
ABRIL 2021   |    NISAN-IYYAR 5781

Por Shani Sorko-Ram Ferguson

irgitta tinha 12 anos quando sua família deixou 
a Estônia e foi para Israel. Era sua sétima vez 

lá, mas, desta vez eles iam ficar para sempre.
Sete anos antes, seu pai foi tomado por amor pela 
sua pátria ancestral. Ele queria levar sua família para 
lá, mas encontrou muitos obstáculos no caminho 
deste sonho. Enquanto assistia ao colapso da URSS, 
ele teve a forte sensação de que estava vivendo os 
dias profetizados por Jeremias:

B
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Portanto, eis que vêm dias, diz o SENHOR, em 
que nunca mais se dirá: Tão certo como vive o 
SENHOR, que fez subir os filhos de Israel do 
Egito mas: Tão certo como vive o SENHOR, 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. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o 
SENHOR, os quais os pescarão; depois, enviarei 

Birgitta

Birgitta, o 
marido Jakob, e 

os dois filhos
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muitos caçadores, os quais os caçarão 
de sobre todos os montes, de sobre 
todos os outeiros e até nas fendas 
das rochas. Jeremias 16: 14-16
Para a família deles e muitas 
outras, os pescadores eram as 
vozes que imploravam aos judeus 
para que retornassem à terra de 
Israel. Os caçadores, por outro 
lado, iriam importuná-los e per-
segui-los lá. O plano de Deus era 
trazer Seu povo para casa con-
forme prometido, e Deus sempre 
cumpre Suas promessas.
Querendo fazer sua parte no 
incentivo ao retorno dos judeus, 
seus pais começaram a trabalhar 
com um grupo de cantores que 
viajava por comunidades judaicas 
em toda a ex-União Soviética, 
ampliando a conscientização sobre 
o chamado dos judeus para retor-
narem à sua terra natal. Reconhe-
cendo os talentos da filha, aos oito 
anos, Birgitta começou a viajar 
ocasionalmente com seus pais e se 
juntou ao grupo de cantores.
Dentro de alguns anos, alguns líde-
res políticos de Israel viram todo o 

trabalho que seu pai estava fazendo 
para promover a causa do retorno 
dos judeus para casa e as portas 
miraculosamente se abriram para 
a família de Birgitta fazer alyiáh 
também. Então, no início de 2000, 
eles se mudaram para um subúrbio 
de Jerusalém e deram início à sua 
nova vida.
Compreendendo a natureza con-
troversa da comunidade messiânica 
em Israel, Birgitta foi encorajada 
a manter silêncio sobre qual era a 
sua crença. Se fosse questionada 
diretamente, ela nunca negaria seu 
amor pelo Senhor, mas também 
não precisava mencioná-lo. Assim, 
logo no início da formação de sua 
nova identidade como israelense, 
criou-se uma desconexão entre sua 
realidade de sábado - que ela passa-
va entre os messiânicos - e o resto 
da semana, que ela passava com 
pessoas que nada sabiam sobre ela 
e seu relacionamento com Deus.
Encantadora como era, Birgitta 
não teve problemas para fazer 
amigos e, aos 16 anos, fez um tes-
te para se tornar uma das concor-
rentes do Kochav Nolad - a versão 

israelense do American Idol - e foi 
muito bem. Embora ela não tenha 
vencido o programa, ela era uma 
das favoritas sussurradas entre os 
jurados, de acordo com os meios 
de comunicação. A atenção que 
veio daquela exposição a consu-
mia e ela se via cada vez menos 
interessada em sua vida secreta 
com Deus. Tendo crescido com o 
Senhor, sua consciência a incomo-

Birgitta (terceira da direita) 
cantando em concertos pro-alyiáh.

Birgitta recebendo comentários dos 
jurados do programa de TV israelense 
Kochav Nolad (Nasce uma Estrela)
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dava o tempo todo. No entanto, 
era difícil para ela dizer não ao 
que o mundo tinha a oferecer.
Quando o recrutamento do exér-
cito chegou, ofereceram a ela um 
lugar na banda do exército. O ano 
seguinte ela passou com a ban-
da, viajando e cantando para os 
soldados das FDIs em bases por 
todo o país.
Cerca de dez meses antes de 
terminar o serviço militar, ela foi 
convidada para fazer uma viagem 
à Galileia com um grupo de jovens 
messiânicos. Ela vinha se pergun-
tando por que se incomodava em 
conciliar sua vida cotidiana com 
sua fé secreta da infância, quando 
ela poderia simplesmente deixar 
toda aquela parte de sua vida 
para trás e acabar logo com isso. 
Já fazia sete anos desde que ela 
tinha participado de algum evento 
“messiânico”, mas ela tinha alguns 
amigos no meio, então decidiu ir.

