messiânico. 
  

15:2-3  “YHWH é a minha força, e o meu cântico; ele me foi por salvação; 
este é o meu Elohim, portanto lhe farei uma habitação; ele é o Elohim de 
meu pai, por isso o exaltarei. YHWH é homem de guerra; YHWH é o seu 
nome.”  

 
Há muitos lugares das Escrituras onde o Eterno é apresentado como guerreiro, 
cf. Isaías 42:13-15; 51:22; Sofonias 3:17; Neemias 4:20. O Eterno não é passivo 
relativamente à injustiça e à maldade. Aquele que não faz guerra contra o pecado 
e a injustiça que o rodeia, não está a seguir o exemplo do Pai celestial.  
 
A apatia dos justos contra o mal neste mundo faz com que os maldosos se 
multipliquem e actuem sem temor. Se nos calarmos diante do mal, somos 
coniventes, logo cúmplices do mal.  
  

15:6  “A tua destra, ó YHWH, se tem glorificado em poder, a tua destra, 
ó YHWH, tem despedaçado o inimigo;”  

A destra do Eterno é o Messias. Ele será o que finalmente destruirá os inimigos 
que se levantam contra o povo de Israel, cf. Isaías 63:1-6 onde está escrito: 

“Quem é este, que vem de Edom, de Bozra, com vestes tintas; este que é 
glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu, que falo em 
justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas 
roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos 
povos ninguém houve comigo; e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu 
furor; e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha 
vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração; e o ano dos meus 
remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse; e admirei-me de 
não haver quem me sustivesse, por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o 
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meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no 
meu furor; e a sua força derrubei por terra.” 
  
De quem se fala aqui? Apocalipse 19:11-16, dá-nos a resposta: 
  
“E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco; e o que estava assentado sobre ele 
chama-se Fiel e Verdadeiro; e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram 
como chama de fogo; e sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e tinha um 
nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma 
veste salpicada de sangue; e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Elohim. 
E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, 
branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as 
nações; e ele as regerá com vara de ferro; e ele mesmo é o que pisa o lagar do 
vinho do furor e da ira do ElohimTodo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem 
escrito este nome: Rei dos reis, e Senhor dos senhores.”  
 
O Messias Yeshua executa a ira do Eterno. Ele veio da primeira vez como 
Cordeiro de Elohim, mas na segunda vez virá como o Leão de Judá. 
  

15:8 “E com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas, as 
correntes pararam como montão; os abismos coalharam-se no coração 
do mar.” 

O texto diz-nos que o mar tem um coração. Neste caso o significado da palavra 
coração é alegórico. A palavra hebraica é “lev” que significa “coração”, “mente”, 
“razão”, “consciência”, “ânimo”, “memória”, “atenção”, “vontade”, “interior”.  

Rashi diz que se refere à essência e força de algo. O coração de uma pessoa é 
a parte mais íntima dela, onde são tomadas as decisões mais importantes, onde 
se manifesta o que realmente é. Na mente de uma pessoa podem caber muitas 
ideias e muitas opções, mas no coração cabe só uma opção. Por isso as 
escrituras advertem, segundo está escrito em Provérbios 4:23: 

“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem 
as fontes da vida.” 
 
Provérbios 4:4: “E ele me ensinava e me dizia: Retenha o teu coração as minhas 
palavras; guarda os meus mandamentos, e vive.” 
 
Romanos 10:10: “Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca 
se faz confissão para a salvação.”  
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A fé da mente não justifica nem salva, só a do coração, o lado mais íntimo de 
uma pessoa. Atentemos bem, o ensino da Torá e a obra do Messias não devem 
estar apenas na nossa mente, devemos ter ambas no coração, como está escrito 
na oração conhecia por “Shemá”, segundo Deuteronómio 6:6. 
 

15:9 “O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos; 
fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão 
os destruirá.” 

Os inimigos de Israel são inimigos do Eterno e do povo Israelita, conforme 
Génesis 12:13; Salmos 78:71; Salmos 92:9; Salmos 148:14; Salmos 106:48; 2ª 
Crónicas 20:29. É impossível amar ao Eterno e odiar o povo judeu. O que diz 
que ama o Eterno e aborrece os Judeus é um mentiroso.  

“fartar-se-á a minha alma deles” – A palavra hebraica que é usada para alma 
neste texto é “nefesh”, que significa “alento”, “garganta”, “pescoço”, “apetite”; 
“alma”, “vida”, “ser vivo”, “pessoa”, e vem do verbo “nafash”, “respirar”. Cada 
respiração de um ser vivo soa “ne-fesh”. Em certos contextos a palavra “nefesh” 
significa “cadáver”. 

Rashí diz que alma, “nefesh”, é a sede de vontade e desejo. Nas escrituras 
podemos ver várias palavras que falam das diferentes partes do der humano. A 
palavra nefesh é usada tanto para animais como para homens. Assim, nefesh, é 
a alma natural, biológica, o que dá vida a um corpo, o que respira. Os animais 
são nefesh e basar - alma e corpo. Já os homens têm algo mais, que os animais 
não têm – espírito, cf. Génesis 1:27 diz que o homem foi criado, como está 
escrito:  
  
“E criou Elohim o homem à sua imagem: à imagem de Elohim o criou; homem e 
mulher os criou.”  
 
O acto da criação do homem foi efectivado, quando o Eterno soprou o sopro de 
vida, “nishmat chayim”, no seu nariz, e assim o homem foi feito alma vivente, 
uma alma vivente,“nefesh chayá”, segundo Génesis  2:7. Então vemos que o 
homem recebeu espírito, mas os animais não.  
  
