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By Shira Sorko-Ram

m de quatro homens vencerá a corrida 
para ser o próximo primeiro-ministro de 

Israel. Por padrão, o cargo de primeiro-ministro 
é conquistado pelo líder do partido que conseguir 
formar uma coalizão majoritária de pelo menos 61 
cadeiras no Knesset (parlamento) de Israel. Nor-
malmente, é o líder do maior partido que vence. 
No entanto, com tantos partidos menores na dis-
puta, as rédeas ocasionalmente têm sido entregues 
ao líder de um partido menor com mais aliados. O 
dia 23 de março será o grande dia.
Curiosamente, a maioria dos cidadãos de Israel 
vota nos conservadores. Embora os israelenses 
sejam incrivelmente liberais em questões sociais, 

a necessidade de segurança, devido ao fato de 
estarem cercados por nações que odeiam judeus, 
tem prioridade nas mentes das pessoas quando se 
trata de questões internas.
De muitas maneiras, nos últimos 13 anos, o 
primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu 
partido, o Likud, serviram bem a nossa nação. 
Ele tem sido uma “mãe ursa” feroz ao nos prote-
ger. Com inimigos de todos os lados, Netanyahu 
construiu e liderou um exército formidável. Ele 
também enfrentou o presidente Barack Obama, 
mesmo quando este assinou um tratado com o 
Irã, permitindo que se tornasse nuclear até 2030 
(o Irã anda bem ocupado produzindo urânio, de 
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acordo com os inspetores da AIEA).
Netanyahu e o presidente Trump fize-
ram coisas que ninguém ousou fazer 
- coroar Jerusalém como a capital de 
Israel e declarar que ela e as Colinas 
de Golã são partes inegociáveis de 
Israel. Juntos, os dois chefes de estado 
trouxeram a paz entre Israel e quatro 
países muçulmanos, com mais por vir. 
Esses movimentos percorreram um 
longo caminho no sentido de retirar 
Israel da idade das trevas em termos 
de legitimidade internacional.
Não há dúvida de que Netanyahu fez 
um bom trabalho ao longo dos anos 
ao mover Israel da esfera socialista 
para uma sólida cultura capitalista 
(muitos dos primeiros pioneiros de 
Israel vieram da Rússia)
.Então, qual é o problema dele? 
Sua fraqueza está na maneira como 
ele governa - que se tornou mais 

intrusiva nos últi-
mos anos à medida 
que as ameaças de 

um julgamento por corrupção se 
intensificaram. Muito de seu dilema 
envolve seu estilo de vida de gran-
des ambições. Ele deu tratamento 
preferencial a amigos por grandes 
compras governamentais e favore-
ceu jornais que escreveram apro-
vando seu governo.
Desesperado para evitar investiga-
ções sobre sua conduta, ele mani-
pulou as normas sobre o estado de 
direito de acordo com a mídia de 
esquerda israelense. Como escreveu 
o jornal Haaretz: “Netanyahu adotou 
marcas de um regime monárquico, 
tanto em termos de concentração de 
poder e de tomada de decisão em 
suas mãos, quanto em termos do 
estilo de conduta de sua família...”
O que é verdade é que há muitos 
líderes políticos em Israel, que antes 
trabalharam de perto com ele, agora 
o desprezam. Na verdade, das sete 
administrações em que atuou como 
PM, ele nunca completou um man-
dato de quatro anos devido à sua 
incapacidade de manter uma coali-
zão. Mesmo assim, o povo de Israel 
continua dividido em seu apoio a ele.

Então Veio o Vírus
Depois da terceira eleição em março 
passado, vendo a crise da pandemia 
pelo coronavírus se intensificar, 

o líder do partido 
Azul & Branco, 
Benny Gantz, 
decidiu quebrar 
o impasse de um 
governo empacado 
(ninguém tinha 
conseguido criar 
uma coalizão) ao 
decidir se juntar 
a Netanyahu na 
última eleição. Os 
dois líderes concor-
daram que cada um 
seria primeiro-mi-

nistro por meio mandato, mas o 
público não acreditava que Ne-
tanyahu cumpriria sua promessa. 
E, dito e feito! Antes de chegar a 
hora de Gantz assumir as rédeas, 
Netanyahu acabou com a coalizão, 
acreditando que poderia ganhar a 
próxima eleição sem Gantz. Com 
uma coalizão sólida, ele pensou 
que conseguiria aprovar uma lei 
dando imunidade a condenações 
criminais para primeiros-minis-
tros em exercício.
Para seu crédito, Netanyahu 
conseguiu encomendar o primei-
ro embarque de vacinas contra 
o vírus da COVID enviadas para 
fora dos EUA. Em março, cerca 
de metade de todo o país e a 
grande maioria da população 
em risco receberam a vacina. 
Embora os benefícios ou riscos 
em longo prazo da vacina ainda 
sejam desconhecidos, em curto 
prazo ela resultou em uma queda 
estatística acentuada de mortes e 
casos críticos.
Por outro lado, no entanto, 
Netanyahu lutou no ano passa-
do para controlar a propagação 
do vírus. As ações dos Haredim 
(judeus ultraortodoxos) e, em 