O Dia Escuro
O grupo de jovens adultos 
passou uma noite junto às 
margens do rio Jordão. De-
pois de comerem e darem 
um tempo por ali, vários 
do grupo pegaram alguns 
instrumentos e começaram 
a cantar canções de adora-
ção. Birgitta sempre tinha 
sido sensível à presença do 
Senhor durante a adoração, 
mas, ali, enquanto eles toca-
vam, a sensação era estra-
nha porque ela não sentia 
absolutamente nada. Estava 
escurecendo quando Birgitta 
e algumas de suas amigas 
acharam que seria divertido 
nadar no rio. Elas obtive-
ram permissão do líder do 
grupo e foram.
Enquanto desciam para 

a água, Birgitta pisou no que 
parecia ser um galho e sentiu algo 
arranhar sua perna. Ela olhou 
para baixo e viu que era uma 
víbora - a cobra mais mortal de 
Israel - e sabia que tinha sido 
picada. As três garotas começaram 
a gritar por socorro e chamaram 
a ambulância imediatamente. Mas 
ninguém estava por perto o sufi-
ciente para ouvi-las e a telefonista 
disse que a ambulância levaria 
uma hora para chegar.
Na época, elas não conseguiram 
identificar a cobra, mas o veneno 
desta víbora em particular faz 
com que a pressão arterial de suas 
vítimas suba para um nível alto e 
depois caia repentinamente. Isso 
faz com que o sangue coagule, o 
que pode causar à falência dos 
órgãos e levar à morte em cerca de 
45 minutos. A menos, é claro, que 
você seja alérgico ao veneno - e ela 
era. Neste caso, o veneno pode ser 
fatal em apenas 20 minutos.
Birgitta e suas amigas tentaram 
voltar para onde o grupo estava, 

mas um ou dois minutos após a 
mordida, a perna dela estava in-
chando e ela não conseguia andar. 
As garotas tentaram arrastá-la, mas 
ela era muito pesada. Então, de 
repente, elas viram faróis descendo 
a estrada. Elas acenaram frenetica-
mente para chamar a atenção do 
motorista - que era um dos líderes 
do grupo. Por algum motivo, ele 
decidiu encher o tanque de gasoli-
na - às 22h. Ele as levou de carro 
até uma estação próxima, onde 
alguns veículos de emergência 
estavam encerrando seu turno.
Enquanto o líder da equipe 
explicava a situação urgente aos 
paramédicos, Birgitta sabia que 
estava chegando o fim, pois não 
conseguia respirar e começou a ter 
desmaiaos. Os paramédicos mais 
tarde disseram que ela estava a 
minutos da morte quando começa-
ram a tratá-la.
No caminho para o hospital, Bir-
gitta continuou a perder e voltar 
a consciência. Então, quando a 
ambulância começou a subir uma 
colina, ela simplesmente parou. 
Minutos eram de suma importân-
cia neste ponto, e ninguém poderia 
explicar por que a ambulância não 
ligava. Os paramédicos continua-
ram a lutar para mantê-la viva e, 
sem nenhum motivo reconhecível, 
cerca de cinco minutos depois, a 
ambulância deu partida novamen-
te. Quando chegaram ao hospital, 
porém, Birgitta já estava em coma.

Escuridão Total
Embora ela tenha passado quase 
toda a viagem até o hospital in-
consciente, Birgitta se lembrava da 
experiência vividamente:
“Cada vez que eu apagava, eu me 
via em um espaço escuro e vazio. 
Lembro-me de saber o quão perto 
estava da morte e de ter muito 
medo. Comecei a orar e dizer a 

Birgitta enquanto servia na banda do 
exército das FDIs.
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Deus que eu sentia muito e que sa-
bia que não havia cumprido aquilo 
que eu tinha sido colocada na terra 
para fazer.
Eu esperava ver de repente uma luz 
branca ou sentir Deus se abaixar e 
me resgatar. Eu sendo boba e Deus 
salvando o dia, era como as coisas 

funcionavam. Sempre foi assim. 
Essa era a parte em que Deus 
intervinha e me advertia: “Escolhei 
hoje a quem sirvais”, e eu poderia 
voltar correndo... de novo”.
“Mas, desta vez, ninguém apareceu. 
Eu podia ouvir vozes e pessoas cho-
rando ao meu redor, mas não conse-
guia ver nada. Foi então que percebi 

que, mesmo nos meus dias ruins, eu 
nunca tinha passado sem sentir Deus 
de alguma forma perto de mim. E 
agora havia apenas escuridão e a ter-
rível ausência de Deus. Eu tinha feito 
minha escolha, de me afastar dEle, e 
agora estava totalmente sozinha com 
a minha decisão”.

Birgitta ficou em coma por três 
dias, com a família ao seu lado. Du-
rante aqueles três dias, os médicos 
falaram em amputar sua perna para 
salvar sua vida, mas estavam aguar-
dando o máximo possível. Quando 
ela finalmente acordou daquele 
lugar escuro, ela tinha tubos conec-
tados em todos os lugares e suas 
cordas vocais não funcionavam. Ela 
acenou que queria se comunicar, 
então eles lhe deram um papel e 
uma caneta. No papel, ela escreveu 
uma palavra - חטאתי. Em hebraico 
se traduz, “eu pequei”.
Birgitta passou os três meses 
seguintes no hospital, pois a única 
maneira de salvar sua perna era 
deixar uma fenda aberta no pé e 
esperar que o veneno drenasse 
lentamente. O processo era ago-
nizante, então eles a mantiveram 
sedada a maior parte do tempo. 
Quando ela recebeu alta do hospi-
tal, restavam apenas alguns meses 
para a conclusão de seu serviço no 
exército. Ela ainda estava fraca 
e suas cordas vocais tinham 
sido danificadas pelo veneno e 
medicamentos pesados, então o 
exército a dispensou.
Birgitta precisava de uma pausa 
na sua antiga vida e a dispensa 
do exército chegou bem a tempo 