A palavra hebraica para “criar” é “bará” que significa “dar existência”, “fazer algo 
que não existia antes”. A palavra aparece três vezes em Génesis 1, no versículo 
1, relativamente ao tempo, ao espaço e a matéria; no versículo 21 relativamente 
à vida animal; e no versículo 27 relativamente ao homem.   
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Isto ensina-nos que há uma diferença entre o material e os animais, e entre os 
animais e os homens, porque necessitavam de formas de criação diferentes para 
vir à existência.  
O corpo dos animais foi tomado da terra, e a alma deles foi criada. O corpo do 
homem também foi tomado da terra, mas a sua alma recebeu um toque especial 
do espírito do Eterno. Algo novo foi criado, diferente da alma animal, é o espírito 
do homem, a vida superior, como está escrito em João 6:63:  
  
“O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras que eu vos 
disse são espírito e vida.” 

No Salmo 104:30 está escrito: 
  
“Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra.” 

Logo, quando o Eterno soprou com o Seu Espirito no nariz daquela forma de 
barro, que tinha formado, o homem foi criado, a sua vida espiritual começou a 
existir, o seu espírito foi formado.  
 
A palavra hebraica para espírito é “ruach”, que significa “sopro”, “vento”, “hálito”, 
“respiração”, “ânimo”, “mente”, “ira”, “tempestade”, etc.  
 
Este amplo significado da palavra faz com que o conceito “espírito do homem” 
seja entendido de várias formas nas escrituras. Pode ser simplesmente o seu 
respirar, ou seja, a sua vida; também pode significar o seu intelecto; e pode 
significar a sua vida superior, a sua vida espiritual. 
 
Cada ser humano é o produto de uma criação, ou seja, o Eterno dá a vida 
espiritual, cria o seu espírito no momento em que a vida biológica do seu corpo 
é formada no ventre da mãe, como está escrito no Salmo 89:47: 
  
“Lembra-te de quão breves são os meus dias; por que criarias debalde todos os 
filhos dos homens?” 

Em Isaías 43:7 está escrito: 
  
“A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, 
os formei, e também os fiz.” 

Aqui aparecem três palavras: criado, formado e feito. Isto poderá referir-se ao 
espírito, alma e corpo do ser humano. 
  
Em Malaquias 2:10 está escrito: 
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“Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Elohim? Por 
que agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança de 
nossos pais?”  
Também está escrito em Zacarias 12:1: 
  
“Peso da palavra de YHWH sobre Israel: Fala YHWH, o que estende o céu, e 
que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele.” 

Parece que primeiro há um acto de criação do espírito do homem e logo um 
processo de formação do seu espírito. 
  
Quando o homem peca voluntariamente pela primeira vez, o seu espirito morre, 
como está escrito em Romanos 7:9: 
 
“E eu, nalgum tempo (como uma criança sem consciência), vivia sem lei, mas, 
vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri (o espírito perde a relação 
íntima com o Pai) ”.  
 
Esta é a razão pela qual o homem necessita de nascer de novo, ser regenerado 
no espírito, como está escrito em João 3:3-8: 
 
“Yeshua respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que 
não nascer de novo, não pode ver o reino de Elohim. Disse-lhe Nicodemos: 
Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar 
no ventre de sua mãe, e nascer? Yeshua respondeu: Na verdade, na verdade te 
digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino 
de Elohim. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é 
espírito. Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo. O 
vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem 
para onde vai; assim é todo aquele que é nascido do Espírito.” 
  
Nas Escrituras não há um ensino definido das diferentes partes do ser humano. 
Como já vimos, as palavras hebraicas podem ser entendidas de formas 
diferentes, dependendo do contexto de cada caso.  
 
Às vezes o homem é visto como um ser duplo, com alma e corpo, ou espírito e 
corpo. Às vezes é visto como um ser composto por três partes, espírito, alma e 
corpo. 
 
Em Génesis 2:7 está escrito que o Eterno soprou no nariz do homem “sopro de 
vida”. A palavra hebraica para “sopro” é “neshamá” que significa “alma”, 
“respiração”, “sopro”, “espírito”, “ser vivo”.  
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Esta palavra não se usa relativamente aos animais. A parte ligada ao Eterno, a 
neshamá. Constitui a alma dentro do homem, como está escrito em Isaías 42:5: 
  
“Assim diz YHWH, que criou os céus, e os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo 
quanto produz; que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que 
andam nela.” 

Em Provérbios 20:27 está escrito: 
  
“O espírito do homem é a lâmpada de YHWH, que esquadrinha todo o interior 
até o mais íntimo do ventre.” 

Há três tipos de vida: biológica, animal e espiritual. Nas plantas e nas árvores há 
vida biológica, também nos corpos dos animais e nos corpos dos homens. A vida 
biológica pode-se estudar de forma química e está intimamente conectada com 
a terra.  
 
Logo há a vida animal, que tem alma, nessa vida há certas manifestações de 
sentimentos, vontade e intelecto. Essa vida é superior à vida biológica. Ali há 
manifestações mais claras de sentimentos, vontade e intelecto. 
 
A vida espiritual é superior à vida animal, e ali há expressões superiores de 
sentimentos, vontade e intelecto. 
 
O homem tem a sua existência nestes três níveis de vida, a vida biológica no seu 
corpo, a vida animal na sua alma e a vida espiritual no seu espírito, como diz 1 
Tessalonicences 5:23: 
  
“E o mesmo Elohim de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e 
alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de 
nosso Senhor Yeshua haMashiach.” 
 
O ser humano é espírito, alma e corpo; como tal, se faltar uma dessas 
características, o homem não é homem, mas sim uma fracção de homem. 
 
Rejeitamos a ideia platónica que ensina que o homem está encarcerado no seu 
corpo e necessita ser libertado dessa prisão, pois o corpo é parte do ser humano.  
 
