
A REALIDADE DO HAMAS EM GAZA: HOSPITAIS, ESCOLAS, RESIDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DA ONU SÃO USADOS   COMO CENTROS DE COMANDO TERRORISTAS, ARMAZENAMENTO 
DE MÍSSEIS E ARMAS, E COMO LOCAIS DE LANÇAMENTO DE FOGUETES CONTRA ISRAEL. A BBC, CNN, FRANCE 24, GLOBO E MUITOS OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

INTERNACIONAIS PRATICAMENTE PERMANECEM EM SILÊNCIO A RESPEITO DESSES FATOS - EM PARTE POR CAUSA DAS AMEAÇAS DO HAMAS CONTRA OS JORNALISTAS.

O sargento O. foi gravemente ferido 
no quarto dia da operação terrestre 
de Israel em Gaza. Foi no hospital 

que este, e muitos outros soldados, começa-
ram a descrever o horror pelo qual tinham 
acabado de passar.

Em 17 de julho, as Forças de Defesa de 
Israel foram enviadas a Gaza para começar 

a difícil tarefa de desentocar o inimigo e 
suas armas escondidas entre os 1.8 milhões 
de habitantes de Gaza.

A missão especial do pelotão do sargento 
O. era especificamente destruir túneis. Ele 
relata como sua unidade entrou em áreas 
onde não havia civis que, aparentemente, 
haviam saído depois de terem recebido os 
constantes alertas das FDIs para deixarem 
as zonas de combate. No entanto, em mui-
tas das casas que os soldados entraram, eles 

encontraram grandes arsenais de armas, ex-
plosivos e armadilhas.

 
O BAIRRO INTEIRO ERA UMA 

BASE TERRORISTA 
“Foi muito difícil ver que em Gaza há 

uma geração inteira sendo criada segundo 
os valores do ódio e da violência contra Is-
rael”, diz o sargento O. “Em cada casa que 
entramos, encontramos revistas, jornais 
e outros meios de comunicação com pro-
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paganda anti-israelense. Encontramos até 
alguns documentos que continham planos 
para conquistar Israel e construir um Estado 
palestino em toda a terra dos judeus”.

Mas ainda pior do que a lavagem cere-
bral das pessoas, foi testemunhar como o 
Hamas tinha convertido as casas dos civis, 
todo o bairro, em uma infraestrutura terro-
rista. “O que mais nos preocupou foi a quan-
tidade inconcebível de armas que havia nas 
casas”, diz ele. “Encontramos explosivos 
até mesmo em creches. Todo o bairro era 
praticamente uma base terrorista”.

 
HAMAS ROUBA O POVO DE GAZA

 “Foi chocante ver como pessoas comuns 
viviam em condições precárias, em casas 
vazias, enquanto agentes do Hamas - des-
de aqueles que trabalhavam nos túneis até 
os funcionários do alto escalão - viviam em 
grandes casas, com todo o luxo, sem contar 
todo o dinheiro que o Hamas desviou para 
a construção de túneis e contrabando de ar-
mas”, diz o sargento e acrescenta que sua ex-
periência em Gaza ensinou-lhe que o Hamas 
não dá nenhum valor à vida humana. “Eles 
não querem a paz”, diz ele. “Os terroristas do 
Hamas veem uma incursão das FDIs como 
uma oportunidade para matar o máximo de 
soldados possível antes de morrerem. Matar 
e morrer. Esta é missão deles”.

O sargento O. foi baleado por terroristas 
quando sua unidade foi emboscada por uma 
célula do Hamas que usou um dos túneis. 
Naquele momento eles se viram cercados 
porque outro grupo de terroristas começou 
a atirar das janelas das casas em volta. O 
sargento e toda sua equipe foram feridos de 
alguma forma na emboscada e um soldado 
foi morto, mas eles resistiram e consegui-
ram destruir vários esconderijos terroristas 
(www.idfblog.com).

Ao todo, as FDIs encontraram e destruí-
ram 32 túneis, alguns com cerca de dois qui-
lômetros de extensão, com custo estimado 
em cem milhões de dólares desviados dos 
palestinos. Um dos vários túneis escavados 
desembocava próximo à sala de jantar de um 
Kibbutz e outro em um jardim de infância.