de ela frequentar uma escola bíblica 
na Suécia. Foi uma oportunida-
de perfeita para ela tirar um ano 
para se nutrir e se solidificar em 
Deus. “Este foi o período em que 
essa coisa de “relacionamento com 
Deus” tornou-se o meu relacio-
namento com Deus e não apenas 
aquilo em que eu cria porque meus 
pais disseram que eu tinha que 
crer”, lembra ela. Lá ela iria conhe-
cer seu futuro marido e juntos eles 
voltariam para Israel.

Vida Nova
Recém-casada e de volta a Israel, 
Birgitta conseguiu trazer dois filhos 
ao mundo enquanto se graduava em 
Educação e Ciências Políticas. Após 
concluir o curso, Birgitta assumiu 
as rédeas de administrar um jardim 
de infância de messiânicos chamado 
“Pré-Escola Coraçõezinhos”, onde 
ela ainda trabalha até hoje.
Foi preciso muito trabalho para 
recuperar suas cordas vocais e por 
um bom tempo foi muito difícil 
reproduzir a intensidade anterior 
pela qual era conhecida em seu 
canto. Mesmo assim, os convites 
para ela cantar continuaram che-
gando - principalmente no exterior. 
Como viajar para fora do país era 
difícil com bebês, ela aproveitou o 
tempo para gravar um álbum de 
canções judaicas tradicionais e mais 
tarde um segundo álbum de canções 
messiânicas que ela mesma compôs.

A Música 
que Mudou Tudo
Quando estava em casa, Birgitta 
codirigia a adoração na congre-
gação Rei dos Reis, em Jerusalém. 
Depois, com os filhos com idade 
suficiente para ficarem com o pai, 
ela começou a viajar algumas vezes 
por ano para cantar em vários 
eventos nos EUA e na Europa.

... havia apenas escuridão e a terrível ausência de Deus. 
Eu tinha feito minha escolha de me afastar dEle e agora 

estava totalmente sozinha com a minha decisão.

Birgitta é acompanhada pela irmã quando 
finalmente recebe alta do hospital.
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“Eu estava em turnê nos EUA 
com a Miqedem quando cantaro-
lei uma melodia no meu telefone e 
depois encontrei vários versículos 
para inserir nela. Eu ofereci a mú-
sica, que intitulei Melech, a algu-
mas pessoas em Israel que tinham 
um projeto de adoração no qual 
elas estavam trabalhando, mas elas 
não acharam que fosse ela boa o 
suficiente e não a quiseram”.
“Gabriel, que era baterista da Miqe-
dem na época, também gerenciava 
o estúdio Comunhão dos Artistas 
em Jerusalém. Ele me ouviu falando 
sobre meu desapontamento e disse 
que via potencial em Melech e que 
se encarregaria de produzi-la. Essa 
foi essencialmente a minha apresen-
tação ao Comunhão dos Artistas”, 
lembra Birgitta.
“Assim que voltei para Israel, 
Gabriel e eu sentamos no estúdio 
e trabalhamos na música Melech, 
acrescentando uma ponte e desen-
volvendo um arranjo. Eu havia gra-
vado muitas vezes em minha jovem 
carreira e rapidamente descobri que 
a indústria da música era brutal, 
onde muitas vezes a arte da música 
em si se perde no impulso para o 
comercialismo. Já o CdA valoriza-
va o processo criativo e as pessoas 
envolvidas no projeto. Para eles, se 
estivessem na vontade de Deus e 
priorizassem o Reino, o resto viria”.
“Lançamos Melech em dezembro 
de 2019 e, desde então, foi ouvida 
mais de 2 milhões de vezes online 
- um feito incrível, considerando 
que a música é em hebraico e a 
adoração israelense ainda não é um 
gênero amplamente apreciado”.
“O sucesso comercial foi ótimo; no 
entanto, desde o início eu vi que a 
abordagem no CdA vinha de sua 
paixão em ver a restauração da 
antiga vocação de Israel na adora-
ção - como com os levitas da anti-
guidade. A aplicação prática deles 