Há várias palavras hebraicas para homem. Uma delas é “adam”, e está 
relacionada com a palavra “adamá” que significa terra/areia.  
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O homem vem da terra por um lado, e do céu por outro. Por isso o homem é a 
combinação da união entre o terreno e o celestial. O Eterno formou o seu corpo 
a partir da terra, e soprou nas suas narinas e assim foi feito o homem.  
 
O Espírito do Eterno é o que dá vida ao espírito do homem, como lemos em Job 
32:8: 
 
“Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz 
entendido”.  
 
Quando o espírito do homem sai do seu corpo, o corpo morre, como está escrito 
no Salmo 146:4: 
  
“Sai-lhe o espírito, volta para a terra; naquele mesmo dia perecem os seus 
pensamentos.” 
  
Isaías 57:16 está escrito: 
 
“Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei; 
porque o espírito (ruach) perante a minha face se desfaleceria, e a alma 
(neshamá) que eu fiz.”  
  
Eclesiastes 12:6-7: “(Lembra-te do teu criador- vs. 1) Antes que se rompa o 
cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à 
fonte, e se quebre a roda junto ao poço, E o pó volte à terra, como o era, e o 
espírito volte a Elohim que o deu.” 
  
O novo nascimento do homem implica em primeiro lugar uma regeneração do 
espírito humano, como está escrito em Ezequiel 11:19: 
  
“E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles; e tirarei da 
sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne;”  
 
Isaías 57:15 “Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e 
cujo nome é Santo: Num alto e santo lugar habito; como também com o contrito 
e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o 
coração dos contritos.”  
 
A regeneração do espírito do homem é vista como uma nova criação, como está 
escrito em 2 Coríntios 5:17: 
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“Assim que, se alguém está no Mashiach, nova criatura é; as coisas velhas já 
passaram; eis que tudo se fez novo.”  
 
Em Efésios 4:24 está escrito: 
  
“E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira 
justiça e santidade.” 
 
Na ressurreição os corpos também experimentarão os resultados da 
regeneração do espírito do homem, para que todo o ser humano seja redimido 
da morte para se tornar imortal, como está escrito em Filipenses 3:21 
  
“Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo 
glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.” 
  
O espírito regenerado do homem, também chamado “o novo homem”, pode ser 
fortalecido e crescer, como está escrito em  1 Coríntios 14:4: 
  
“O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza 
edifica a igreja.” 
 
O espírito regenerado actua através da mente/alma, e a meta na nossa 
santificação e crescimento espiritual é que o espírito tenha domínio sobre o 
homem, em vez da alma, tal como foi no princípio antes da queda em pecado de 
Adão, como lemos em Efésios 4:23: 
 
“e vos renoveis no espírito do vosso entendimento”. 

Há situações em que o espírito é contextualizado nas Escrituras como o 
intelecto, mas segundo 1 Coríntios 14:14-15 vemos que existe uma clara 
diferença entre o espírito do homem e a sua mente/alma: 
 
Porque, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha 
mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei 
com a mente; cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente.  
 
Resumindo, o homem pode ser visto desta forma: 
 
Espírito (Ruach) 
Alma superior (Neshamá) 
Alma inferior (Nefesh) 
Corpo (Basar) 
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Os animais constituem-se por corpo e alma inferior, basar e nefesh, pois não têm 
neshamá.  
 
A diferença entre os homens e animais também é alma superior e espírito, 
neshamá e ruach. Em determinadas ocasiões a neshamá e a ruach são vistas 
como uma unidade, chamada espírito e por vezes chamada alma. O intelecto 
superior está na neshamá e o intelecto inferior na nefesh.  
 
Como o pecado entrou pelo corpo, a sede do pecado está na carnalidade, mas 
afecta as emoções, a vontade e o intelecto do nefesh. Por isso no nefesh estão 
os nossos instintos naturais.  
 
Na alma superior está a emoção, a vontade e o intelecto superiores, que desejam 
elevar-se até ao criador que soprou o sopro de vida no homem. É na neshamá 
que está a nossa busca pelo Eterno – a fé.  
 
No espírito existe luz quando existe relação com o espirito do Eterno, caso não 
haja, há trevas, cf. Efésios 5:8; João 12:35; 1 João 2:11.  
 
Se o espírito não está em contacto directo com o Eterno, torna-se insensível, 
como uma pedra. Esse é o coração de pedra do qual falam os Profetas.  
 
Uma pessoa que estuda a Torá e aplica-a na sua vida, edifica a sua neshamá, 
mas se não experiencia a regeneração do seu espírito, não tem a vida espiritual 
elevada – a vida eterna – como está escrito em João 5:39-40: 
 
“Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas 
mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida 
(no espírito) ”.  
 
A vida espiritual que produz a regeneração do espírito do homem, é administrada 
pelo Filho, como está escrito em João 3:36: 
 
“Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna [vida espiritual superior]; o que, 
todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele 
permanece a ira de Elohim”. 
 
João 6:27, 35: Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste 
para a vida eterna, a qual o Filho de Elohim vos dará; porque Elohim, o Pai, o 
confirmou com o seu selo (…) Declarou-lhes, pois, Yeshua: Eu sou o pão da 
vida; o que vem a mim jamais terá fome; e o que crê em mim jamais terá sede.  
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“Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que não tem o Filho de Elohim não 
tem a vida”.  
 
Pelo exposto, concluímos que não importa o quanto estudemos a Torá, se 
negamos o Filho do Eterno. Aquele a quem o Eterno delegou a autoridade para 
agir em Seu Nome.  
 
Muitos pensamentos do judaísmo tradicional são positivos e edificam a 
neshamá, mas não têm a força para dar vida ao espírito que precisa de ser 
regenerado – nascer de novo. Somente Yeshua tem essa capacidade, como 
lemos em João 20:22: 
 
“E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito de 
Santidade”.   
 
  

15:3 “Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste; com a tua 
força o levaste à habitação da tua santidade”. 