Os soldados encontraram um arsenal 
de armas equivalentes aos armamentos de 
um batalhão inteiro. Em outro túnel, havia 
planos detalhados para uma invasão de cho-
que com centenas de terroristas usando os 
túneis quando chegasse o Rosh Hashanah 
(ano novo judaico). A percepção do perigo 
estratégico destes túneis levou o povo de 

Israel a se unir de forma rara. O povo judeu 
entendeu que todos os túneis tinham de ser 
encontrados e destruídos e isto só poderia 
ser feito por tropas terrestres.

 
PARA O HAMAS É VENCER 

OU VENCER
Muitas histórias estão circulando na mí-

dia israelense à medida que os soldados 
hospitalizados relatam o que viveram lá: 
atiradores do Hamas literalmente investindo 
contra eles com bebês nos braços e crianças 
pequenas enviadas com armas para atacar, 
sendo que algumas até usavam cintos de 
explosivos que poderiam ser detonados por 
telefones celulares dos agentes do Hamas.

Um pai contou que terroristas investiram 
contra os soldados israelenses com uma arma 
em uma das mãos e um bebê na outra, apa-
rentemente esperando que os soldados vis-
sem a criança e titubeasse tempo suficiente 
para serem morto. Se os soldados atirassem, 
a morte de uma criança poderia ser usada 
como propaganda contra Israel. Os solda-
dos, todos em grande dor, disseram que não 
haviam sido treinados para matar crianças 
(www.israelnationalnews.com, 22/07/2014).

Mas essas notícias nunca apareceram na 
BBC, CNN, France 24, MSNBC, Globo e 
outros noticiários da mídia internacional. 
Eles essencialmente relataram o mesmo 
conteúdo que a al Jazeera, estação de TV 
de propriedade do Qatar, que, juntamente 
com o Irã, são os principais patrocinadores 
financeiros do terrorismo mundial.

Noite e dia a mídia ocidental inundou o 
mundo com mulheres palestinas feridas e 
crianças palestinas chorando. Isso ocupou 
90% das histórias apresentadas na TV, In-
ternet e jornais (a única exceção que se viu 
foi na Fox News).

Por dias, uma das principais histórias no 
noticiário foi a alegação de que Israel havia 
bombardeado um hospital. O hospital foi 
atingido, bem como uma faixa de praia nas 
redondezas. Um agente de saúde do Hamas 
disse que dez crianças foram mortas en-
quanto elas brincavam na praia Shati. Che-
fes de estados ficaram indignados e milha-
res de cidadãos europeus protestaram nas 
ruas, liderados por cidadãos muçulmanos.

Mas as FDIs publicaram um comunica-
do oficial afirmando que de maneira algu-
ma Israel havia bombardeado o hospital: 
“O hospital Al-Shifa foi atingido por fogue-
tes lançados pelos terroristas de Gaza que 
falharam e atingiram seu próprio território. 

Foram três foguetes lançados contra Israel 
que atingiram o hospital. No momento do 
incidente não havia nenhuma atividade mi-
litar israelense nos arredores do hospital”.

O tenente-coronel Peter Lerner, porta-
-voz do Exército israelense, classificou as 
acusações do Hamas como ‘ridículas’: “As 
FDIs não realizaram nenhum ataque nessa 
área. O hospital Shifa não era alvo e nem a 
praia Shati. Esses dois locais foram atingi-
dos por foguetes terroristas que foram lan-
çados contra Israel e falharam”.

Na verdade, mais de 400 foguetes do 
Hamas e da Jihad falharam e não atingiram 
Israel, caindo e destruindo casas e prédios 
por toda Gaza.

É claro que o Hamas negou veemente-
mente ser o responsável pelo ataque: “A 
história que está sendo contada pela “ocu-
pação”, que os foguetes de resistência caí-
ram no hospital Shifa e no playground das 
crianças no campo de refugiados Al-Shati 
é uma tentativa fracassada de escapar deste 
crime e medo de que seja exposto e respon-
sabilizada judicialmente”, disse Sami Abu 
Zuhri, porta-voz do Hamas.