para isso era usar todos 
os recursos de que dispu-
nham para ajudar músicos, 
cantores e compositores 
que, de outra forma, não 
teriam como desenvolver 
seus talentos em um nível 
profissional”.
“O CdA ajudava a trei-
nar músicos promissores 
desde tenra idade (por 
meio do Música Feita para 
Crianças), orientava-os 
espiritualmente para que 
o nível de suas habilidades 
e a profundidade de seu 
caráter se desenvolvessem 
simultaneamente - e quando 
chegar a hora, divulgar sua 
adoração ao público. Essa 
visão era muito emocionan-
te para mim, e quanto mais eu me 
envolvia, mais sentia uma sensação 
de admiração por esta obra sagrada 
que está sendo realizada. A ausência 
da presença de Deus foi algo muito 
real para mim e é impressionante 
considerar que a maioria dos isra-
elenses passa pela vida sem nunca 
ter experimentado Deus. Pude ver 
como nossa adoração se tornaria 
uma forma tangível de demonstrar 
a realidade de Deus aos israelenses”.
“Entre os lockdowns no ano pas-
sado nós lançamos uma segunda 
música chamada Ne’eman (Fiel) 
e agora estamos trabalhando em 
um álbum completo. Vendo quanto 
o CdA estava investindo em mim 
com o que eles tinham, parecia 
natural querer retribuir. Eu tinha 
experiência em treinamento vocal 
e agora venho regularmente para 
trabalhar com os cantores”.
“É uma coisa interessante que os 
levitas no Antigo Testamento nun-
ca receberam heranças diretamente 
do Senhor para construir casas 
como as outras tribos receberam. 
Em vez disso, Deus deu uma ampla 

terra às tribos e então as instruiu a 
distribuir parte dela para os levitas. 
Deus queria que todo o Seu povo 
desempenhasse um papel ativo no 
cuidado dos aspectos espirituais da 
nação deles”.
“Este plano também tornou os 
levitas vulneráveis. Eles teriam um 
lugar para chamar de lar apenas 
se as tribos seguissem o plano de 
Deus. Hoje eu vejo muitos messiâ-
nicos israelenses talentosos - le-
vitas dos dias modernos, se você 
preferir - que lutam em sua busca 
para cumprir o chamado de ado-
ração de Deus em suas vidas. Sou 
muito grata àqueles ao redor do 
mundo que herdaram as bênçãos 
do Senhor e decidiram comparti-
lhá-las conosco. Sei que posso falar 
por mim e por outras pessoas aqui 
em Israel: quando vamos ao estú-
dio do CdA para cumprir nosso 
chamado como adoradores, parece 
que estamos em casa”.

Birgitta e Shani, juntamente com outros 14 
cantores e músicos israelenses, no concerto 
de adoração das Primícias do Comunhão 
dos Artistas.



uando partimos para os 
Estados Unidos em busca de 

ajuda para os graves problemas 
de aprendizagem do nosso filho, 
nossa congregação de mais de cem 
israelenses em um subúrbio de Tel 
Aviv era forte e vibrante. Do salão 
de reuniões às salas de aula das 
crianças no Shabat, passando pelos 
escritórios na área administrativa, 
algo estava acontecendo em cada 
centímetro quadrado do Centro 
Maoz que havíamos construído.

Dois anos depois, quando voltamos, 
a instalação estava vazia. A arca 
(armário) vazia, onde o rolo da 
Torá era guardado - e uma centena 
de cadeiras empilhadas no canto do 
porão onde a congregação se reunia 
- eram as únicas evidências de que 
algo já havia acontecido ali. Pouco 
restava a fazer a não ser mudar 
nossa família para o andar de cima 
naquele momento, até que decidís-
semos qual seria o próximo passo.

Havíamos retornado no verão de 
1990 para ter tempo de nos insta-
larmos antes que nosso filho Ayal 
e nossa filha Shani começassem o 
próximo ano escolar. Mas antes de 
setembro chegar, três eventos signi-
ficativos começaram a se desenrolar 
que tornariam o ano seguinte um 
dos anos mais espiritualmente esti-
mulantes e emocionalmente exigen-
tes que experimentaríamos em Israel.

A Guerra do Golfo
Um mês depois do nosso retorno 
a Israel, Saddam Hussein invadiu 
o Kuwait. Trinta e cinco nações, 

lideradas pelos Estados Unidos, 
enfrentaram Saddam e, em meados 
de janeiro, o Kuwait estava nova-
mente livre. No entanto, quando a 
vitória foi declarada, ninguém em 
Israel deu um suspiro de alívio. 
Saddam havia feito muitas amea-
ças de suas intenções de extirpar 
Israel do mapa com suas “guerras 
mãe-de-todas” e tudo mais. Israel 
distribuiu máscaras de gás para 
seus habitantes e famílias realiza-
ram seus próprios exercícios priva-
dos com seus filhos para garantir 
que todos soubessem o que fazer 

em caso de ataque. Transformamos 
isto em algo que fosse divertido 
para nossos filhos e os treinamos 
com um cronômetro. No momen-
to em que fôssemos realmente 

Q

No auge da atividade no Maoz 
Center na década de 1980, o 
quarto de hóspedes de Ari e 

Shira se tornou o escritório e os 
Sorko-Rams se mudaram para 

um pequeno apartamento no 
outro lado da cidade
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Por Shira Sorko-Ram

atacados, eles conseguiriam ir 
das brincadeiras que porventura 
estivessem fazendo ao ponto de 
estarem totalmente equipados em 
cerca de dois minutos.



ABRIL 2021   |   MAOZ ISRAEL REPORT   |   7

Às 2:15 da manhã de 18 de janei-
ro, os primeiros mísseis scud foram 
disparados contra Tel Aviv. Acorda-
mos com sirenes estridentes. Con-
forme combinado, Ari foi direto 
para a porta da frente para deixar 
entrar um casal de idosos que mo-
rava na mesma rua e eu fui acordar 

Ayal. Ayal, que era um tornado de 
atividade quando estava acordado, 
dormia como uma rocha.

