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O FIM DA FOME

A maioria das pessoas que amam 
Israel não sabe que os israelen-
ses, de modo geral, incluindo 

aqueles que se formam na faculdade, 
não lê o Antigo Testamento em hebraico 
porque muitos dos livros estão escritos 

em vocabulário muito antigo, o que difi-
culta uma compreensão fácil. E também 
não lê o Novo Testamento porque não 
acredita que seja inspirado por Deus.

Aqueles que sabem um pouco so-
bre Israel podem muito bem perguntar: 
“Mas todas as crianças israelenses não 
estudam a Bíblia na escola?” E a res-
posta é: sim... mas não como sendo a 

verdade inspirada pelo Espírito Santo 
de Deus, e sim como uma bela peça li-
terária, como “A Odisseia”, de Homero, 
ou “O Simpósio”, de Platão.

Todos os israelenses que nasceram 
aqui em Israel dizem que, depois de 
“estudarem” por muitos anos a Bíblia 
hebraica na escola pública, eles saem de 
lá sem saberem nada!
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Shira Sorko-Ram

“As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro; as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver 
quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do SENHOR: Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apascentará; o meu servo 

Davi é que as apascentará; ele lhes servirá de pastor”. Ezequiel 34:6, 7, 14, 23.

Tradução: Luiz Mourato Neto
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Eu mesma leio a Bíblia todos os 
anos, e sempre escolho versões diferen-
tes a cada ano. Minha tradução favorita 
em inglês é a NASB (sigla em inglês 
para Nova Versão Padrão Americana), 
pois é considerada a que tem os textos 
com mais precisão dos originais. A no-
tável Bíblia hebraico/inglês, produzida 
pela Sociedade Bíblica de Israel, usa a 
NASB. Mas, é claro, que toda tradução 
inglesa dá sua contribuição única para a 
compreensão do livro mais importante 
já entregue à humanidade.

Alguns anos atrás, eu decidi ler a 
Bíblia Narrada na Ordem Cronológica 
e me deparei com passagens que me 
revelaram coisas que nenhuma outra 
Bíblia que eu já havia lido tenha feito. 
Na verdade, este já é o quarto ano que 
eu escolho esta Bíblia porque ela é sim-
plesmente estimulante na forma como 
descobre a essência, o espírito e a ori-
gem das Palavras Sagradas.

Ari também já leu a Bíblia Narrada 
na Ordem Cronológica e nós sempre 
conversamos sobre ela com relação a 
Israel. Sim, é fato que o Velho Testa-
mento, que chamamos de “Tanach”, 
que significa a Torá, os Profetas e as 
Escrituras (históricas), não é entendido 
pela maioria dos israelenses! Sim, trata-
-se de um livro fechado para os eruditos 
e não eruditos. Pergunte praticamente a 
qualquer israelense (que não seja um 
judeu ultraortodoxo) e ele, ou ela, lhe 
dirá que muitos, se não a maioria dos 
livros do Tanach, são ininteligíveis.

Por que? Porque foi escrito há 2500-
3500 anos e o hebraico moderno não 
inclui mais muitas palavras que estão 
na Bíblia. Por outro lado, existem al-
gumas palavras bíblicas que são usadas 
no hebraico moderno, mas com um sig-
nificado bem diferente. Somente os es-
tudiosos da Bíblia hebraica podem con-
fiantemente dizer que compreendem a 
maior parte da Sagrada Escritura, em-
bora existam livros extremamente difí-
ceis de entender - como Jó ou Ezequiel.

Lembro-me de, anos atrás, ter con-
versado com um professor israelense 
em Tel Aviv. Estávamos discutindo o 
fato de que a Bíblia prometeu que o rei 

Davi sempre teria um descendente no 
trono. Ao olhar para o texto hebraico, 
ele pediu para ver minha Bíblia ingle-
sa para verificar o significado de certas 
palavras. Foi então que percebi que, se 
um professor universitário precisa de 
uma versão inglesa da Bíblia para des-
cobrir o significado de uma frase, en-
tão havia um verdadeiro desafio para a 
compreensão da Bíblia hebraica.

