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Depois de consultar Deus, Jacó finalmente decide descer
para o Egito. A pequena família de Israel está, portanto,
preservado da fome que devasta Canaã.
As últimas ações de Jacó são bênçãos: para os filhos de José;
e para cada uma das 12 tribos de Israel.

Gênesis termina com a morte de Jacó e José, mas de olho no
cumprimento das promessas divinas.
Israel no Egito:

Jacó encontra José. Génesis 46.
Israel se estabelece no Egito. Gênesis 47.
As bênçãos de Jacó:
Bênçãos para José. Gênesis 48.
Bênçãos para as 12 tribos. Gênesis 49:1-28.

Olhando para o futuro. Gênesis 49:29-50:26.

“E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai; não temas descer ao
Egito, porque eu te farei ali uma grande nação.” (Gênesis 46:3)

Chegando em Berseba, Jacó busca direção divina (Gn. 46:1). Deus
responde renovando as promessas que lhe havia feito, e assegurando-lhe
que o próprio José fecharia os seus olhos. (Gn. 46:2-4).
No total, 70 pessoas se estabeleceram no Egito (46:27b). Para
chegar a essa figura redonda, um estranho cálculo é feito (as
noras não são contadas, mas José e seus filhos, que já estavam
lá, segundo Gên. 46:26-27).
Este número pode estar relacionado com as 70 nações em que a
Terra foi dividida após o dilúvio (ver Gên. 10).
Afinal, a bênção não se limita ao povo de Israel, mas se estende
a todas as nações. O plano de salvação abrange cada pessoa
que deseja o perdão e a vida eterna oferecida através da cruz de
Jesus.

“E Jacó abençoou a Faraó, e saiu da sua presença.”

(Gênesis 47:10)

José apresenta seus irmãos ao faraó como pastores (Gn. 47:2-3).
Parece claro que ele não deseja expô-los às tentações da corte pagã.
Por sua vez, faraó concede-lhes a melhor terra para pastoreio, Gósen;
e oferece-lhes trabalho, para ser capatazes do gado do faraó (Gn.
47:6).
Posteriormente, o apresentou ao pai. E Jacó
abençoou faraó (Gen. 47:7).
Um pastor nômade abençoa o rei do país mais
poderoso do momento. "E sem qualquer
discussão, o menor é abençoado pelo maior"
(Heb. 7:7).
Diante de Deus, a grandeza não depende do seu
lugar na sociedade, mas da sua relação com Ele.

“O anjo que me livrou de todo o
mal, abençoe estes rapazes, e seja
chamado neles o meu nome, e o
nome de meus pais Abraão e
Isaque” (Gênesis 48:16)

Jacó adota os dois filhos de José como seus, dando assim a José uma
porção dupla, ou seja, o direito de primogenitura (Gn. 48:5).
Neste encontro privado, Jacó refere-se a vários episódios cruciais de
sua vida e do futuro:
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“Depois chamou Jacó a seus filhos, e disse: Ajuntai-vos, e anunciarvos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros;” (Gênesis 49:1)

Jacó previu o futuro de cada uma das tribos que emergiriam de seus filhos. (Gênesis 49):
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“Depois chamou Jacó a seus filhos, e disse: Ajuntai-vos, e anunciarvos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros” (Gênesis 49:1)
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Quando Jacó morreu, ele foi embalsamado e enterrado em
Canaã. Ele foi acompanhado por uma grande comitiva de
israelitas e egípcios (Gn. 50:7-10).
Então os irmãos de José temeram sua vingança (Gn. 50:15). Mas
ele lembrou-lhes que Deus havia transformado seu ato maligno
em uma bênção e, portanto, eles poderiam desfrutar de total
segurança (Gn. 50:19-21).
Finalmente, ao pensar em sua morte, José olhou profeticamente
para o futuro. Ao momento em que Deus visitaria Israel e o
tiraria do Egito. Essa esperança se manifestou no pedido para
levar o caixão de José quando isso acontecesse (Gen. 50:25).
A mesma esperança vale para nós. Em breve, Jesus nos levará a
Canaã, à Jerusalém Celestial.

“Que Deus faça planos para vós. Como
crianças, confie na direção daquele que
"guarda os pés de seus santos" (1 Samuel
2:9). Deus nunca guia Seus filhos de outra
forma que não a que eles mesmos
escolheriam, se pudessem ver o fim
desde o princípio e discernir a glória do
plano que cumprem como colaboradores
com Deus.”
E. G. W. (A ciência do bom viver, pg. 380) – Tradução livre