“Ayal! Acorda!” Meu alerta e cha-
coalhão nem fizeram ele mexer, 
até soar a primeira explosão. 
Instantaneamente, Ayal saltou da 
cama e correu para o quarto de 
Shani - já que era nosso “quarto 
seguro” designado - e colocou sua 
máscara de proteção contra gás e a 
roupa. Há muito tínhamos lacrado 
a única janela da sala, então Ari 
simplesmente fechou a porta e 
passou fita adesiva em suas bordas. 
Então nós seis - mais o cachorro 
da família - sentamos no quarto 
e ficamos esperando as instruções 
prometidas que viriam no rádio e 
na TV, se fôssemos atacados.

Foram pelo menos 30 minutos 
de tirar o fôlego até que as esta-
ções de TV e rádio conseguissem 
se recompor e mudassem a pro-
gramação normal. Finalmente, a 
voz tranquilizadora de Nachman 
Shai, um porta-voz do exército em 
grande parte desconhecido, veio 
ao ar para explicar que Israel tinha 
acabado de ser atacado, mas que 
tudo estava sob controle. Entre 
suas instruções naquela noite, a 
estação tocou horas de canções 
folclóricas de Israel sobre o amor 
à terra e ao país. Quatro horas 
depois, mais ou menos na hora em 

que comecei a me perguntar como 
saberíamos se os níveis de oxigê-
nio na sala estariam muito baixos, 
Nachman Shai liberou a nação 
para sair de seus quartos-seguros. 
As escolas, é claro, foram cancela-
das até novo aviso.

De acordo com os jornais, durante 
esse primeiro ataque com míssil, 

668 prédios e 1.000 apartamentos 
foram danificados ou destruí-
dos somente na área de Tel Aviv. 
Outros milhares foram atingidos 
nos dias e noites seguintes. Mas 
nenhum detalhe foi dado pela 
televisão estatal de Israel, então 
Saddam não tinha nenhum “fee-
dback” sobre onde disparar seus 
próximos mísseis.

Embora os mísseis Scud quase 

Ari inspecionando casas destruídas pelos 
mísseis Scuds a alguns quilômetros do 
Centro Maoz

Por Shira Sorko-Ram

Máscaras de gás foram distribuídas em uma 
caixa com uma alça para que os israelenses 
pudessem mantê-la com eles o tempo todo
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sempre viessem à noite, os isra-
elenses carregavam suas máscaras 
de gás aonde quer que fossem. A 
imprevisibilidade das sirenes e o 
fato de que em algumas áreas quase 
não se ouviam as sirenes fazia com 
que todos pulassem sempre que 
uma motocicleta acelerava ou a ge-
ladeira fazia um barulho estranho. 
Para ajudar a resolver o problema, 
Israel montou uma estação de 
rádio silenciosa específica que só 
transmitia sirenes e atualizações 
de emergência durante os ataques. 
Ainda assim, apesar do impacto 
emocional, os israelenses se ajusta-
ram rapidamente à nova norma e 
as crianças se ocuparam em decorar 
suas caixas de máscaras de gás.

Ayal e Shani começaram a ir para a 
cama com suas roupas normais, já 
que os pijamas eram muito desajei-
tados quando tinham que se enfiar 
nos macacões de gás. E assim, 
como todas as crianças em todo o 

país, eles aprenderam a adormecer 
com suas máscaras de gás. A corri-
da para o quarto-seguro, vestindo 
máscaras de gás e explosões de mís-
seis seguidos por Nachman Shai, o 
porta-voz do exército para acal-
mar a nação, tornou-se uma parte 
rotineira na vida noturna de Israel. 
Em uma incrível demonstração de 
confiança, os israelenses seguiram 
as instruções de Shai à risca.

Embora um total de treze pes-
soas tenha morrido de ataques 
cardíacos e similares durante os 
ataques, acredita-se que apenas 
uma pessoa tenha morrido em 
decorrência direta de ataque com 
míssil - um milagre, considerando 
os enormes danos sofridos por 

Israel durante aquele tempo. Perto 
do fim da guerra, um míssil voou 
bem por cima do Centro Maoz e 
caiu no Mar Mediterrâneo, a três 
quilômetros de distância. Embora 
os ataques a Israel tenham durado 
apenas seis semanas, eles deixaram 
sua marca na cultura. Na época, 
ninguém sabia se e quando eles 
poderiam acontecer de novo. Não 
importa o que pudéssemos dizer, 
Ayal e Shani nunca mais voltaram 
a usar seus pijamas para dormir.

No entanto, a parte mais peculiar 
desse período foi a abertura dos is-

raelenses para ouvir sobre Deus. 
Nossa confiança no Senhor 
em um momento em que os 
israelenses estavam tremendo 
de medo nos deu oportuni-
dades sem precedentes de 
compartilhar sobre Yeshua 
em todos os lugares aonde 
íamos. De repente, o que as 
pessoas acreditavam sobre 
Deus e a vida após a morte 
estava diante delas e no centro 

de suas mentes. O significado 
deste momento era claro para 

os messiânicos de todo o país que 
estavam experimentando a mesma 
abertura daqueles ao seu redor.