Tel Aviv, apelidada de a cidade que nunca 
dorme é fechada durante os bloqueios. 
Praticantes de esportes foram abordados e 
multados pela polícia, assim como pais que 
deixaram seus apartamentos apertados 
para levar os filhos para passear.

Bancos de parques 
bloqueados na 
tentativa de desen-
corajar os pedestres 
de se reunirem.
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menor escala, da comunidade ára-
be, foram um atraso nos esforços 
empreendidos. Desde o início, 
eles prestaram pouca ou nenhuma 
atenção às regras estabelecidas pelo 
gabinete israelense para o que seria 
um curto bloqueio. Os Haredim 
continuaram a realizar cerimônias 
de circuncisão, casamentos e fune-
rais com centenas e até milhares 
de participantes.
Um plano excepcional foi elaborado 
no início do ano passado, que pare-
cia ter todas as chances de derrotar 
a propagação do vírus. O plano 
era dividir Israel em quatro graus 
de confinamento quando as cepas 
começaram a atingir a nação. As 
cidades e áreas foram divididas em 
verde, amarelo, laranja e vermelho 
de acordo com a porcentagem de 
casos COVID ativos. A extensão do 
bloqueio dependeria da cor da área. 
Como havia muitas áreas com pou-
cos casos, grande parte do país teria 
condições de continuar caminhando 
- especialmente escolas.

Os Haredi Desafiam o 
Governo
Entretanto, em pouco tempo as 
cidades e comunidades Haredi (ul-
traortodoxas) se tornaram as áreas 
vermelhas mais extremas. Embora 
os Haredim sejam apenas 12% da 
população de Israel, eles represen-
taram 40% dos casos de COVID. 
Quando as autoridades tentaram 
bloquear as áreas vermelhas onde 
viviam os ultraortodoxos, eles 
protestaram nas ruas aos milhares e 
entraram em choque com a polícia.
Não querendo alienar os ultraorto-
doxos, cuja aliança política é crítica 
para sua coalizão, Netanyahu optou 
por bloquear a nação inteira. O 
absurdo foi percebido por todos. 
Enquanto a polícia multava os 
cidadãos de Tel Aviv que se aven-
turavam a sair de suas casas para 
se sentar nos bancos do parque, os 
Haredim não eram impedidos de 
praticar nenhuma de suas ativida-
des. A polícia explicou que forçar os 
Haredim a cumprir o bloqueio teria 

causado derramamento de sangue e 
dilacerado o país.
Como resultado, a nação foi colo-
cada em confinamento três vezes 
- num total de quatro meses - o 
mais longo de todos os países. Se 
há algo que aprendemos sobre a 
COVID é que ela não faz acepção 
de pessoas. O fato de alguém ter 
um bom motivo para participar 
de uma atividade de risco social 
não o torna imune à doença. No 
entanto, também observamos (e 
experimentamos nós mesmos) 
que a interação social e a capa-
cidade de trabalhar e sustentar a 
família são pilares cruciais de uma 
sociedade saudável.
Muitas pequenas empresas, in-
cluindo restaurantes, academias de 
ginástica, limpeza, salões de beleza 
- na verdade, todos os shoppings 
de Israel - foram devastados. Mui-
tas crianças podem ter que repetir 
o ano escolar.
Os isolamentos forçados realmen-
te ajudaram a reduzir os números 

nas duas primeiras vezes. 
Mas, na terceira vez, os 
números não diminuíram! 
Obviamente, os israelenses 
estavam cansados de tomar 
precauções e perderam a fé 
em seus líderes, que repetida-
mente eram filmados parti-
cipando de eventos sociais 
lotados.
Desesperado para diminuir 
o número de doentes, Israel 
fechou seu aeroporto inter-
nacional. E mais: enquanto as 
crianças israelenses passa-
vam mais de quatro meses 
aprendendo em casa atra-
vés do Zoom (online, se 
elas tivessem um computa-
dor), todos viam as escolas 
ultraortodoxas e yeshivas 
permanecerem abertas, 
desafiando a lei.Dezenas de milhares de judeus Haredi lotaram as ruas para um funeral, entrando em contato com o carro (foto) 

e, posteriormente, com a maca dentro dele que carregava o corpo de um rabino que tinha morrido de COVID.
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Novas Eleições com 
Novos Candidatos
Nas últimas eleições, o PM Ne-
tanyahu venceu por uma pequena 
maioria. Há algo diferente nesta 
próxima eleição? Possivelmente. 
Esperançosamente. Só Deus sabe 
realmente quem seria o melhor 

Gideon Sa’ar
Partido Tikvah Hadasha (Nova Esperança).