E ele acrescentou: “Estilhaços israelen-
ses foram recolhidos como prova disso”.

Redes de notícias e meios de comunica-
ção retransmitiram esta “informação” do 
Hamas. Somente algum tempo depois que 
os repórteres saíram de Gaza foi que eles 
informaram a verdade.

O jornalista italiano Gabriele Barbati 
tuitou: “Fora de Gaza, longe da retaliação 
do Hamas: foguete que falhou matou crian-
ças em Shati”.

Barbati então confirmou que não tinha 
sido um foguete israelense que caiu em em 
Shati e matou crianças perto de um hospital 
de Gaza: “IDFSpokesperson disse a verda-
de em comunicado divulgado ontem sobre 
o massacre no acampamento em Shati. Isra-
el não é o responsável por isto”.

Mas com a BBC, e praticamente todas 
as emissoras que transmitiam de hora em 
hora, 24 horas por dia, crianças feridas e 
repetiam a contagem dos mortos que o Ha-
mas fazia, “cidadãos mortos, a maioria mu-
lheres e crianças,” o dano contra Israel já 
estava feito.

 
NÃO FAZ A MENOR DIFERENÇA
Eu poderia dar dezenas de exemplos, 

mas estou convencida de que não farão a 
menor diferença.

Sim, o Hamas usa escudos humanos 
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como elemento dissuasor contra Israel, incluindo, às vezes, os pró-
prios jornalistas que tentam sair de Gaza.

Sim, Israel utiliza tecnologia e métodos mais sofisticados para 
evitar vítimas civis, inclusive telefona para as pessoas em bairros 
prestes a serem atingidos por causa das saídas de túneis terroristas 
e centros de munições e comandos alojados em seus edifícios.

Sim, Israel envia SMS e lança panfletos de aviões nos bairros alvos.
Sim, o Hamas exige que as pessoas permaneçam em suas casas 

prestes a serem atingidas: mártires dão grande cobertura na mídia, 
especialmente se forem mulheres e crianças.

Sim, o Hamas lança foguetes continuamente de lançadores posi-
cionados estrategicamente em casas, hospitais e escolas.

Sim, o Hamas armazenou as munições descobertas em três edifí-
cios da ONU. Em um dos casos, quando os mísseis foram encontra-
dos, o funcionário da ONU ordenou ao Hamas que os tirassem dali.

Sim, o Hamas se recusa a deixar os jornalistas fotografarem 
seus agentes terroristas - somente mulheres, crianças e idosos po-
dem ser mostrados.

Sim, é verdade que a razão pela qual Israel não abrirá suas fron-
teiras e permitirá que o Hamas tenha um porto e um aeroporto é 

para que essa organização terrorista não tenha acesso a um “duty-
-free” de armas e materiais de guerra.

Sim, é verdade que quem quiser tirar um minuto para procurar 
no Google a “Aliança do Hamas”, descobrirá que sua única razão 
de existência é destruir o “inimigo sionista nazista”.

Sim, é verdade que milhares de crianças israelenses sofrem 
trauma devido aos 11.000 foguetes lançados contra Israel nos úl-
timos 10 anos.

Sim, os líderes do Hamas usam hospitais e escolas entre os mi-
lhares de civis como seus centros de comando.

Sim, é verdade que, quando solicitado, o New York Times ex-
plica que nunca mostra fotos de membros do Hamas porque eles 
simplesmente não existem. Além disso, o que ele faz tão bem é co-
meçar seus artigos como este em sua primeira página: “Sandálias 
minúsculas estão espalhadas no tapete do escritório de um advo-
gado na rua principal do centro da Cidade de Gaza: os minúscu-
los pés pertencem às crianças que viviam em um laboratório den-
tário temporário”, etc., etc., etc. (International New York Times, 
19/08/2014).

Sem nenhuma explicação por quê essas crianças foram colo-
cadas ali...