Ari e eu começamos a imaginar o 
que uma Bíblia como A Bíblia Narra-
da na Ordem Cronológica poderia fa-
zer para o povo israelense se estivesse 
em hebraico. Claro, o texto original das 
Escrituras hebraicas permaneceria exa-
tamente o mesmo. Não há duas versões 
da Bíblia hebraica; durante séculos 
incontáveis, os escribas judeus foram 
consumidos pelo zelo de não mudar um 
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único “jot ou til”, pois eles copiaram a 
Sagrada Escritura à mão.

A descoberta dos Pergaminhos do 
Mar Morto no deserto da Judeia provou 
aos estudiosos que esses pergaminhos, 
mesmo tendo sido escritos há 2000 
anos, são essencialmente iguais à Bíblia 
em hebraico que temos hoje.

Mas o que a Bíblia Narrada na Or-
dem Cronológica proporciona é uma in-
trodução maravilhosa, ou conceito, para 
cada evento, para que a pessoa tenha 
uma ideia do que está prestes a ler.

Em segundo lugar, cada parágrafo 

(geralmente um ou dois versículos) é 
titulado assim: TEM INÍCIO O DILÚ-
VIO; A FAMÍLIA DE NOÉ ENTRA 
NA ARCA, etc.

Assim, como o texto bíblico foi orga-
nizado em ordem cronológica (segundo 
o consenso dos eruditos), é possível 
saber qual profeta advertiu o povo de 
Israel ou Judá no reinado de qual rei. 
Vamos pegar o Livro de Atos no Novo 
Testamento.. Esta Bíblia insere os livros 
que Paulo escreveu, na ordem em que 
os escreveu, de acordo com suas via-
gens descritas em Atos.

Além disso, na Bíblia Narrada na Or-
dem Cronológica em Inglês, há notas de 

rodapé explicando uma palavra ou lu-
gar, quando necessário.

Incrível! Uma Bíblia desta em he-
braico poderia ser uma porta aberta para 
que multidões de israelenses pudessem 
ler e entender a Bíblia pela primeira vez 
em suas vidas! Mas não há nada pareci-
do no mercado em Israel.

Nós procuramos o responsável pela 
Sociedade Bíblia de Israel, Victor Kali-
sher, e lhe demos essa ideia, e ele sentiu 
que esse era exatamente o tipo de Bíblia 
que falta em Israel. O seu principal estu-
dioso, o Dr. Ray Pritz, ex-palestrante da 
Universidade Hebraica de Jerusalém, um 
orientador da tradução da Bíblia e mes-
siânico firme, comprometeu-se durante 
os próximos três anos a supervisionar a 
produção dessa Bíblia em hebraico.

Os estudiosos que vão trabalhar nes-
sa nova Bíblia introduzirão notas de ro-
dapé para cada palavra do texto bíblico 
que normalmente não é entendida pelos 
israelenses. Além disso, sempre que 
houver achados arqueológicos interes-
santes e relevantes pertinentes ao texto 
em hebraico, eles também serão publi-
cados na página relacionada.

Isto é o que eu chamaria de Bíblia de 
Estudos Leve! Não voltada primaria-

“Naquele dia, 

levantarei o 

tabernáculo caído 

de Davi, repararei 

as suas brechas; e, 

levantando-o das suas 

ruínas, restaurá-lo-ei 

como fora nos dias da 

antiguidade”. 

Amós 9:11
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mente para estudiosos e mestres, em-
bora eu acredite que muitos deles tam-
bém se surpreenderão quando a lerem. 
Mas, antes de mais nada, será voltada 
para os jovens israelenses, idosos, se-
culares, não religiosos - a maioria dos 
quais nunca considerou abrir a Bíblia 
depois de se formar no ensino médio. 
Em suma, será uma introdução a uma 
Bíblia que eles nunca entenderam.

Vocês podem perguntar: “Mas os 
ultraortodoxos (Haredim) não sabem 
ler a Bíblia?” Os Haredim e judeus 
tradicionais estudam minuciosamente 
os cinco livros de Moisés e os Salmos. 
E só. Seus principais livros de estudo 
são o Talmude e outros livros rabínicos. 
Eles também encontram muitas pas-
sagens em todo o Antigo Testamento 
muito difíceis de entender.