Por anos, Sa’ar tem sido um fiel aliado do Likud, de 
Netanyahu. No entanto, no início de dezembro, ele 
decidiu deixar Netanyahu e formar seu próprio parti-
do - particularmente por causa do contínuo mal-estar 
gerado pelos processos contra Netanyahu. Ele é um 
residente secular da culturalmente liberal Tel Aviv e sua 
esposa é uma apresentadora de notícias famosa.

Ele é visto como um político honesto que cumpre suas 
promessas. Na verdade, ele está mais à direita do que 
Netanyahu. Embora o primeiro-ministro tenha, em di-
ferentes momentos, considerado a criação de um estado 
palestino (sob tremenda pressão mundial), Sa’ar disse que 

“se oporia a um estado palestino 
no coração da nossa pátria”. Ele 
acredita que isso “só prejudicaria 
a estabilidade e a segurança na 
região”. A maioria dos israelenses 
concorda com ele.

Em termos práticos, ele sente que 
poderia se dar melhor com o presi-
dente Biden por causa da proximi-
dade que Netanyahu teve com o governo Trump. Suas 
políticas seriam basicamente espelhar as de Netanyahu, 
sem a bagagem que vem com uma pessoa que ocupa 
um cargo por muito tempo e que luta contra um pro-
cesso no tribunal criminal.

Yair Lapid 
Partido Yesh Atid (Há um futuro).

Lapid era jornalista e apresentador de noticiário de 
televisão antes de entrar na política em 2012. Seu pai era 
um sobrevivente do Holocausto e um político que era um 
forte inimigo dos ultraortodoxos. O filho é menos radi-
cal, mas, como primeiro-ministro, sua plataforma inclui 
a aprovação de uma lei que insista na questão de que os 
homens ultraortodoxos tenham que servir no exército.

Não há dúvida de que os Haredim são um desafio gigan-
tesco para a nação israelense. Eles estão se multiplicando 
muito mais rápido do que o resto da população. Eles se 
recusam a servir no exército e uma grande porcentagem 
se recusa a trabalhar, preferindo, em vez disso, estudar 
em suas yeshivas. Eles se juntarão a praticamente qual-
quer partido que lhes dê estipêndios suficientes para ter 
famílias numerosas sem a necessidade de ganhar a vida. 
Como os números não mentem, um dia a nação implo-
dirá por causa de uma população que não trabalha ou 
serve ao exército, mas exige repasses.

Lapid é esquerdista no processo de paz. Ele estaria 
pronto para interromper a construção em assentamen-

tos israelenses. Ele está disposto a 
buscar um estado palestino se os 
palestinos pararem com sua violên-
cia (até agora, por mais de 70 anos, 
os palestinos não concordaram com 
essas condições). A plataforma de 
Lapid inclui colocar ênfase na vida 
civil - como saúde, educação e po-
liciamento - uma área carente que 
Netanyahu negligenciou.

Ele quer diminuir o tamanho dos comitês do primei-
ro-ministro e limitar os mandatos de um primeiro-mi-
nistro a oito anos. Sendo de Tel Aviv, ele permitiria 
que movimentos não ortodoxos realizassem conver-
sões religiosas e casamentos, e os teria como legíti-
mos pelo estado. Ele deseja que todos os movimentos 
religiosos judeus possam orar abertamente no Muro 
Ocidental. Até agora, os Haredim não permitem que 
judeus não ortodoxos orem como grupo no Muro, 
nem permitem que mulheres leiam as Escrituras ali. 
Ele até deseja trabalhar para criar uma Constituição 
para Israel, algo que não acontece há 70 anos por 
causa dos ultraortodoxos.