Mas, por que repetir todos esses fatos - que os jornalistas em 
Gaza sabem, que a BBC sabe, que o New York Times sabe, que o 
MSNBC sabe, e todos os grandes meios de comunicação sabem? 
Cheguei à conclusão de que a verdade não importa para eles.

Em uma era onde “tudo é relativo”, os repórteres já sabiam o 
que iriam relatar antes mesmo de chegarem a Gaza. Eles chegaram 
na zona de guerra com a crença fundamental de que Israel é um 
tumor maligno, ocupando terras ilegalmente que, como o Hamas e 
os muçulmanos em todos os lugares dizem, pertencem histórica e 
exclusivamente ao povo árabe.

É por isso que o Conselho de Segurança das Nações Unidas 
condenou o direito de Israel de se defender. Dentre 47 votos, ape-
nas os Estados Unidos rejeitaram a resolução. Nações europeias 
“se abstiveram!” Incrível!

É por isso que William Schabas foi selecionado para abrir um 
tribunal da ONU para investigar crimes de guerra, adivinhem de 
quem? Do ISIS? Do Taliban? Da Al-Qaeda? Do Hezbollah? Ima-
gina, quem dera! Não, trata-se de um tribunal para investigar os 
crimes de guerra de Israel.

O homem escolhido pelo UNHRC para ser o principal juiz é 
William Schabas – escolhido porque ele é um dos mais flagrantes 
antissemitas que puderam encontrar. Ele disse publicamente que, 
se pudesse escolher alguém para julgar por crimes de guerra, sua 
primeira escolha seria Benjamin Netanyahu.

Mas vamos terminar com algo menos sombrio. O Alto Comis-
sariado da ONU para os Direitos Humanos, Navi Pillay, pediu uma 
investigação de crimes de guerra cometidos por Israel. Um dos 
motivos, segundo ela, é que Israel não compartilhou seu sistema 
antimísseis Domo de Ferro com o Hamas. Sim, no que pode ser 
uma das acusações mais ridículas contra Israel, a nação judaica 
“deliberadamente desafiou o Direito Internacional”, como pode ser 
visto pela recusa de Israel de compartilhar seu escudo de defesa 
com a “autoridade governante” de Gaza (www.israelnationalnews.
com 08/08/2014).

Bom, agora acho que vocês entendem. Não há uma causa moral 
razoável para as nações do mundo virem contra Israel. Quem quer 

FORTALEZA DO HAMAS EM UM BAIRRO RESIDENCIAL
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apoiar terroristas? Nações democráti-
cas, ou até mesmo a ONU, não apoiam 
a maioria das organizações terroristas 
como o ISIS e o Taliban. Então, por que 
Israel apoiaria? Por que apenas Israel?

A Bíblia diz tudo. O mundo virá 
contra Israel porque o deus deste mun-
do tem o controle dos acontecimen-
tos mundiais. Somente os nascidos de 
novo, crentes e judeus que creem na Bí-
blia entendem o propósito da existência 
de Israel - receber o Messias do mundo 
que descerá no Monte das Oliveiras, na 
cidade judaica de Jerusalém.

Nosso trabalho, em conjunto com 
os crentes, é levar a libertação ao povo 
de Israel e aos árabes. Só o Messias 
Yeshua poderá pôr um fim a este con-
flito. Sim, quando as pessoas do mundo 
tiverem a oportunidade de conhecer o 
Deus de amor de Israel, multidões esco-
lherão vida abundante e eterna. Vamos 
redobrar os nossos esforços.

As FDIs iniciaram a Operação Proteção das Fronteiras para pôr fim aos ata-
ques terroristas que emanavam de Gaza. Nas três semanas que antecederam 
o dia 08 de julho, os terroristas dispararam 250 mísseis capazes de atingir os 
maiores centros populacionais de Israel e colocando em risco 3,5 milhões de 
israelenses. Mais de meio milhão de israelenses tinham menos de 60 segundos 
para encontrar abrigo toda vez que ouviam a sirene anunciando um foguete 
lançado. Dezenas de milhares de pessoas tinham apenas 15 segundos.

 
A AMEAÇA DOS FOGUETES
As FDIs iniciaram a Operação Proteção das Fronteiras em resposta ao inces-

sante lançamento indiscriminado de foguetes de Gaza contra civis israelenses.
 