É por esta razão que fizemos uma 
parceria com a Sociedade Bíblia de 
Israel, que fornecerá o texto completo 
- incluindo o texto bíblico, a narração 
e as explicações. Serão necessários 
três anos para produzirmos esta Bí-
blia em hebraico.

A partir deste mês, setembro, nós 
nos empenhamos em levantar os recur-
sos necessários para esses três anos de 
trabalho. O custo será de aproximada-
mente US$ 500 mil dólares. A Bíblia 
toda terá aproximadamente 2000 pági-
nas. Isso significa que cada página cus-
tará cerca de US$ 250 dólares.

Isso também significa que vocês, 
nossos parceiros do Maoz, podem 
“comprar”, serem os donos de uma 
página, duas ou vinte. Talvez haja 
entre a família Maoz aqueles que de-
sejarão “ser os donos” de um dos 66 
livros da Bíblia!

Nós cremos que esta será a ferramen-
ta mais eficaz que o Maoz terá o privi-
légio de proporcionar ao nosso povo is-
raelense. Aqueles que perecem por falta 
de conhecimento poderão beber na fonte 
das Águas Vivas porque, juntos, publi-
caremos uma Bíblia para que o Povo da 
Bíblia possa entender a Bíblia!
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Vocês podem ofertar nas 
seguintes contas da Maoz:



SONHO PROFÉTICO

Para mim, começou com um 
sonho. Em 2008, sonhei que eu 
estava sendo conduzida através 

de uma grande escola secundária por 
um grupo de líderes proeminentes do 
corpo do Messias. Eles me levaram 
para uma sala onde as luzes estavam 
apagadas e me disseram: “Há algo aqui 
que você precisa ver”.

Na sala de aula, eles me mostraram 
um divã vermelho, muito luxuoso, sobre 
o qual estava deitada a noiva mais linda 
e resplandecente que eu já tinha visto 
na vida. Ela usava um lindo vestido, 
muito elegante, e véu e sua maquiagem 
tinha sido feita por um profissional, e 
também usava joias caras.

Quando eu olhei para ela, percebi 
que ela estava morta - ela tinha tirado 
a própria vida. Eu não podia acreditar 
que uma noiva tivesse tirado a própria 
vida momentos antes de se casar! Os 
líderes me disseram que “o amor dela 
havia esfriado”.

De lá, eles me conduziram a outra sala 
de aula onde as luzes estavam acesas, 
e muitas pessoas se movimentavam 
por ela. Eu me sentei na última fila de 
carteiras, e quando olhei para a minha 
esquerda, havia outra noiva sentada ao 
meu lado, sorrindo para mim!

Esta linda noiva trajava seu vestido 
de noiva, mas sem o véu, ou parecia 
ainda não estar pronta para “ser 
conduzida ao altar”. Mas as palavras 
“adorável e saudável” vieram à minha 
mente quando eu olhei para ela.

Nesse exato momento, na frente da 
sala de aula alguém começou a cantar. 
De repente eu percebi o porquê eu 

estava ali: eu deveria cantar. Eu entrei 
em pânico. Eu mal conhecia a música 
porque eu não tinha me preparado. 
Eu comecei a revirar uma enorme 
bolsa que eu tinha comigo, que estava 
cheia de partituras aleatórias, mas ela 
estava uma bagunça e eu só consegui 
encontrar uma cópia da música.

Quando chegou a minha vez de 
cantar, foi um fracasso embaraçoso. Um 
dos líderes então veio até mim e disse: 
“Foi muito mal. Isto é apenas um ensaio, 
mas o casamento será em breve!” 
Acordei do sonho e o Senhor me disse: 
“As noivas são o Corpo do Messias”.

Eu compartilhei o sonho com 
uma amiga, sentindo fortemente que 
era uma palavra não apenas para 

mim, e estava certa, mas ela me 
disse também: “Ei, o Senhor está te 
dizendo que você está sendo chamada 
para cantar!” Algumas semanas 
depois, o nosso pastor Ari Sorko-
Ram, anunciou na congregação que 
eles estavam procurando por novas 
pessoas para se juntarem ao grupo de 
louvor e adoração. Naquela semana eu 
me juntei a eles, sabendo que o Senhor 
tinha me chamado e que eu precisava 
me organizar e ensaiar.