1

2

líder para Israel. Quem quer que 
seja o próximo primeiro-minis-
tro, ele precisará de uma maioria 
sólida para sua coalizão. Quanto 
mais estreita for a coalizão, mais 
demandas os partidos menores 
farão e mais difícil será fazer 
qualquer coisa (os partidos árabes 

são antissionistas - contra a existên-
cia do estado de Israel) e até agora 
os membros árabes do Knesset nunca 
fizeram parte de uma coalizão.Além 
de Netanyahu, existem três outros 
candidatos fortes para a criação de 
uma coalizão. Aqui está uma breve 
descrição de cada um.
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Embora o Corpo do Messias 
em Israel tenda a ser conserva-
dor socialmente, ele vota tanto 
à esquerda quanto à direita. Isso 
ocorre porque votar na “direita” é, 
em grande parte, uma postura de 
moralidade e segurança, enquanto 
votar na “esquerda” é visto como 
uma defesa da liberdade religiosa.
À direita, os judeus haredi se tor-
naram inimigos dos judeus messiâ-
nicos, lutando contra as crescentes 
congregações messiânicas e tentando 
fechar empresas pertencentes a mes-
siânicos. E por terem sido os aliados 
mais fiéis do primeiro-ministro em 
exercício por muito tempo, eles têm 
uma influência poderosa.

À esquerda, os seculares tendem 
a ser mais flexíveis com pesso-
as de fé como nós, mas também 
apóiam o aborto, não reverenciam 
a família tradicional e ensinam 
nas escolas que a Bíblia é uma 
grande tradição, mas que Deus 
não existe. Embora essas práticas 
possam ser repugnantes para os 
Haredim, sob seu governo, eles 
não fizeram nada para restrin-
gir as comunidades antibíblicas. 
O aborto é gratuito e fácil de 
conseguir e não há resistência de 
qualquer lugar vindo de ativistas 
LGBTQ que agora estão influen-
ciando o currículo escolar.
Em última análise, só Deus sabe 

quem será o melhor primeiro-
-ministro de Israel nesta eleição. 
Estamos orando fervorosamente 
para que a vontade de Deus seja 
feita nesta eleição como ela é 
no céu. Que Deus use os políti-
cos e escolha alguns para serem 
aliados da comunidade judaica 
messiânica de Israel.

Naftali Bennett 
Partido Yamina (Para a direita).

Bennett nasceu em Haifa, filho de pais americanos que obser-
vam o judaísmo ortodoxo moderno. Eles fizeram aliáh [imi-
graram] antes do filho nascer. Durante sua infância, a família 
passou vários anos nos Estados Unidos e depois retornou 
para Israel. Ele serviu em operações de combate como oficial 
das forças especiais de Israel. Depois Bennett criou várias 
empresas de software de grande sucesso e as vendeu por 
cerca de US$ 300 milhões. Ele entrou na política em 2006, 
servindo como Chefe de Gabinete do PM Netanyahu.

Naftali Bennett é um empresário por excelência. Ele é um 
estrategista brilhante na política israelense, com objetivos 
e alvos claros. Suas soluções para questões muito difíceis 
são incrivelmente claras e viáveis. Seu problema reside em 
suas capacidades; Netanyahu tem trabalhado para mantê-
-lo reprimido.

Suas políticas para a Judeia e Samaria são firmes. Ele se 
opõe à criação de um estado palestino. Ele deseja investir 
na construção de estradas para que os palestinos possam 
viajar em suas próprias áreas, sem barreiras. Seus planos 
incluem a criação de zonas industriais conjuntas para 
trabalhadores judeus e árabes porque, diz ele, “a paz cresce 

de baixo para cima - por meio 
das pessoas na vida diária”. Ele 
crê firmemente no mercado livre 
e também em menos regulamen-
tação governamental do setor 
privado porque, observa ele, as 
empresas privadas são o motor 
do crescimento econômico.

Então, qual é o seu maior desafio 
em receber votos suficientes para se tornar o próximo 
primeiro-ministro? Parece que não há judeus religiosos 
observantes modernos o suficiente em Israel! Esta nação 
está dividida principalmente entre os ultraortodoxos e os 
judeus ultrasseculares.

Seu papel na construção da próxima coalizão é um dos 
mais interessantes de se observar, já que Bennett é visto 
como o criador do rei desta eleição. Porque, embora ele 
seja religioso e ideologicamente à direita, ele não gosta da 
corrupção e do extremismo dos Haredim e estaria inclina-
do a formar uma coalizão com a esquerda se isso signifi-
casse mais liberdade para os cidadãos israelenses. É uma 
aposta, mas, se jogada corretamente, ele pode se encontrar 
no topo deste baralho recém-embaralhado.