 
A saída do Egipto é uma redenção. Foi a primeira redenção que anuncia a 
redenção final, quando Israel for tirado das nações tal como na primeira 
redenção, como lemos em Jeremias 16:14-15: 
 
“Portanto, eis que vêm dias, diz YHWH, em que nunca mais se dirá: Tão certo 
como vive YHWH, que fez subir os filhos de Israel do Egipto; mas: Tão certo 
como vive YHWH, que fez subir os filhos de Israel da terra do Norte e de todas 
as terras para onde os tinha lançado. Pois eu os farei voltar para a sua terra, que 
dei a seus pais”.  
 

Jeremias 23:7:8 “Portanto, eis que vêm dias, diz YHWH, em que nunca mais 
dirão: Tão certo como vive YHWH, que fez subir os filhos de Israel da terra do 
Egipto; mas: Tão certo como vive YHWH, que fez subir, que trouxe a 
descendência da casa de Israel da terra do Norte e de todas as terras para onde 
os tinha arrojado; e habitarão na sua terra”.  
 

15:16 Sobre eles cai espanto e pavor; pela grandeza do teu braço, 
emudecem como pedra; até que passe o teu povo, ó YHWH, até que 
passe o povo que adquiriste.  

 
A redenção do povo é vista como uma compra. O preço foi o sangue do cordeiro 
como está escrito em 1 Pedro 1:18-19: 
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“sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que 
fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram,  
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o 
sangue do Messias”.  
 

15:20 A profetisa Miryam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as 
mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças.  

 
Miryam teria cerca de 90 anos nesta ocasião. Ela é chamada de profetiza neste 
texto; o espírito profético manifesta-se de duas formas, como calor e como luz, 
como inspiração e como revelação; como poder e como verdade.  
 
Neste momento operava na profecia de forma inspiradora para cantar e dançar. 
Os cânticos e as danças inspirados pelo Espírito manifestam a glória do Eterno. 
Isto também é profecia, cf. 1 Samuel 10:5; 19:20; 1 Crónicas 25:1. 
 
Aqui vemos que em Israel não é comum as mulheres dançarem juntamente com 
os homens; os homens dançam aparte e as mulheres aparte. Salientamos o 
facto de não existir qualquer mandamento na Torá que proíba a dança entre um 
homem e uma mulher. Destacamos unicamente o que era comum na sociedade 
da época – as mulheres não dançavam juntamente com os homens.  
 

15:21 “E Miryam lhes respondia: Cantai a YHWH, porque gloriosamente 
triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro”.  

 
A palavra “respondia” ensina-nos que foi um cântico de intercâmbio entre as 
demais mulheres e o seu líder. Miryam cantava uma frase e as demais repetiam.  
 
Assim foi como Moisés cantou a sua canção juntamente com o resto do povo de 
Israel, cf. 15:1.  
 

15:22 Fez Moisés partir a Israel do mar de Juncos, e saíram para o 
deserto de Sur; caminharam três dias no deserto e não acharam água. 

 
O Midrash diz que os filhos de Israel não queria partir do Mar de Juncos, porque 
não tinham ainda acabado de despojar os Egípcios. Outra razão deve-se ao facto 
de nesse lugar terem experimentado a glória da presença do Eterno, a Shechiná.  
 
O facto de terem caminhado três dias sem que achassem água, fez com que a 
tradição estabelecesse a prática de não ficar sem ler a Torá em público por mais 
de três dias. Por isso é que nas sinagogas é lida a Torá no segundo e no quinto 
dia da semana, para além do Shabat.  
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15:25 Então, Moisés clamou a YHWH, e YHWH lhe mostrou uma árvore; 
lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali 
estatutos e uma ordenação, e ali os provou,  

 
Aqui o Eterno começa a instruir o seu povo nos seus mandamentos. Isto mostra-
nos que a Palavra do Eterno sacia a nossa sede, e a amargura se torna doce.  
 

15:26 E disse: Se ouvires atento a voz de YHWH, teu Elohim, e fizeres 
o que é recto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus 
mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma 
enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios; pois eu sou 
YHWH, que te sara. 

  

As enfermidades são o produto da maldição que entrou na terra aquando da 
queda do homem. A maldição está presenta na natureza por casa do pecado 
que trouxe a morte ao mundo. A enfermidade é o primogénito da morte, cf. Job 
18:13. 
 
“a qual lhe devorará os membros do corpo; serão devorados pelo primogénito da 
morte”. 
 
A enfermidade é uma alteração do bom funcionamento do corpo. É um atentado 
contra a vida. Segundo Deuteronómio 28:61 todas as enfermidades são 
maldições. Estas maldições podem alcançar o homem por várias razões: 
 
- porque vive num mundo que está submetido à maldição e à corrupção 
consequente do pecado original; 
- por não cuidar do seu corpo e expô-lo a perigos quando os poderia ter evitado; 
- porque não cumpre os mandamentos do Eterno, e assim traz a maldição sobre 
si que produz as enfermidades; 
- por um castigo directo do Eterno por causa de um coração não arrependido.   
 
O Eterno pode curar de diferentes formas. Na natureza providenciou 
mecanismos que causam a sanidade do corpo. Os médicos e a medicina não 
podem curar um corpo enfermo, somente ajuda-lo a curar por si mesmo. A 
própria vida tem poder sobre a morte.  
 
A enfermidade é um poder que vem da morte e a vida que existe no nosso corpo 
está a superar constantemente esse poder mortal que trabalha no corpo mortal. 
A morte chega quando a vida que há no nosso corpo já não pode resistir ao 
primogénito da morte ou quando chega o tempo do fim da vida neste mundo (há 
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pessoas que morrem sem estar enfermas, somente entregam o espírito e o seu 
corpo morre).  
 
