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Exodus começa citando os nomes, Shemot, dos filhos saídos da coxa de Jacó, que é o lugar 

corporal machucado na luta do anjo que, vencido,  o abençoou com o nome de Israel. Então, tempos 
depois, surge um novo rei do Egito, o Faraó, que não conheceu José, esquecendo dos seus 
benefícios históricos na salvação dos 7 anos de penúria. Temendo o crescimento do povo de Israel, 
este os condena a uma vida árdua e difícil. 

A parashá começa com a palavra bó = vai, (in  Melamed p.117), no mandato Divino de 
Moisés ir ao Faraó, mais uma vez para pedir permissão para o povo servir a D”S no deserto. Do 
motivo original do medo persecutório de uma alianças traiçoeira do povo de Israel com algum outro 
povo inimigo passou-se a exploração por uma escravidão. O esquecimento do Faraó é sua 
ingratidão, que a razão maquiavélica provoca, trancando, pelo medo de dominação, o coração que 
sabe agradecer. São 10 vêzes lembrado ao Faraó , considerado como deus  egípcio, a consagração 
do D”S Único, IEHIE ASHER IEHIE, “Até quando recusas dobrar-te diante de Mim”. O ingrato 
coração faraônico, inchado pelo ego do poder, é radicalmente empedernido pela ação Divina.   
HICHBATI = Eu fiz endurecer seu coração. Para por meus milagres entre eles.  

Envia o meu povo e me sirva .  
É necessária ações catastróficas para O milagre da fé onde a fé é o próprio milagre da crença que 

nos sustenta apesar do endurecimento de nossos corações empedernidos . A prag dos gafanhotos é a 
exacerbação da voracidade, da ganância que a tudo devora  quando o crescimento se dá apenas 

multiplicando sem Ter a contrapartida do crescendo. 
 
InclusãodoFaraó  
 
A 9 = escuridão TREVAS não viu nenhum homem a seu irmão 

“Não voltarei mais a ver o teu rosto”disse Moi’se ao Faraó 
 Negociatas de permissão deixando ora ir , crianças, velhos., jovens e animais [apara 

servir ao Senhor 
Fal agora na presença do povo x saiu do Faraó  
Ani , Eu mostra a dimensão próxima de D”S, no dito “Eu sairei pelo meio do Egito e 

morrerá todo o primogênito “.  
“ não fará dano um cão com sua língua”. 
Primeiro mês do Ano do povo que sO liberto pode o ser 
No dia 10 tomar cordeiro  ate dia 14 
Pàoázimo  e prescriÇão pascal anterio à saída  
 À noite Levantai-vos e i ides todos e abençoai-me 
Os filhos de Israel como dissera Moisés , pediram e receberam do egípcios bens porque D’S 

há via-lhes dado-lhes Graças , RREN, ao olhos dos egípcios 
“430 anos de escravidãoE também grande mistura de gente subiu com eles “ 
O Praguejar: está ruim ficara pior, esta bom ficará melhor. 