Entre 08 de julho e 06 de agosto:
Terroristas em Gaza dispararam 3.360 foguetes contra Israel.
2.303 foguetes atingiram Israel.
115 foguetes atingiram áreas povoadas em Israel.
584 foguetes foram interceptados pelo Domo de Ferro [a um custo de 50 mil 

dólares cada].
475 foguetes caíram dentro da Faixa de Gaza [provocando grandes estragos].
119 lançamentos de foguetes falharam.
Antes da operação, o serviço de inteligência das FDIs avaliou que os terroris-

tas em Gaza possuíam cerca de 10.000 foguetes. 1/3 destes deles foi disparado 
contra Israel, e outro 1/3 foi destruído pelas FDIs.

 

A AMEAÇA DOS TÚNEIS
No dia 17 de julho, tropas terrestres foram enviadas para Gaza para localizar 

e destruir a rede de túneis subterrâneos usados   pelo Hamas para se infiltrar e 
atacar Israel.

 
Entre 17 de julho e 05 de agosto:
As tropas neutralizaram 32 túneis.
14 destes desembocavam dentro do estado de Israel.
2 túneis tinham pontos de acesso localizados a 300m-500m de Israel.
 
O HAMAS EXPLORA INFRAESTRUTURAS CIVIS
O Hamas abusa de infraestruturas civis de Gaza para fins terroristas. Esses 

abusos constituem violações graves do direito internacional.
 
Entre 08 de julho e 05 de agosto:
Terroristas dispararam 597 foguetes de instalações civis em Gaza.
Cerca de 260 foguetes foram disparados de escolas.
Cerca de 160 foguetes foram disparados de locais religiosos, incluindo 

mesquitas.
Cerca de 127 foguetes foram disparados de cemitérios.
Cerca de 50 foguetes foram disparados de hospitais.

(www.IDFBlog.com)

OS NÚMEROS DA OPERAÇÃO ‘PROTEÇÃO DAS FRONTEIRAS’

HAMAS DISPARANDO FOGUETES DE UM EDIFÍCIO
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09 de julho de 2014
 
Carta do Comandante [tradução]
Operação “Proteção da Fronteira”
 
Caros comandantes e combatentes,
 
É um grande privilégio para nós comandarmos e servir na Brigada 

Givati   neste momento. A história nos escolheu para sermos a ponta de 
lança da guerra contra o inimigo terrorista de Gaza, que amaldiçoa, 
insulta e blasfema contra Deus de batalhas de Israel. Fomos treinados 
e preparados para este momento e tomamos sobre nós a missão com 
total humildade, colocando-nos em perigo e dispostos a entregar nos-
sas vidas para proteger nossas famílias, nossa nação e nossa pátria.

Vamos trabalhar em conjunto com determinação, força, iniciativa 
e sábios conselhos e focar no contato com o inimigo. Vamos fazer de 
tudo para fazer jus à missão e destruir o inimigo e remover a ameaça 
ao povo de Israel. Não voltaremos sem cumprir nossa missão.

Vamos fazer de tudo para fazer nossos rapazes voltarem em segu-
rança. Utilizando todos os meios à nossa disposição e com toda a for-
ça necessária.

Eu confio que vocês, cada um de vocês, agirão com esse espírito, no 
espírito de guerreiros israelenses que estão na linha de frente, lideran-
do o acampamento. O espírito de Givati   (Brigada). Eu levanto os meus 
olhos para os céus e proclamo junto com vocês, “Ouve, ó Israel. O 
Senhor nosso Deus é o único Senhor. Senhor, Deus de Israel, prospere 
nosso caminho, neste momento em que estamos prestes a lutar por Seu 
povo Israel, contra um inimigo que difama o seu nome. Em nome dos 
lutadores das FDIs e, especificamente, os combatentes e comandantes 
desta Brigada. Que suceda a nós como está escrito: ‘Porque o Senhor 
vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar por vós contra os vossos 
inimigos, para salvá-lo’. E todos responderemos amém.