Agora, o Eterno obra a sanidade, indirectamente mediante os recursos naturais 
que ele colocou no nosso corpo, que constantemente combatem as 
enfermidades externas no meio-ambiente.  
 
O Eterno dotou o corpo com um sistema imunitário que combate todas as 
ameaças externas. Contudo, Ele também nos cura de forma sobrenatural, 
através das suas intervenções divinas no nosso corpo.  
  
Este texto ensina-nos várias coisas: 
 
- O Eterno pôs sobre os Egípcios enfermidades (directa e indirectamente); 
 
- O Eterno não porá sobre os filhos de Israel nenhuma dessas enfermidades 
quando escutarem, obedecerem e guardarem os seus mandamentos. Assim Ele 
actua indirectamente como Aquele que cura, mas em função de Protector.  
 
- Caso se desobedeça aos mandamentos e em consequência disso sofram 
alguma enfermidade, poderão experimentar a Cura divina através de uma 
intervenção sobrenatural, caso exista teshuvá, isto é, arrependimento dos 
pecados e retorno ao caminho estabelecido pelo Eterno.  
 
Tiago 5:15 e a oração da fé salvará o doente, e YHWH o levantará; e, se houver 
cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. 
 
Constatamos neste texto que nem todos os enfermos entre os santos, estão 
enfermos por causa do pecado. O pecado pessoal é uma das muitas razões 
pelas quais uma pessoa pode adoecer. Mas em todo o caso, as enfermidades 
não são uma bênção, ainda que o Eterno tenha a capacidade de tornar qualquer 
maldição em bênção.  
 
As enfermidades são um ataque contra o propósito da vida que o Eterno tem 
para o corpo. O corpo não foi criado para estar enfermo, mas sim para estar são.  
 
Por isso o Messias veio, não apenas para morrer para tirar os nossos pecados, 
mas também para tirar as nossas enfermidades e assim criar uma base para que 
estas promessas de sanidade total possam ser efectivadas no povo de Israel, 
como lemos em Isaías 53:4-5: 
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“Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas 
dores levou sobre si; e nós o reputamos por aflito, ferido de Elohim e oprimido 
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; 
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos 
sarados.”.  
 
Deuteronómio 7:15: “E YHWH de ti desviará toda enfermidade; sobre ti não porá 
nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes; antes, as porá sobre 
todos os que te aborrecem”. 
 
Salmo 103:3:”É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas 
enfermidades”;  
 
A saúde corporal é parte do pacto entre o Eterno e Israel, e este pacto foi 
apoiado, confirmado e renovado no Messias Yeshua, cf. Êxodo 23:25; Salmo 
30:2; 41:3; 107:20; Provérbios 4:20-22; Mateus 8:16-17; Marcos 16:18; 1 Pedro 
2:24; Romanos 8:10-11. 
 
Quarta Leitura: 15:27 – 16:10 
 
Chegam a Elim, onde há doze fontes de água e setenta palmeiras. Depois 
chegam ao deserto de Shin, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês. Ali 
toda a congregação murmura contra Moisés e Arão dizendo que os trouxeram 
ao deserto para os matar de fome.  
 
O Eteno promete fazer chover pão do céu que o povo terá que recolher 
diariamente e assim serão provados se andam ou não na sua instrução. No sexto 
dia da semana, antes do Shabbat, terão que apanhar uma quantidade dobrada.  
 
Moisés e Arão falam ao povo e dizem que pela tarde saberão que o Eterno os 
tirou do Egipto e pela manhã verão a sua glória. As murmurações não são contra 
os líderes mas sim contra o Eterno. Pela tarde terão carne e pela manhã terão 
pão. Arão diz aos filhos de Israel que se acheguem à presença do Eterno. Então 
manifesta-se a glória do Eterno numa nuvem no deserto.  
 

15:27 Então, vieram a Elim, e havia ali doze fontes de água e setenta 
palmeiras; e ali se acamparam junto das águas. 

 
Havia ali uma fonte para cada tribo e uma palmeira para casa uma das nações 
da terra.  
 
No Salmo 92:12a está escrito: “o justo florescerá como a palmeira”. 
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A palmeira também está relacionada com a festa de Sukkot, conhecida como 
festa das Cabanas/Tabernáculos, cf. Levítico 23:40 e Zacarias 14:16, que é a 
festa para todas as nações.  
 
Daqui aprendemos que as doze tribos de Israel, encabeçadas pelo Messias, são 
quem dão água para que surjam pessoas justas de entre as nações, e possam 
participar na festa do reino vindouro como lemos em Apocalipse 7:9: 
 
“Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, 
de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do 
Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos”.  
 

16:1-2 Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio 
para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos quinze dias do 
segundo mês, depois que saíram da terra do Egipto. Toda a 
congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no 
deserto. 
 

A razão da murmuração foi devido ao facto de nada terem para comer. Rashí diz 
que o pão que trouxeram do Egipto durou 30 dias. Contudo, em Deuteronómio 
8:2-3 está escrito: 
 
“Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual YHWH, teu Elohim, te guiou no 
deserto estes quarenta anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que 
estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te 
humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, 
nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o 
homem, mas de tudo o que procede da boca de YHWH viverá o homem”.  
 
Isto dá a entender que passou algum tempo desde que terminou o pão até ao 
dia em que o Eterno lhes deu o maná.  
 

16:4 “Então, disse YHWH a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, 
e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que 
eu ponha à prova se anda na minha lei ou não”. 

 
Em condições normais, o pão vem da terra. Contudo vemos aqui o Eterno a 
inverter a ordem natural e a dar-lhes pão do céu, para lhes ensinar acerca do 
Messias que é o pão do céu, como lemos em João 6:31-35: 
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“Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer 
pão do céu. Replicou-lhes Yeshua: Em verdade, em verdade vos digo: não foi 
Moisés quem vos deu o pão do céu; o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem 
vos dá. Então, lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, 
pois, Yeshua: Eu sou o pão da vida; o que vem a mim jamais terá fome; e o que 
crê em mim jamais terá sede”. 
 