3

Como as Eleições Afetarão 
os Judeus Messiânicos em Israel?
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Kehilat Hasharon 

 congregação de Ari e Shira 
não foi a primeira congre-

gação plantada em Israel, mas foi 
a primeira do seu tipo: voltada 
de forma clara e específica para a 
construção de uma comunidade 
de israelenses de língua hebrai-
ca, cheia do Espírito Santo. Por 
vários motivos, a congregação 
que começou na sala de estar de 
Ari e Shira em um subúrbio de 
Tel Aviv teve que se mudar várias 
vezes e, a cada vez, perdia pessoas 
que não conseguiam comparecer 
ao novo local. A congregação 
precisava de estabilidade. Eles 
precisavam de um lugar próprio.

Possuir terras em Israel é um 
empreendimento muito compli-
cado. A explicação simplificada é 
que 85% das terras em Israel são 
propriedade do governo. Portan-
to, mesmo que uma pessoa em  
particular comprasse um terreno, 
o governo poderia vir e causar 
problemas se não gostasse das 
atividades que ocorriam naquela 
propriedade. Portanto, ao con-
siderar a compra de um terreno 
para abrigar a congregação, Ari 
e Shira sabiam que teriam que 
comprar um terreno particular e 
não do setor público.

Em 1979, mais ou 
menos na época 

em que nasceu 
a filha deles, 
Shani, eles 
encontraram 
exatamente 
o imóvel que 
procuravam. 
Ele ficava 
no meio de 
hectares de 
campos de 
morango, 10 
minutos ao 

norte de Tel Aviv, em uma cidade 
chamada Ramat HaSharon. Eles 
construíram a maior estrutura 
que poderiam legalmente cons-
truir em 1250 m2. O porão seria 
o local das reuniões, o andar 
principal serviria de local para a 
comunhão dos irmãos e o andar e 
meio acima seria a casa deles.

Provavelmente vocês não devem 
saber exatamente como é o caos 
de cuidar de uma criança de três 
anos e de um bebê recém-nascido 
enquanto se comunica com o em-
preiteiro da construção em uma 
língua que não é a sua materna, 
o hebraico, nos primeiros dias de 
existência de Israel. E, certamen-
te, como vocês podem imaginar, 
poucas coisas ocorreram bem.

Mesmo assim, no final, ela 
foi construída. E se o arco da 
entrada ficou torto ou não, 
isso não teria nenhuma impor-
tância à luz da eternidade. A 
congregação deles agora tinha, 
finalmente, um lar permanente 
em Ramat HaSharon. Ela se 
tornaria conhecida como Kehi-
lat HaSharon (A Congregação 
Sharon).

Com seu grupo central estabe-
lecido, Ari e Shira começaram a 
trazer outros israelenses para o 
Senhor. Eles compartilhavam o 

A

Kehilat HaSharon 
era a maior 

congregação 
messiânica do país 

na época.
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Evangelho com qualquer pessoa 
que encontrassem e se ofereciam 
para orar por ela - permitindo 
que o poder de Deus falasse por 
si mesmo.

A parte mais memorável daqueles 
primeiros dias em Ramat HaSha-
ron foi o fluxo constante de mi-

lagres que convenceu os israelen-
ses de que Deus não era apenas 
real e poderoso, mas que também 
cuidava das pessoas em um nível 
pessoal. Assim que se espalhou a 
notícia de que Deus estava respon-
dendo às orações, messiânicos e 
descrentes de toda a Terra vinham 
visitar a congregação.

Um Novo Modelo
Conforme a congregação crescia, 
líderes de outros grupos cheios do 
Espírito em todo o país vinham 
para aprender o que estava sendo 
feito para que pudessem replicar 
em suas cidades natais. No en-
tanto, quando Ari explicou que os 
pilares de sua congregação eram 

a adoração, a língua hebraica, o 
Espírito Santo e a celebra-

ção dos feriados bíbli-
cos, alguns dos líderes 
ficaram surpresos.

“Vocês são judaizan-
tes! Você não pode 
seguir Yeshua e cele-
brar feriados judai-
cos!”, eles respon-
deram. Ari explicou 
que Yeshua celebra-
va esses feriados e o 
termo “judaizantes” 
era usado na Bíblia 
para descrever ju-
deus que tentavam 
forçar os gentios 
a guardar a lei 
judaica. “Não se 
pode judaizar um 
judeu”, ele brincava, 
“e nunca houve uma 

escritura que instruiu 
os judeus a abandonar 

suas raízes ao aceitar o 
Messias judeu”.

Lentamente (muito lentamente), a 
ideia começou a ganhar aceitação. 
Se outras congregações eram cheias 
do Espírito ou não, uma identi-
dade judaica messiânica em Israel 
começava a se estabelecer. Poder 
ser judeu, viver um estilo de vida 
judeu e crer em Yeshua!