Onda Repentina e 
Maciça de Imigração
Em 1990, a população de Israel - 
com apenas uma geração - era de 
quase quatro milhões! Grande par-
te da infraestrutura estava apenas 
se desenvolvendo e a vida parecia 
uma cidade pequena; todos ti-
nham a sensação de que construir 
a nação fazia parte de seu destino 
individual e coletivo.

Nos anos que antecederam sua 
queda, o tratamento soviético aos 
judeus russos começou a atrair 
atenção internacional, pois milha-

Shani adormeceu 
durante um dos 
ataques. Seu 
cachorro tam-
bém conseguiu 
descansar com 
sua improvisada 
“máscara de gás” 
de pano úmido 
e bicarbonato 
de sódio, reco-
mendado pelo 
governo.

No “quarto-seguro” com 
amigos que estavam 

visitando quando as 
sirenes tocaram
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res de judeus foram proibidos de 
deixar o país e muitas vezes até 
eram presos. Seus crimes incluí-
am estudar hebraico, praticar as 
tradições judaicas ou solicitar um 
visto para imigrar para Israel. Esses 
comportamentos eram um ataque à 
ideologia comunista que não tinha 
uso para qualquer forma de crença 
religiosa. Curiosamente, os sovié-
ticos valorizavam muito o grande 
intelecto, habilidades e realizações 
da população judaica e, como tal, 
tinham o interesse de proibi-los de 
abandonar a mãe-pátria.

Mas com o colapso da URSS e 
da Cortina de Ferro, centenas de 
milhares de judeus russos que 
sonhavam em vir para a Terra da 
Promessa foram liberados para 
fazê-lo. Foi como o estouro de 
uma barragem.

O gotejar começou em 1988, 
dando lugar a um riacho em 
1989. Mas 1990 marcou o 
início da enchente do que se 
transformaria em 900.000 
judeus e suas famílias - somados 
a uma nação de menos de quatro 
milhões de habitantes.

Absorção
A cultura judaica russa tinha suas 
idiossincrasias. Apesar de suas 
raízes judaicas, eles eram conhe-
cidos por gostar de bacon, vodka 
e “Novy God” - uma variação 
do Natal que, de alguma forma, 
acontecia no dia de Ano Novo. 
Até aquele ponto, os israelenses 
demonstravam pouco interes-
se em qualquer bebida além da 
sua tradicional taça de vinho ao 
iniciarem o sábado; carne kosher 
era basicamente tudo o que se 
conseguia no país e as árvores de 
Natal eram apenas para monges e 
padres que viviam em mosteiros. 

Quando, de repente, um em cada 
cinco cidadãos de Israel era russo, 
a cultura sofreu uma mudança 
quase que da noite para o dia.

Os políticos foram ao ar encora-
jando os israelenses a investir no 
futuro de Israel. “Estamos trazen-
do engenheiros, artistas, médicos 
e cientistas altamente qualificados 
para nosso rebanho; dentro de 
alguns anos, será um impulso 
incrível para nossa economia e 
cultura”, declararam.

Mas médicos altamente quali-
ficados, engenheiros e músicos 
qualificados seriam encontrados 
limpando pisos, trabalhando em 
caixas de lojas e coletando lixo. 
Naquela época, as ruas estavam 
cheias de moradores de rua muito 
qualificados. Para os israelenses, 
um novo fenômeno era ouvir 
músicos de alta qualidade tocando 
nas ruas de nossas cidades - espe-
rando por uma moeda. A barreira 
do idioma seria o maior desafio 
desta geração para que se tornasse 
útil em sua área de especiali-
zação.

Israel tinha pouco em ter-
mos de estilo de vida luxu-
oso na época. Um número 
significativo de israelenses 
vivia em pequenas cida-
des ou em comunidades 
coletivas chamadas kibut-
zim (imagine uma forma 
de “comunismo voluntário” 
que foi eficaz em ajudar 
os israelenses a estabelecer 
comunidades nos primeiros 
dias). “Você voluntariamente 
dá tudo que pode e recebe o 
que precisa” funciona quan-
do todos estão em modo de 
sobrevivência. Mas, apesar da 
existência humilde, todos ainda 
conseguiram encontrar um lu-

gar decente para chamar de lar.

Os habitantes locais de Israel não 
permaneceram apáticos. Foi pre-
ciso muito brainstorming [tem-
pestade cerebral] para planejar um 
novo ano letivo para 20.000 no-
vos alunos. Milhares de israelenses 
se cadastraram para alugar quartos 
para novas famílias de imigrantes. 
Todas as opções que eles podiam 
pensar estavam sendo conside-
radas - incluindo a colocação de 
tendas e caravanas nos telhados de 
edifícios residenciais e comerciais 
para que tivessem acesso aos ser-
viços públicos. Foi um esforço co-
letivo genuíno e até mesmo líderes 
do governo com terras ordenaram 
que caravanas fossem colocadas 
em suas propriedades para ajudar 
a abrigar famílias.