 
Juntos, e somente juntos, venceremos.
 
Ofer Winter, Coronel
Comandante da Brigada Givati

O comandante Ofer Winter foi manchete de jornal por 
causa de um ofício que enviou ao seu batalhão em 9 

de julho, pedindo a Deus que prosperasse o caminho de 
seus soldados na missão de “derrotar um inimigo que blas-
fema e maldiz o Deus das forças (de defesa) de Israel”.

No ofício ele clamou “ao Deus de Israel” que “nos desse 
vitória por lutarmos pelo bem do Seu povo de Israel contra 
um inimigo que amaldiçoa Seu nome”.

Como esperado, a carta recebeu severas críticas de ateus 
e seculares, alegando que ele estava definindo a guerra 
como religiosa. Winter defendeu sua mensagem enviada 
às tropas dizendo que em situações de combate cada um 
encontra Deus.

“Todos os que criticaram o ofício, aparentemente só vi-
ram armas em fotos e nunca estiveram em combate, e não 
conhecem o que é espírito de luta”, disse e revelou que, 
antes de entrar em ação, tem o costume de recitar a bênção 
que os antigos sacerdotes israelitas usavam para abençoar 
o exército antes deste partir para a guerra.

“Quando uma pessoa está em uma situação de risco de 
vida, ela se conecta com suas mais profundas verdades in-
teriores, e quando isso acontece, até mesmo o maior ateu 
encontra Deus”, disse ele, afirmando que os soldados viram 
tantos milagres que “é difícil não acreditar [em Deus]”.

De fato, durante a guerra, Winter alegou ter presenciado 
uma ocorrência miraculosa, do tipo que nunca vira antes 
em sua carreira militar.

Ele disse que um ataque planejado para ser executado 
bem antes do amanhecer, aproveitando a escuridão, foi 
adiado, o que fez com que os soldados tivessem que se mo-
ver em direção ao alvo momentos antes do sol nascer. Os 
soldados corriam o risco de serem vistos à luz do sol, mas 
Winter lembrou que um forte nevoeiro desceu e os enco-
briu até eles alcançarem o alvo.

“De repente, uma nuvem nos protegeu”, disse ele, 
fazendo uma referência às nuvens que a Bíblia diz que 
protegeram os israelitas enquanto vagavam no deserto. 
“Nuvem de glória”.

Só quando os soldados estavam em uma posição se-
gura que a neblina dissipou, disse ele. “Realmente foi um 
cumprimento do versículo ‘Porque o Senhor vosso Deus 
é quem vai convosco, para dar-lhe a vitória’”, disse ele, 
citando uma passagem de Deuteronômio.

Por Shira Sorko-Ram

Comandante 
de Infantaria 
Descreve Proteção 
Divina em Gaza
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Vocês podem ofertar nas 
seguintes contas da Maoz:

Queridos Amigos do Maoz,
 
O mês de julho foi um dos períodos 

mais difíceis que já passei aqui em Ashdod 
(sul de Israel). O estresse e a intensidade 
do contínuo e incessante lançamento de 
foguetes, com sirenes soando várias vezes 
por hora, e ter que localizar e correr para o 
abrigo antiaéreo mais próximo, foi emocio-
nal e fisicamente esmagador.

Por mais difícil que pareça, um dos 
maiores desafios nesse período foi finan-
ceiramente. Muitas empresas foram força-
das a fechar durante a guerra, e as fábricas 
e empresas sofreram dificuldades financei-
ras substanciais.

Como estamos em férias escolares, as 
crianças não estavam na escola, mas as 
atividades de Verão e acampamentos fo-
ram todos cancelados e muitas mães foram 
forçadas a ficar em casa com os filhos por 
causa dos foguetes, perdendo, assim, o sa-
lário do mês.

Com toda segurança podemos dizer que 
esta situação afetou a todos - especialmente 
as famílias de baixa renda e pessoas que já 

viviam em necessidade e abaixo da linha 
da pobreza.

Temos conseguido levar algum confor-
to e apoio aos bairros mais atingidos nos 
ataques.