FAZENDO MÚSICA EM 
SIÃO PARA ADORAR O 

NOSSO PAI

Ao longo desses últimos nove anos 
em que tenho participado do grupo 
de adoração da Tiferet Yeshua, houve 
muito crescimento e mudança. No 
início, o Senhor mostrou a necessidade 
de organização e comunicação clara (o 
Espírito Santo flui livremente quando 
há ordem; a desordem dificulta o 
mover do Espírito).

Então passamos por um período 
de perder músicos e cantores. Em vez 
de nos desencorajarmos, clamamos a 
Deus, com fé, para que Ele nos enviasse 
novos músicos, cantores e técnicos de 
som. E nos últimos cinco anos, ele fez 
exatamente isso.

Ao lidar com uma equipe de 
adoradores que trabalham, estudam e 
têm famílias para cuidar, algo começou 
a acontecer naturalmente e percebemos 
que deveríamos nutrir e proteger: a 
humildade e o amor. Quando alguém 
com dom e unção passa a atuar na 
frente de uma congregação, diante 
das pessoas, há sempre o perigo de 

Tamar Afriat
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o orgulho e a idolatria se instalarem 
despercebidamente.

Com a nossa equipe, que tem cinco 
líderes de adoração que trabalham em 
tempo integral e também têm suas 
famílias para cuidar, todos percebemos 
o quanto precisávamos e confiávamos 
uns nos outros para conseguirmos dar 
o nosso melhor na congregação todas 
as semanas.

Além disso, o Senhor reuniu um grupo 
de pessoas que realmente se importam 
uns com os outros e se amam. Desde 
que Gil e eu começamos a pastorear o 
grupo de louvor, a nossa oração, acima 
de tudo, tem sido para que o Senhor nos 
faça crescer em amor, na humildade e na 
santidade, e que o Espírito Santo conduza 
a nossa adoração. Sabíamos que, dessa 
forma, a excelência aconteceria.

ENTRANDO EM UMA NOVA 
DIMENSÃO

Nos últimos anos, tem havido um 
derramar de novas músicas ungidas e 
muita criatividade na Terra Santa entre 
os messiânicos - algo que não deveria 
surpreender: as Escrituras nos dão as 
maiores informações sobre adoração 
com o tabernáculo de Davi, o próprio 
Rei salmista de Israel.

Esta nova geração está repleta de 
adoradores messiânicos cheios do 
Espírito, buscando em fontes profundas 
e antigas: o resultado tem sido levantar 
o tabernáculo caído de Davi com 
uma nova canção. Assim como os 
levitas profetizaram com canções e 
instrumentos, toda semana nós sentimos 
que o Espírito nos toma e nos conduz 
de uma maneira nova e profunda. E 
toda vez somos quebrantados por Sua 
bondade, sempre surpreendente, e 
pelo que Ele está fazendo em nós e em 
toda a congregação com Sua presença 
amorosa!

Gil e Tamar Afriat são pastores 
da Congregação Tiferet Yeshua, uma 
congregação messiânica de língua 
hebraica no centro de Tel Aviv.

Pastores Gil e Tamar Afriat
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O louvor na Tiferet Yeshua é 
algo verdadeiramente único e 
incrível. É, e era, exatamente 

o que eu ansiava no meu espírito. 
Por alguns anos, depois de me mudar 
para Israel, eu acreditei que talvez 
não existisse um lugar no país onde 
se pudesse encontrar uma adoração 
profunda, movida pelo Espírito Santo.

Eu tinha experimentado algumas 
vezes essa adoração que eu buscava 
em algumas reuniões realizadas em 
casas, mas nunca em uma congregação 
oficial. Eu atribuí isso à tensa atmosfera 
espiritual de Israel e, possivelmente, ao 
espírito de religiosidade que paira em 
todos os lugares aqui. Isso durou até eu 
começar a frequentar regularmente a 
Tiferet Yeshua.