Quinta Leitura: 16:11-29  

O Eterno ouve as murmurações dos filhos de Israel. Pela tarde sobem 
codornizes e cobrem o acampamento e pela manhã há uma camada fina ao 
redor do arraial. Moisés diz que é o pão que o Eterno providenciou para eles 
comerem.  

Cada um deve colher um ômer por cabeça, segundo as pessoas da sua tenda, 
assim uns recolhem muito e outros pouco. Ao medi-lo com o ômer não sobra 
ao que colheu muito e não falta ao que colheu pouco, contudo, nada pode ser 
deixado para o dia seguinte, sendo que alguns não obedecem a Moisés e 
deixam para o dia seguinte, o que fez com que criasse bichos e apodrecesse.  

Moisés irrita-se com eles. O maná é recolhido a cada manhã, mas quando o sol 
aquece a terra, o maná derrete.  

No sexto dia da semana, recolhem uma porção dobrada. Os chefes informam 
a Moisés sobre isso, e Moisés diz-lhes que foi essa a instrução do Eterno, pois 
o dia seguinte é o Shabbat consagrado ao Eterno, por isso o maná deve ser 
colhido em dose dupla, e no Shabbat não cria bichos nem apodrece.  

No entanto, contrariando a instrução de YHWH, alguns saem para ir apanhar 
maná no Shabbat, mas não encontram nada, deixando o Eterno irado, pois o 
Shabbat foi dado para ser um regalo, e por isso há maná para dois dias no sexto 
dia, e cada um deve ficar no seu lugar no Shabbat.  

16:13-14 “À tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial; pela manhã, 
jazia o orvalho ao redor do arraial. E, quando se evaporou o orvalho que 
caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a 
escamas, fina como a geada sobre a terra”.  

No texto vemos que o maná estava debaixo da capa de orvalho, contudo em 

Números 11:9 está escrito: 

“Quando, de noite, descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o 
maná”.  
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Significa isto que havia uma camada de orvalho por baixo do maná e outra por 
cima, e ambas serviam para o proteger. Essa é a razão pela qual a tradição 
judaica ensina que o povo deve ter uma toalha branca na mesa do Shabbat, e 
outra por cima dos dois pães que estão sobre a mesa. Este último é retirado 
antes de comer o pão, em lembrança do momento em que o orvalho se 
evaporava no deserto para que o povo pudesse ver o maná.  
 

16:15 Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? 
Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que YHWH 
vos dá para vosso alimento.  

 
A palavra hebraica traduzida como “maná” é “man”. Os filhos de Israel disseram 
“man hu”, que significa “Que é isto” pois não sabiam como se chamava.  
 

16:16 Eis o que YHWH vos ordenou: Colhei disso cada um segundo o 
que pode comer, um gômer por cabeça, segundo o número de vossas 
pessoas; cada um tomará para os que se acharem na sua tenda.  

 

Cada um é referente a cada pai de família. Sobre esse recaía a responsabilidade 
de colher o suficiente para todos de sua casa, para que cada um tivesse um 
ômer. O ômer é uma medida de capacidade. Segundo o rabino A. H. Naé é 
equivalente a 2,5 litros, mas há outros que consideram ter mais 50% e até 
mesmo 75%,  
 
O ômer alude ao sacrifício de cevada que logo se fazia no templo no dia a seguir 
ao Shabbat semanal após a Páscoa. Esse sacrifício foi instituído para anunciar 
o poder da ressurreição das sementes que são colhidas na Primavera, em alusão 
à ressurreição do Messias, como lemos em 1 Coríntios 15:20: 
 
“Mas, de facto, o Messias ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias 
[referência ao ômer de cevada] dos que dormem”. 
 

16:17-18 “E os filhos de Israel fizeram assim; e colheram, uns, mais, e 
outros, menos. Porém, medindo-o com o gômer, não sobejava ao que 
colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco; cada um colheu tanto 
quanto podia comer”.  

 
Isto foi destacado em 2 Coríntios 8:13-15 onde está escrito: 
 
“Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós, sobrecarga; mas para 
que haja igualdade, suprindo a vossa abundância, no presente, a falta daqueles, 
de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e, assim, haja 
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igualdade, como está escrito: O que muito colheu não teve demais; e o que 
pouco, não teve falta”.  
 

16:23 Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse YHWH: Amanhã é 
repouso, o santo sábado de YHWH; o que quiserdes cozer no forno, 
cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água; e tudo o 
que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte.  

 
O mandamento do Sábado, não veio do Sinai, veio antes. O Shabbat é uma 
herança desde a criação. A essência de guardar o Shabbat é cessar toda a 
actividade criativa.  
 
Nesse dia o homem deixa de intervir na criação em reconhecimento do seu 
Criador. O principal enfoque do Shabbat não é o descanso, mas sim o cessar 
actividade.  
 
Em primeiro lugar cessar e depois descansar. Ainda que uma actividade não 
constitua um esforço físico pode ser considerada um trabalho (em hebraico 
“melachá” ) que viole o Shabbat.  
 
Quando se cozinha, há uma transformação dos alimentos, o qual é uma violação 
do mandamento se é feito no Shabbat, além disso, é quase sempre necessário 
acender fogo para cozinhar, o que também é uma melachá, cf. Êxodo 35:3.  
 
O propósito de Shabbat é dedicá-lo ao Eterno, não satisfazer os nossos caprichos, como 
lemos em Isaías 58:13-14: 
 

“Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses 
no meu santo dia; se chamares ao sábado deleitoso e santo dia de YHWH, digno 
de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer 
a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então, te deleitarás em YHWH. 
Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de 
Jacó, teu pai, porque a boca de YHWH o disse”.  
 