Ainda assim, não era o suficiente. 
Não se tratava apenas de moradia; 
era preciso empregos. Uma coisa 
era encaixar logisticamente 20 
pessoas em um apartamento de 

Com sua moeda local sem valor fora da ex-União 
Soviética, os judeus russos não podiam trazer 
nenhuma riqueza com eles. Procurando salvar 
alguns fundos, eles compraram itens populares 
antes de chegar a Israel e podiam ser encontrados 
negociando-os em mercados beduínos.
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três quartos. Outra bem diferente 
era alimentá-las. Fez-nos perguntar 
o quão ruim deve ter sido a vida 
na URSS para que esta se tornasse 
uma alternativa aceitável. Embora 
o início tenha sido acidentado, o 
que os líderes israelenses disseram é 
verdade. Em poucos anos, esses imi-
grantes altamente qualificados foram 
fundamentais para o boom médico 
e tecnológico de Israel no final dos 
anos 90 em diante.

Talvez a parte mais fascinante 
da imigração russa seja que ela 
ocorreu enquanto mísseis eram 
disparados do Iraque contra Israel. 
Ainda assim, toda a experiência 
trouxe um significado real aos 
versículos de Jeremias e Isaías:

Pois, quanto aos teus lugares desertos 
e desolados e à tua terra destruída, 
agora tu, ó Sião, certamente, serás 
estreita demais para os moradores; até 
mesmo os teus filhos, que de ti [Sião] 
foram tirados, dirão aos teus ouvidos: 

Mui estreito é para mim este 
lugar; dá-me espaço em que 
eu habite. Isaías 49:19-20

Um grande número de 
judeus imigrantes acei-
tou a fé por meio de um 
derramamento repentino 
do Espírito de Deus en-
quanto ainda estavam na 
antiga União Soviética. 
Homens, como o rabino 
Jonathan Bernis, deram 
grandes concertos de 
música messiânica, com 
uma mensagem evan-
gélica simples, que viu 
milhares de judeus russos 

virem para a fé. E porque 
a maioria dos judeus da 

Rússia nunca tinha sido dou-
trinada a odiar ou temer Yeshua, o 
Messias, muitos que foram expos-
tos à mensagem de Yeshua vieram 
à fé assim que chegaram aqui em 
Israel.

Hoje, há muitas congregações judai-
cas messiânicas russas nas cidades 
de todo o país. Tivemos a alegria de 
caminhar ao lado de alguns desses 
pastores e matriculá-los em cursos de 
idiomas para que continuassem a ser 
relevantes para as crianças treinadas 
em hebraico em suas congregações. 
À medida que a segunda geração as-
sume a liderança, essas congregações 

estão evoluindo de congregações de 
língua russa para a realização de seus 
cultos em hebraico.

Centro de Treinamento 
em Jerusalém
Chegando de volta a Israel para 
virtualmente começar de novo em 
termos de ministério, mais uma vez 
olhamos para o Corpo de messiâ-
nicos em nível nacional. Como pio-
neiros, as perguntas que nos fizemos 
não foram necessariamente: “O que 
podemos fazer para que sejamos 
bons?”, mas sim: “O que esta nação 
mais precisa neste estágio?”

O fardo de alcançar os israelenses 
às vezes parecia insuportável. Eles 
não sabiam nada sobre Yeshua. Por 
séculos eles haviam ouvido muitas 
falsidades sobre Ele. Eles preci-
savam ouvir sobre Ele! Mas nós 
sabíamos que se fossem poucos os 
líderes para cuidar e discipular os 
novos na fé, os efeitos em longo 
prazo poderiam ser massas de 
israelenses vindos para o Senhor e 
depois se afastando.

A ideia de treinar líderes não me era 
estranha. Meu pai, Gordon Lind-
say, tinha comprado um prédio no 
Monte das Oliveiras com o sonho 
de usá-lo para treinar israelenses 
para alcançar seu próprio povo. 
Quando uma família árabe roubou 
aquela propriedade, minha mãe, 
Freda, levantou fundos, marchou até 
Israel e comprou outra propriedade. 
A visão de treinar líderes israelenses 
era muito importante para ela.

No final de 1991, com o que sobrou 
da congregação fracassada ainda ao 
nosso redor, vários de nossos ami-
gos de confiança, incluindo Barry 
e Batya Segal, nos incentivaram a 
nos mudarmos para Jerusalém. “Sua 
família está constantemente mudan-
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Embora atrasado alguns 
meses por causa da guerra, 
Ayal e Shani celebraram 
seu Bar e Bat Mitzvahs 
no início do verão de 1991. 
De todas as coisas que 
aconteceram durante a 
celebração, a parte mais 
emocionante para aqueles 
que conheciam as lutas de 
aprendizado de Ayal - era 
poder vê-lo ler uma porção 
da Torá!

Leia mais sobre isso na Parte 3 de 
Como Tudo Começou (março de 2021)



do de apartamento em apartamento; 
vocês precisam de um lugar próprio. 
Existem muitos messiânicos em 
Jerusalém; vocês podem começar 
uma escola de discipulado e quando 
os visitantes vierem do exterior, eles 
terão mais facilidade para chegar até 
vocês e verem o que Deus está fa-
zendo na Terra Santa”, disseram eles.