No instante em que começa o louvor 
na congregação, é impossível não notar 
que é diferente. O grupo de louvor e a 
congregação se juntam de forma bela 
para buscar a mesma coisa: o coração 
do Pai. Dá para sentir que o anseio 

de deixar tudo de lado para estar na 
presença de Deus é compartilhado 
pela maioria (se não por todos) dos 
presentes. Os líderes, a congregação 
e o grupo de louvor demonstram uma 
maravilhosa abertura ao que o Espírito 
de Deus deseja fazer (ou se comunicar) 
nesse momento em particular.

Tudo isso não é por acaso. Não é por 
acaso romper todas as barreiras mentais 
e espirituais para chegar a um lugar 
onde a adoração flui tão facilmente dos 
nossos corações, e o amor de Deus é 
tão generoso para com os presentes - 
ao ponto de se quase poder senti-lo de 
forma tangível.

Ao conversar com pessoas da 
liderança, eu pude confirmar o que senti 
em meu espírito: isso é resultado de 
meses de intensa oração e intercessão. 
As orações e a guerra espiritual 
abriram caminho para que pudéssemos 
percorrê-lo facilmente e para que Deus 
se movesse de maneira ainda maior 

em nosso meio 
e para que a Sua 
voz fosse ouvida 
com mais clareza.

Eu creio que o 
louvor e adoração lá 
não sejam apenas uns 
dos melhores no país, mas 
são também alguns dos mais íntimos 
e belos que se pode experimentar 
no mundo. Ao adorar Abba na 
Tiferet Yeshua, eu tive a bênção de 
experimentar o Seu amor de maneira 
mais profunda e de poder ouvi-Lo falar 
claramente ao meu coração. É também 
uma bênção ver como Deus fala à 
nossa congregação e usa cada um de 
nós para ministrar uns aos outros. Sou 
imensamente grata pelo privilégio e 
dádiva de poder participar do que Deus 
está fazendo através da nossa adoração 
a Ele na Tiferet Yeshua.

Avigail
Uma jovem israelense messiânica



Setembro de 2017

Queridos Parceiros do Maoz,

Nós não sabemos como vocês têm visto as coisas aí no país de vocês, mas, 
no nosso ponto de vista aqui em Israel, temos visto sinais da breve vinda do 
Senhor.
Com a Internet, a quantidade de tecnologia e enormes quantias de dinheiro 

nunca antes vistas em posse de populações inteiras, a magnitude do mal e da 
ilegalidade cresceu além do inimaginável.
Mas devemos lembrar que há três eventos que o próprio Yeshua disse que 

deverão acontecer antes de Sua Segunda Vinda:
1. O Evangelho será pregado a todas as nações, e então o fim virá.
2. Jerusalém será pisoteada pelas nações até que os tempos das nações 

sejam cumpridos.
3. O povo judeu receberá o retorno de Yeshua, dizendo: “Bendito o que vem 

em nome do Senhor”. Só então eles verão Yeshua.
Então, o nosso trabalho foi talhado para nós! Deus nos deu uma comissão 

para que a Sua Palavra fosse publicada e distribuída para as pessoas perdi-
das e cegas.
Israel precisa de uma Bíblia que seu povo consiga ler! Uma Bíblia que ele 

possa entender!
Uma Bíblia com o Antigo e o Novo Testamentos.
Uma Bíblia que diz “Ah! Todos que tendes sede, vinde às águas...”
Quantas Bíblias produziremos? Queremos continuar produzindo até “Todo 

Israel ser salvo”.
Junte-se a nós literalmente trazendo nas mãos a Palavra de Deus para a 

Ovelha Perdida de Israel. Esperando o retorno de Yeshua, o nosso Messias,

Ari & Shira Sorko-Ram

P.S. Esta Bíblia terá aproximadamente 2000 páginas. A cada US$ 250 (apro-
ximadamente R$ 800,00), vocês contribuirão com a produção de uma página da 
Bíblia Narrada na Ordem Cronológica em hebraico!

Ari & Shira Sorko-RamCaixa Postal  1014 –  CEP 18700-970 - Avare / SP.  Fone: 61-3254-1754 - E-mail anderson@maozisrael.org

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

Atenção: o novo site do Maoz Brasil é este: 
maozisraelbrasil.org
Acesse-o para mais informações sobre Israel