16:25 Então, disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é de 
YHWH; hoje, não o achareis no campo. 

 
Existem certamente várias razões pelas quais o Eterno criou o homem com a 
necessidade de comer: 
 
- Para aprender a depender do seu Pai celestial; 
- Para aprender que o Pai celestial é bom; 
- Para ter uma ocupação diária e não cair na ociosidade; 
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- Para poder relacionar-se com outros de forma profunda; 
- Para poder suprir as necessidades nutritivas do corpo; 
- Para poder aprender as verdades eternas do céu; 
- Para aprender a obedecer aos mandamentos.  
 
As Escrituras mostram-nos que a nossa relação com a comida está ligada à 
nossa relação com o Eterno. O primeiro pecado foi em prol de uma comida 
proibida. A comida foi criada para que o homem aprenda a obedecer ao Eterno.  
 

16:26 “Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o Shabbat; nele, não 
haverá”. 

  
Este é o ciclo da semana, seis dias de trabalho e um dia de descanso, para 
dedicar-se ao Eterno na congregação e também descansar em casa com a 
família.  
 

16:29 Considerai que YHWH vos deu o sábado; por isso, ele, no sexto 
dia, vos dá pão para dois dias; cada um fique onde está, ninguém saia 
do seu lugar no sétimo dia.  

 
O Shabbat é um regalo do Eterno. O mandamento de ficar no seu lugar não 
significa que não se pode sair de casa, como vemos mais adiante os filhos de 
Israel a encontrarem um homem a apanhar lenha no Shabbat, cf. Números 
15:32ss. A proibição estava relacionada com o ir colher maná no Shabbat.  
 
Com base neste versículo, os antigos estabeleceram a distância de 2000 
côvados como limite de Shabbat, que podem ser percorridos fora de uma cidade 
murada. Esta prática é descrita no livro de Actos 1:12. Contudo, isso é uma 
tradição, não um mandamento da Torá.  
 
Sexta Leitura: 16:30-36 
 

16:33-34 Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um 
gômer cheio de maná e coloca-o diante de YHWH, para guardar-se às 
vossas gerações. Como YHWH ordenara a Moisés, assim Arão o 
colocou diante do Testemunho para o guardar. 

 
O ômer tinha que ser guardado numa vasilha de barro, segundo Rashi. A palavra 
testemunho significa as tábuas de pedra que o Eterno iria dar a Moisés mais 
adiante. É a primeira vez que esta palavra aparece neste sentido. Fala também 
do testemunho interior do espírito de casa pessoa que nasceu do Espírito do 
Messias que é chamado de filho de Elohim, como lemos em 1 João 5:10-12: 
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“Aquele que crê no Filho de Elohim tem, em si, o testemunho. Aquele que não 
dá crédito a Elohim o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Elohim 
dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Elohim nos deu a vida eterna; 
e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que não 
tem o Filho de Elohim não tem a vida”.  
 
Em 2 Coríntios 13:5: “Examinai-vos a vós mesmos se realmente estais na fé; 
provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Yeshua haMashiach está em 
vós? Se não é que já estais reprovados”. 
 
Aquele que é salvo tem o testemunho dentro do seu espírito. Esse sabe que é 
filho de Elohim. Aquele que não tem esse testemunho não é o Seu filho. Aqui 
está escrito que o maná tinha que ser colocado diante do testemunho. Estes dois 
estão intimamente relacionados.  
 

Apocalipse 19:10: Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me 
disse: Vê, não faças isso; sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o 
testemunho de Yeshua; adora a Elohim. Pois o testemunho de Yeshua é o 
espírito da profecia. 
  

O maná simboliza o Messias da seguinte forma: 
 
- Revela a glória do Eterno; 
- Tem bom sabor; 
- Sacia completamente; 
- Vem em abundância; 
- É uma obra milagrosa; 
- Representa a ressurreição; 
- Dá alegria;  
- É como uma semente; 
- O sexto dia é dado em dupla quantidade para durar durante o Shabbat (no final 
do sexto milénio, voltará novamente para estar presente durante o milénio).  
- É branco; 
- Vem do céu; 
- Foi rejeitado por muitos; 
- Aquele que não o come morre.  
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Sétima Leitura: 17:1-16  
  
 

17:2 Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para 
beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que 
tentais a YHWH?  

 
Aquele que murmura contra um líder que obedece ao Eterno, murmura contra o próprio 
YHWH.  
 

17:6 Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe; ferirás a 
rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na 
presença dos anciãos de Israel.  

 
Segundo Rashí este golpe tinha que ser muito forte. A palavra que é traduzida 
como rocha é tsur. Esta rocha era o Messias, como lemos em 1 Coríntios 10:4: 
 

“e beberam da mesma fonte espiritual; porque bebiam de uma pedra espiritual 
que os seguia. E a pedra era o Messias”.  
 
Em Números 20:8-11 fala-se de um penhasco, em hebraico sela, que não é tão 
alto, ao qual Moisés teria que falar, não golpear, para que saísse água. Isto 
ensina-nos que o Messias só foi golpeado uma vez. Esse golpe deu água a todo 
o povo de Israel. Se golpeamos o Messias novamente não poderemos entrar na 
terra prometida, segundo Hebreus 6:4-6: 
 
“Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o 
dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito de Santidade, e provaram a 
boa palavra de Elohim e as virtudes do século futuro, e recaíram sejam outra vez 
renovados para arrependimento; pois assim, quanto a eles, de novo crucificam 
o Filho de Elohim e o expõem ao vitupério”.  
 

17:7 E chamou o nome daquele lugar Mashá e Merivá, por causa da 
contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram a YHWH, dizendo: 
Está YHWH no meio de nós, ou não?  