40 + 30
Em maio de 1988, Israel come-
morava 40 anos como Estado. 
Novos grupos messiânicos isra-

elenses estavam se formando em 
todo o país; parecia um momento 
maravilhoso para celebrar o feriado 
de Shavuot (Pentecostes) com uma 

conferência messiânica nacional. 
Seria mais um daqueles eventos 
“inéditos” em quase 2.000 anos.

O desafio na época era encontrar 
um hotel que lhes permitisse adorar 
e falar sobre Yeshua em um contex-
to judaico e permitir que usassem 
equipamentos de som eletrônico 
em um sábado, que também era o 
dia sagrado de Shavuot. Na época, 
o turismo havia caído, pois um 
levante palestino, agora conhecido 
como a Primeira Intifada, entrava 
no sexto mês de um reinado que 
durou seis anos. Os hotéis esta-
vam desesperados por renda, mas 
nenhum deles arriscaria perder sua 
licença Kosher por causa de uma 
conferência.

O Diplomat Hotel em Jerusalém, no 
entanto, estava falindo e o proprietá-
rio não se importou com qual seria 
a reação das autoridades rabínicas 
e abriu as portas de seu hotel de 
500 quartos. Ari e Shira não teriam 
como saber na época o quão signifi-
cativo esse evento seria, mas o tama-
nho do entusiasmo pela conferência 
por parte dos messiânicos no país e 
no exterior deu uma dica.

Sid Roth, um líder judeu messiâni-
co dos EUA, trouxe a maior turnê 
de todos os tempos - quase 500 
pessoas - para participar da con-
ferência. Outros 725 messiânicos 

Freda Lindsay (mãe de Shira) e Ari 
dançando na sucáh no quintal durante 
a Festa dos Tabernáculos.

“Vocês são judaizantes! 
Vocês não podem seguir 

Yeshua e celebrar feriados 
judaicos!” eles responderam.
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locais de todos os cantos do país e 
de várias origens teológicas tam-
bém compareceriam. O interesse 
foi tão grande que, no final, eles 
tiveram que recusar inscrições. No 
último minuto, chegou um grupo de 
cerca de 50 turistas hondurenhos 
que vieram especialmente para a 
conferência. Ari e Shira não tiveram 
coragem de dispensá-los e rapida-
mente encontraram alojamento em 
um hotel próximo chamado Eden.

Palestrantes respeitados de Israel 
e do exterior ministraram. As pri-
meiras bandas messiânicas “Lamb” 
e “Israel’s Hope”, dos EUA, fizeram 
todos dançar como um só corpo. 
A música delas acrescentou uma 
riqueza à identidade messiânica. A 
imprensa israelense cobriu a con-
ferência. A compreensão por parte 
do pequeno grupo local de messi-
ânicos - de que eles faziam parte 
realmente de algo maior - conti-
nuou a impactá-los muito depois 
do término da conferência.

Em algum ponto, a mistura de várias 

correntes de crentes em um culto de 
adoração chegou ao auge quando um 
líder israelense saiu porque outros 
ao seu redor estavam orando em lín-
guas. Algumas pessoas ficaram desa-
nimadas com a saída repentina dele, 
mas muitos passaram a noite inteira 
orando e buscando ao Senhor juntos. 
Eles testemunhariam mais tarde que 
sentiram que algo significativo havia 
acontecido. Mesmo aqueles líderes 
que consideraram heréticos aqueles 
que falavam em línguas, admitiriam, 
em retrospectiva, que a melhor coisa 
da conferência de 1988 “foi que ela 
aconteceu”.

Que a conferência deixaria sua 
marca no coração daqueles que 
ali estavam, ficaria evidente nos 
anos seguintes. Mas se passa-

riam três décadas antes que Ari 
e Shira ficassem surpresos com o 
significado adicional da hora e do 
local daquela reunião de adora-
ção nacional. Quase exatamente 
30 anos depois, quando Israel 
celebrou seu 70º aniversário, os 
EUA seriam a primeira nação a 
reconhecer oficialmente Jerusalém 
como a antiga e atual capital da 
terra e do povo de Israel.

Os EUA compraram duas pro-
priedades enquanto cuidavam da 
logística da mudança da embaixa-
da de Tel Aviv para Jerusalém - o 
Diplomat Hotel e o Eden Hotel. 
E quanto aos hondurenhos que 
uniram seus corações aos messi-
ânicos israelenses 30 anos antes 
naquele exato hotel? O país deles 
decidiu mudar sua embaixada 

para Jerusalém como capital 
legítima de Israel!

Após a conferência, pessoas 
vieram de todos os lugares 

Ari batiza uma nova na fé no lugar mais acessível 
possível: o Mar Mediterrâneo.