Não foi uma decisão fácil, mas era 
uma porta aberta. Tendo acabado 
de chegar de volta a Israel, nossos 
filhos adolescentes tiveram que se 
ajustar de volta à sua língua nativa e 
à cultura amplamente ímpia (de-
pois de terem vivido cercados por 
crentes por dois anos). Tínhamos 
voltado ao país há pouco mais de 
um ano e agora tínhamos decidido 
nos mudar novamente. Ayal não 
gostou, mas Shani, que acabara de 
ser aceita em um programa espor-
tivo nacional especializado, chorou 
por uns bons seis meses enquanto 
os detalhes se desenrolavam.

Ser pioneiro muitas vezes parece 
glamouroso depois do fato ocorrido, 
mas, em tempo real, é mais como 
traçar um caminho até que aquela 
direção não possa mais ser seguida 
- e retroceder um pouco para traçar 
outro caminho. Cada vez que você se 
aproxima de seu objetivo, há muitos 
becos sem saída ao longo do percur-
so. Muitas lições são aprendidas no 
processo; portanto, mesmo os becos 
sem saída valem à pena sofrer, apenas 
pela experiência que oferecem.

O empurrãozinho para abrir um 
centro de treinamento em Jeru-
salém foi esse caminho. Juntamos 
US$ 5.000 do nosso dinheiro pes-
soal para o pagamento de uma casa 
própria em Mevaseret Tzion (uma 
cidade a cerca de 10 minutos de 
Jerusalém). Enquanto a casa estava 
em fase de construção, nos reuni-
mos com outros amigos e dedica-

mos as fundações dela ao Senhor.

Assim que conseguíssemos vender o 
Centro Maoz em Ramat Hasharon, 
planejávamos dar entrada em um 
pequeno hotel em Jerusalém que 
poderíamos transformar em um 
centro de treinamento. Tínhamos 
energia e paixão para ensinar dia 
e noite. Tratava-se de construir o 
Reino de Deus em um dos períodos 
mais significativos da história antiga 
de Israel. Levantaríamos líderes que 
então seriam liberados para fazer o 
que Deus os chamou para fazer - e 
sem amarras.

Oh Jerusalém, 
Jerusalém!
No entanto, havia jerusalemitas que 
tinham seus próprios planos. Judeus 
ultraortodoxos que acompanhavam 
nossa revista Maoz Israel Report 
ficaram sabendo de nossos planos e 
lançaram uma pequena cruzada para 
“deter os Sorko-Rams”. De acordo 
com artigos escritos nos jornais 
locais, eles usaram suas conexões para 
avisar as pessoas no município da 
cidade e outras pessoas no governo 
local, certificando-se de que nada 
com o nome Sorko-Ram ou Maoz 
passasse por qualquer comitê de com-
pra ou autorização. Em determinado 
momento, os membros do Knesset 
debateram publicamente nosso movi-
mento, conforme registrado na TV.

Quando os ultraortodoxos soube-
ram da localização da nossa casa 
recém-comprada, visitaram todos 
os vizinhos e contaram histórias 
horríveis sobre o que o “casal mis-
sionário” faria com eles se tivessem 
permissão para se mudar para o 
bairro. Os israelenses, que nunca 
tinham visto ou ouvido falar de nós, 
ficaram apavorados. Eles ameaçaram 
explodir nossa nova casa. O emprei-
teiro implorou para que rompêsse-

mos nosso contrato; ele ficaria feliz 
em devolver tudo o que já havíamos 
pagado. A oposição não tinha nada 
de divertido, mas não era intimidan-
te. Não era a primeira vez que nossa 
casa era alvo de uma bomba. Nós 
iríamos prosseguir.

Então, para nossa surpresa, a venda 
do Centro Maoz em Ramat Hasha-
ron fracassou. Algumas noites depois 
eu tive um sonho vívido em que o 
Senhor me mostrou que não deve-
ríamos nos mudar. Quando acor-
dei, Ari recebeu um telefonema do 
corretor de imóveis informando que 
eles tinham um comprador sério. 
Tendo acabado de ouvir meu sonho, 
Ari informou que a casa não estava 
mais à venda.

Enquanto isso, nossos bons amigos 
Barry e Batya Segal, que haviam 
comprado uma casa perto de nós 
próximo a Jerusalém, foram in-
formados de que a casa que com-
praram tinha alguns problemas 
estruturais sérios. O momento foi 
perfeito; cancelamos nosso contrato 
e o empreiteiro transferiu aquela 
casa que tínhamos dedicado ao 
Senhor, para os Segals.

Oramos e avançamos com fé. No 
final, ficou claro que o Senhor queria 
que ficássemos na área de Tel Aviv. 
Os fundos que arrecadamos não 
chegavam nem perto do que o Maoz 
precisava para estabelecer uma esco-
la de treinamento de liderança, por 
isso buscamos ao Senhor para outras 
maneiras de fazer Seu Reino crescer. 
Claro, o objetivo nunca poderia ser 
um edifício; o prédio era apenas uma 
ferramenta. O objetivo eram líderes 
maduros que pudessem pastorear 
e treinar jovens crentes no Senhor. 
Agora era hora de recuar um pouco 
e seguir em frente novamente.
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Continua no próximo mês...