 
Mashá significa prova, tentação; e Merivá significa provocação. Este acto tão 
crucial na história do nosso povo está citado no Salmo 95:7-11, (cf. Hebreus 3-
4) onde está escrito: 
 

“Porque ele é o nosso Elohim, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. 
Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como 
no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram; provaram-me 
e viram a minha obra. Quarenta anos estive desgostado com esta geração e 
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disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus 
caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso”. 
 
É muito perigoso desafiar o Eterno, pois faz com que a sua protecção se afaste 
de nós e os nossos inimigos nos possam destruir, como veremos de seguida. 
 
  

  
17:8 Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim 

 
Amaleque veio no momento de desafiar o Eterno e pelejar com os seus servos. 
Amaleque era descendente de Esaú, o inimigo eterno de Israel, cf. Génesis 
36:15-16. Ele atacou por trás, como está escrito em Deuteronómio 25:17-19: 
 
“Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíeis do Egito; como 
te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que 
iam após ti, estando tu cansado e afadigado; e não temeu a Elohim. Será, pois, 
que, quando YHWH, teu Elohim, te tiver dado repouso de todos os teus inimigos 
em redor, na terra que YHWH, teu Elohim, te dará por herança, para possuí-la, 
então, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu; não te esqueças”. 
 

17:10 E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque; 
mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. 

 
É a primeira vez que é mencionado Yehoshua (Josué) e é em relação a uma 
guerra. O seu nome significa “YHWH salva”. Através dele o Eterno traz a 
salvação a Israel.  
 
Josué representa Yeshua, o Messias. É ele que peleja contra o nosso inimigo 
mais cruel, a carne, que nos ataca por trás.  
 
Arão é o irmão de Moisés, que representa a intercessão pelo líder. Hur é o avô 
de Bezalel que contruiu o tabernáculo, cf. Êxodo 31:2, e representa o apoio 
prático e económico que um líder necessita.  
 

17:12 Porém as mãos de Moisés eram pesadas; por isso, tomaram uma 
pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela; e Arão e 
Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado, e o outro, do outro; 
assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs.  

 
A guerra não era somente física, mas também espiritual. Moisés fez a sua parte 
através da oração e jejum para enfrentar os demónios que estavam por trás dos 
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amalequitas, e Yeshua fez a sua parte para enfrentar os ataques físicos. Ambas 
as coisas eram necessárias para salvar o povo.  
 
A pedra representa o Messias sobre a qual Moisés se sentou. Com a ajuda dos 
seus colaboradores, pode ser fiel até ao pôr-do-sol, e assim Yeshua pôde vencer 
a guerra.  
 
Isto ensina-nos que a postura do corpo é importante para que possamos 
alcançar a vitória no mundo espiritual.  
 
Não era suficiente que Moisés orasse com a sua boca, deveria erguer as mãos 
para que os inimigos não vencessem. Era em primeiro lugar uma guerra 
espiritual, e sem o apoio dos colaboradores Israel teria perdido a batalha.  
 
Isto ensina-nos sobre a importância de um líder ter bons colaboradores, uns que 
o apoiem na intercessão, e outros que o apoiem no prático e no económico. Sem 
este tipo de ministérios numa comunidade não se pode prevalecer sobre os 
ataques do inimigo. 
 
Se não há unidade entre os líderes estamos perdidos contra o nosso inimigo. Os 
quatro nomes desta passagem, Arão, Hur, Josué e Moisés, começam pelas 
quatro letras, alef, het, yud e mem. Estas letras foram o nome “ahim” que significa 
“irmãos”.  
 
A completa unidade entre eles leva à vitória final nesta batalha, como lemos no 
Salmo 133. 
 
Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! É como o óleo 
precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce 
à orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermom, que desce sobre os montes 
de Sião; porque ali YHWH ordena a bênção e a vida para sempre.  
 

17:14 Então disse YHWH a Moisés: Escreve isto para memória num livro 
e relata-o aos ouvidos de Josué: que eu totalmente hei de riscar a 
memória de Amaleque de debaixo dos céus.  

 

As coisas mais importantes devem ser escritas. Aquela que é chamada de lei 
oral não é confiável, mas o que ficou escrito, foi tudo o que o Eterno revelou a 
Moisés. O Eterno ordenou que Moisés escrevesse um livro para que a Sua 
instrução não caísse em esquecimento.  
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Isto ensina-nos que a ideia ensinada pelo judaísmo rabínico de que a Torá oral 
existe e que tem a mesma autoridade e em alguns casos maior autoridade do 
que as Escrituras, é totalmente refutável.  
 
Josué recebeu esta mensagem. Isto alude, segundo Rashí, que ele iria ser o 
sucessor de Moisés. Mas também alude ao facto de que Yeshua é o único que 
finalmente poderia destruir o poder de Amaleque nos últimos tempos.  
 

17:16 E disse: Porquanto jurou YHWH, haverá guerra de YHWH contra 
Amaleque de geração em geração.  

 
  

Em cada geração há um Amaleque que tenta destruir o povo de Elohim. Haman, 
que aparece no livro de Ester, foi um descendente de Amaleque, bem como 
Antíoco Epifânio; Constantino e Adolf Hitler.  
 
Recentemente faleceu um Amaleque – Yasser Arafat – e depois dele levantar-
se-á outro. Quem será? Provavelmente será o último que virá antes da vinda do 
Messias, o qual ele matará com a espada da sua boca, como lemos em Isaías 
11:4b: 
 

“e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará 
o ímpio”.  
 
2 Tessalonicenses 2:8 “e, então, será revelado o iníquo, a quem YHWH desfará 
pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda”.  
 
Que estejamos prontos nesse dia. Amén.  
 
Fim da Parashá 16- Beshalach.  
 
Shavua Tov.  
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