A Conferência Messiânica Shavuot de 1988 teve mais de 
1200 participantes e teve um impacto duradouro na vida 

daqueles que compareceram.
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para visitar a Kehilat Hasharon. 
Parecia que em todos os cultos 
pelo menos uma pessoa vinha 
para o Senhor. As sementes 
de fé semeadas durante anos 
estavam finalmente começando 
a brotar. Em poucos meses, no 
entanto, Ari e Shira teriam que 
tomar uma das decisões mais 
difíceis de suas vidas.

Primeiro a família
Criar filhos no ministério não 
é uma tarefa fácil, não importa 
quem você seja ou onde more. É 
provável, no entanto, que o filho 
de Ari e Shira, Ayal, estivesse 
entre os 1% mais difíceis de criar 
enquanto eles plantavam um 
trabalho pioneiro em um país em 
desenvolvimento.

Ayal só ficava quieto quando dormia. 
Ele era um garoto do tipo fora-da-
-caixa - ou seja, se houvesse uma 
caixa por perto, certamente não se 
pareceria com uma caixa quando 
ele acabasse com ela. À luz disso, 
ele raramente era levado para vi-
sitar a casa de outras pessoas, pois 
ele desmontava tudo o que encon-
trava - de armários a rádios - mas 
não tinha ideia de como montá-los 
novamente.

Aos dois anos de idade, ele es-
calou uma parede e caiu de uma 
altura de dois andares, trincando 
o crânio na beira de um corri-
mão. Aos três, ele encontrou um 
carrinho de golfe dando bobeira 

e o dirigiu pela frente de um prédio 
- com sua irmã de dois anos no 
banco do passageiro. Por volta dos 
quatro anos, ele foi trazido carre-
gado por uma mulher durante um 
dos cultos de adoração em Ramat 
HaSharon; ele estava correndo do 
lado de fora e ela o atropelou com 
o carro. Sendo responsáveis como 
eram, Ari levou Ayal ao hospital e 
Shira ficou para terminar o culto.

Esses são apenas alguns dos des-
taques. A vida com Ayal era um 
constante tornado. No entanto, os 
verdadeiros problemas tornaram-se 
aparentes quando ele começou a 
estudar. Na época, não havia diag-
nóstico de deficiências comporta-

mentais ou de aprendizagem, muito 
menos treinamento para que os 
professores soubessem como lidar 
com essas crianças. E assim, Ayal ti-
nha problemas constantes na escola.

Além do caos, no entanto, o maior 
problema era que Ayal não estava 
aprendendo. Ele simplesmente 
não conseguia se lembrar de nada 
que era ensinado. Na quarta série, 
incapaz de escrever corretamente 
seu próprio nome em hebraico, 
seus professores simplesmente 
disseram que ele era burro demais 
para aprender. Quando Ari e Shira 
ouviram isso, eles sabiam que te-
riam que tomar medidas drásticas 
para ajudar o filho.

Mais ou menos naquela época, a 
esposa de um ministro em visita 
a Israel ouviu que os Sorko-Ram 
precisavam de ajuda para o filho. 
Ela era especialista em dificulda-
des de aprendizagem de crianças 
e, após um teste rápido, disse 

Ayal, Shira, Ari e Shani na década de 1980

Após a conferência, pessoas vieram de todos os lugares 
para visitar a Kehilat Hasharon. Parecia que em todos 
os cultos pelo menos uma pessoa vinha para o Senhor. 

As sementes de fé semeadas durante anos estavam 
finalmente começando a brotar.



a eles que Ayal tinha dislexia 
clássica e TDAH. Logo, Ari e 
Shira descobriram que havia uma 
escola especial que ele poderia 
frequentar em Dallas, Texas, que 
poderia essencialmente ensiná-lo 
a aprender. Mas isso significava 
deixar em Israel tudo que eles ha-
viam levado mais de uma década 
construindo meticulosamente.

Mesmo enquanto pesavam suas 
opções, eles sabiam que outro 
ano de escola israelense para Ayal 
estava fora de questão. Então, 
eles entregaram a congregação a 
vários líderes do grupo principal, 
que lhes deram uma calorosa 
festa de despedida.

Apesar de nunca ter aprendi-
do inglês, em poucos meses Ayal 
prosperava em sua nova escola. 
Ele ainda não sabia ler ou escrever 
bem, mas estava melhorando como 
nunca antes.