Temos visitado pessoas nas casas, crian-
ças em abrigos antiaéreos (algumas delas 
passaram lá suas férias escolares) e levado 
pacotes com suprimentos especiais em tem-
po de guerra. Com as generosas doações do 
Maoz conseguimos distribuir vale-refeição 
de aproximadamente 120 dólares para 303   
famílias em 5 cidades no Sul que sofreram 
os ataques mais pesados de foguetes. Para 
muitos, esses cupons forneceriam comida 
para um mês!

Devido à situação de segurança, não po-
díamos reunir grandes números de pessoas. 
Por isso, ao invés grande multidãp, orga-
nizamos pequenos grupos e distribuídos 
entre eles o auxílio.

Através do Maoz, 97 domicílios em Ki-
ryat Gat, 128 famílias em Ashdod, 43 em 
Ashkelon, 15 em Sderot e 20 em Gan Ya-
vne - 303 famílias, sobreviventes do Holo-
causto, idosos, deficientes e lares com um 

único provedor, que não puderam trabalhar 
em julho, foram abençoados!

Para algumas das pessoas mais velhas, e 
alguns de nossos veteranos de guerra, a si-
tuação era ainda mais estressante e traumá-
tica, uma vez que já haviam sofrido tantos 
traumas em suas vidas.

Um senhor de idade ficou extremamen-
te comovido com o fato de Israel ter ami-
gos como o Maoz e disse: “Em tempos de 
dificuldade, vocês sempre aparecem!” O 
carinho e apoio significou tanto quanto a 
própria ajuda que demos!

Em todos os lugares que fomos as ofer-
tas de amor, carinho, comida e suprimentos 
foram aceitos com enorme gratidão e so-
mos gratos aos amigos e parceiros do Maoz 
que nos possibilitaram prestar essa ajuda a 
tantas pessoas necessitadas neste momento 
tão difícil.

Israel Pochtar
 
Israel é pastor sênior da Congregação 

Beit Hallel e fundou o ministério Voice of 
Judah Israel. www.vojisrael.org

AJUDA A ISRAELENSES AFETADOS PELA GUERRA

POBRES, IDOSOS, FAMÍLIAS COM APENAS UM 
PROVEDOR E SOBREVIVENTES DO HOLOCAUSTO EM 
CIDADES BOMBARDEADAS COM MÍSSEIS E FOGUETES 
DO HAMAS. ELES VIERAM EM PEQUENOS GRUPOS PARA 
RECEBER CERCA DE 120 DÓLARES EM VALE-REFEIÇÃO 
OFERTADOS PELOS PARCEIROS DO MAOZ.



MAOZ ISRAEL REPORT 7

Um soldado solitário é um jovem 
que sai de seu país natal, deixa sua 
família, para ir para Israel e servir 

nas FDIs. Ele ocupa um lugar muito espe-
cial no coração do povo de Israel.

Quando Max Steinberg, que serviu na 
Brigada Golani, foi morto em ação em 
Gaza, 30 mil israelenses compareceram ao 
seu funeral.

O membro do Knesset, Dov Lipman, 
ele próprio um Oleh (imigrante) dos EUA, 
fez uma homenagem. Aqui está parte dela:

“O que poderia motivar um jovem ame-
ricano a deixar o conforto e a segurança de 
um lar amoroso, com um futuro à sua fren-
te, a ir para uma terra distante onde não tem 
família, não tem amigos, não fala a língua, 
vive em perigo e de futuro incerto?”

“Eu acho que a resposta pode ser encon-
trada nas palavras que a mãe de Max disse 
à imprensa nos Estados Unidos: ‘Ele sentia 
que este era o seu chamado, e ficar à mar-
gem, ou até mesmo no banco do carona, 
não era para ele’. Max atendeu ao chama-
do de Moisés, como lemos na porção desta 
semana da Torá: ‘Seus irmãos vão para a 
guerra enquanto você permanece aqui’?”

“E para entender um pouco mais pro-
fundamente esta decisão, não preciso ir 
além de suas últimas palavras à mãe. Ele 
telefonou para ela às quatro da manhã - 
início da manhã de sábado - depois de sair 
de Gaza para uma breve pausa, e disse: 
‘Mãe, não estou com nenhum pouco de 
medo por mim, eu tenho medo por você. 
Eu estou bem, eu vou voltar”.

“Essas últimas palavras dizem tudo - pre-
ocupação pela mãe, mas não para si mesmo. 
Preocupação pelo bem-estar de seus amados, 
mas não para si mesmo. Temor pelo bem-es-
tar de seus irmãos e irmãs judeus, mas não 
por si próprio. Isto descreve o doador maior 
- a pessoa que não pergunta o que a maioria 
das pessoas pergunta: ‘o que posso fazer por 
mim mesmo?’, mas sim o que ela pode fazer 
pelos outros, mesmo que isso signifique ris-

co pessoal e prejuízo”.
“Max Steinberg é o herói recém-conhe-

cido por centenas de milhares de jovens 
israelenses, e para milhões de jovens ju-
deus de todo o mundo. Max está fazendo 
com que os jovens repensem no que é im-
portante na vida. Olhem ao redor. Vejam a 
multidão de pessoas que vieram para ho-
menagear o seu novo herói”.

“Max, chegou a hora de dizer adeus. 

Mas, antes de fazê-lo, eu, como represen-
tante do Knesset e em nome dos cidadãos 
de Israel e de todos os judeus em todo o 
mundo, quero dizer muito obrigado. Obri-
gado por proteger nossos filhos, obrigado 
por proteger o nosso estado, obrigado por 
proteger o povo judeu, e obrigado por nos 
mostrar que um garoto americano normal 
da Califórnia pode elevar-se ao nível de 
herói judeu e israelense”.

UM SOLDADO 
SOLITÁRIO DA 
CALIFÓRNIA



Queridos Parceiros do Maoz,
 
Encontramo-nos em meio a uma guerra agora que o mundo não permitirá 

que Israel ganhe. E assim, para nossa tristeza, embora possa haver pau-
sas aqui e ali, muito provavelmente continuará uma guerra de atrito.
 
A razão é simples: o Hamas existe para destruir Israel.
 
Mas, nesse período difícil, a generosidade dos nossos parceiros foi 

além do que podíamos imaginar e tivemos a oportunidade de contribuir 
para quatro diferentes ministérios um total de US$ 54.000,00 para os 
israelenses em grandes necessidades devido à guerra, além de contribuir 
com os militares na linha de frente.
 
E não só isso! Nós também já recebemos mais de 60.000,00 dólares para 

os refugiados sírios, que receberão alimentos, roupas, cobertores, fral-
das e outros suprimentos essenciais para eles. Isto é muito mais do que 
poderíamos sonhar!
 
Enquanto o mundo explode com necessidades no Curdistão, Jordânia, 

Síria e em todo o Oriente Médio, nosso pensamento está na maior crise 
de todas: a eternidade.
 
Nossos corações pesam   com a grande necessidade de pregar, publicar e 

difundir o Evangelho de Yeshua, o Messias. Ele é a resposta! A única 
resposta. Somos compelidos a levar aos israelenses a oportunidade de 
ouvir o que Deus diz sobre a salvação, sobre o arrependimento, sobre 
Seu Filho, que veio para salvar aqueles que estão perdidos.
 
Procuramos sempre nos lembrar que a maior necessidade da humanidade 

é a salvação. Em meio a todas as crises, queremos ser os que levam as 
boas novas!
 
Pedimos que nos ajudem a levar a Boa Nova da Salvação para todo 

Israel, alcançando os perdidos, os ricos, os pobres, os que buscam, e 
todos que desejam saber o significado e propósito para suas vidas.
 
      Pela salvação de Israel,
 
                Ari e Shira Sorko-Ram

Caixa Postal  1014 –  CEP 18700-970 - Avare / SP.  Tel/Fax: 41-30156054 - E-Mail: maozbrasil@maozisrael.com.br Ari & Shira Sorko-Ram

Visite nosso site:   www.maozisrael.com.br
Proibida a reprodução parcial ou total, mecânica 
ou  eletrônica destas matérias, sem autorização 
por escrito do nosso  escritório no Brasil 