Duas coisas significativas aconte-
ceram durante os dois anos em 
que viveram em Dallas, antes de 
retornarem a Israel. Primeiro, foi 
um culto fatídico ao qual os Sorko-
-Ram participaram, no qual um 
ministro orou por Ayal e ali mes-
mo na frente de todos ele começou 
a ler. E, embora ele nunca tenha 
se saído bem em um ambiente de 
sentar e ouvir, sua capacidade de 
aprender e sua memória mudaram 
dramaticamente. Aparentemente, 
Deus não precisava considerar 
alguns requisitos para se ter uma 
vida feliz e bem-sucedida, porque, 
hoje, Ayal é casado e tem sua pró-
pria empresa de nanobiotecnologia.

A segunda coisa significativa foi um 
encontro casual de Ari e Shira com 
Ray e Christy Wilkerson. Eles se en-
contrariam em uma viagem familiar 
de dois dias e, no final da viagem, 

um relacionamento para toda a vida 
havia começado. Christy começou a 
trabalhar meio período no escritório 
do Maoz e se tornaria a administra-
dora internacional do Maoz Israel, 
posição que ela ocupa até hoje.

Regresso à Casa
Com a educação de Ayal de volta 
aos trilhos e alguma ajuda admi-
nistrativa internacional em Dallas, 
os Sorko-Rams retornaram a Israel 
após dois anos no exterior.

Infelizmente, os calorosos ami-
gos que haviam lhes dado uma 
festa de despedida não estavam lá 
para saudá-los em seu retorno. A 
congregação tinha entrado em co-
lapso e rumores corriam por toda 
parte. Ari e Shira ficaram arrasa-
dos. Eles sabiam que tinham feito 
a coisa certa ao priorizar o filho, 
mas ver tantos anos de esforço se 
dissolvendo em nada doeu pro-
fundamente.

Enquanto eles processavam o 
choque do que os saudou em 

seu retorno, eles receberam uma 
mensagem de um homem justo que 
eles respeitavam: Era bem simples: 
“Se vocês conseguirem perdoar 
completamente e seguir em frente, 
o Senhor poderá usá-los em um 
nível muito maior em Israel”.

Em retrospectiva, alguns líderes de 
qualidade foram levantados daquela 
congregação primitiva. E duas con-
gregações nasceriam das cinzas do 
trabalho deles - duas congregações 
que ainda hoje prosperam.

Mas a retrospectiva é 20/20. Na 
época, tudo que Ari e Shira podiam 
sentir era a perda. Eles resolveram 
encontrar outras maneiras de cons-
truir a comunidade messiânica em 
Israel. Mas eles estavam determi-
nados a nunca mais plantar outra 
congregação. Nunca mais.
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Continua no próximo mês ...

Ari e Shira na viagem onde conheceram 
Ray e Christy Wilkerson



 Março de 2021

Shalom de Jerusalém!

       Significância... é o que todos desejamos. Quando somos jovens e a vida está à nossa frente, 
focamos principalmente na diversão, na aventura, emoção e amor. Mas, depois de alguns anos, 
percebemos que o que realmente queremos fazer, ser, criar, é algo significativo em nossas vidas.

       Aqui em Israel, carregamos uma dupla paixão: viver uma vida significativa para o Reino de 
Deus e fazer com que as ofertas dos nossos parceiros do Maoz tenham importância à luz da 
eternidade.

       Algumas pessoas compõem canções que duram muito além de suas vidas. Outros pintam. 
Outros escrevem livros ou fazem discursos. Todas essas coisas têm a possibilidade de durar mais 
do que nossos anos finitos na terra.

       Mas a maioria de nós vai deixar para trás nossa história... a história de nossas vidas. Como 
vivemos. O que era importante para nós. A quem impactamos. Onde escolhemos deixar nossa 
marca com os poucos anos que vivemos na terra.

   É por isso que um testamento é tão importante. Ele completa a história de nossas vidas. Ele 
compartilha os frutos tangíveis que nossas vidas criaram e afetam a vida de outras pessoas muito 
depois de termos deixado esta terra.

       Ao reunir a papelada das atividades do ano passado para a declaração do IR, pare um minuto 
para considerar os próximos anos. Considere fazer seu testamento e incluir o Ministério Maoz 
Israel nele. O Reino será abençoado e você terá feito uma contribuição significativa para a vida 
de muitos.

       Queremos que sua parceria com a Maoz seja uma maneira de você viver uma vida 
significativa!

Kobi e Shani Ferguson

P.S. Avise-nos se incluir Maoz em seu testamento. Ou ligue 
para nós se precisar de ajuda. Você abençoará o Reino 
e Seu povo muito depois de ter chegado ao céu! É um 
pensamento maravilhoso!

Shani Ferguson
Diretora de Criação

Kobi Ferguson
Presidente e Diretor Executivo




