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O Novo Testamento–
SEQUESTRADO!

uando a filha dela nasceu, ela tinha os 
sonhos que toda mãe tem. Desde o rabo-de-
-cavalo ao vestido de noiva; ela tinha tudo 

imaginado. Ia criar a filha para ser uma noiva adorável 
e uma esposa preparada para, um dia, ser recompensa-
da com... netos!

Todas as suas esperanças desmoronaram quando a 
filha começou a ter ataques. Não aquele tipo de ataque 

que toda criança tem, mas que acaba superando um 
dia. Os da filha dela eram selvagens - ataques sobre-
naturalmente violentos. Nenhum homem iria querer 
sua filha agora. E se ela tivesse outros filhos - ninguém 
iria querer associar-se a eles também. Todo mundo ia 
achar que eles tinham sido amaldiçoados pelos deuses.

Então, um dia, ela ouviu um boato de que um homem 
com o poder de um deus desconhecido estava passan-
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do por perto, realizando incríveis milagres. Não 
era um deus que seu povo adorava, mas ela não se 
importava. Estava claro que os deuses dela eram 
incapazes ou não se importavam com a aflição dela.

“Senhor, a minha filha precisa da sua ajuda!” ela 
disse, implorando e esperançosa quando finalmen-
te o encontrou.

O homem a ignorou e continuou andando.

Ela começou a repetir o que havia dito, cada vez mais 
alto, pensando que talvez ele não a tivesse escutado.

Ainda assim, ele agiu como se ela não estivesse ali. 
A única resposta que recebeu foram olhares irrita-
dos daqueles que andavam ao lado do homem.

‘Eu preciso ser mais específica; 
talvez ele pense que estou simples-
mente pedindo por dinheiro’.

“Minha filha está sofrendo terri-
velmente com um poder malig-
no”, ela falou tentativamente.

Quando um dos espectadores 
finalmente falou, não foi com 
ela, mas com ele: “Mande-a em-
bora - ela já está incomodando 
a todos”.

Quando ela persistiu, o homem finalmente se 
dirigiu a ela: “Eu não estou aqui para ajudar o 
seu povo; eu estou aqui apenas pelo meu. Não é 
correto pegar este presente precioso destinado 
aos Filhos de Israel e entregá-lo a um povo tão 
digno quanto os cães”.

E todos nós sabemos qual foi a resposta dela. 
“Até os cães comem as migalhas” impressionou 
tanto a Yeshua que a mulher recebeu a migalha 
que havia buscado. Sua filha foi liberta e sua his-
tória ficou imortalizada nas Escrituras.

O que a maioria das pessoas ignora, no entanto, 
é que essa era a atitude de Yeshua em relação 
a todos os gentios que se aproximaram dEle 
durante sua vida. Ele não estava ali para salvar 
as nações do mundo. Ele veio apenas para Israel 
(Mateus 15.24).

Depois da ceia, Ele pegou outro cálice de vinho e 
disse: “Este cálice é a nova aliança entre Deus e 
Seu povo - uma aliança confirmada com o Meu 
sangue, que é derramado como sacrifício por vocês” 
(Lucas 22.20). A aliança foi chamada de “nova” 
porque outras alianças já existiam.

O Começo
Vale a pena os cristãos tirarem um momento para 
processar que, quem não era judeu quando Yeshua 
morreu - ou quando o Espírito Santo desceu no 
Pentecostes - não era convidado para a festa. To-
dos os discípulos que Yeshua chamou para segui-
-lo eram descendentes diretos de Abraão, Isaque e 
Jacó. Os milhares de novos crentes acrescentados 
ao Reino no dia em que o Espírito Santo desceu, 
eram exclusivamente judeus, muitos dos quais 
estavam visitando Jerusalém para celebrar a Festa 
Judaica de Shavuot (Festa das Primícias ou Festa 
das Colheitas).

O que os cristãos hoje frequentemente consideram 
como regras onerosas da Lei era simplesmente 
um modo de vida para Yeshua e Seus seguidores. 
Depois de três anos dos discípulos viajando com 
Yeshua, e mesmo depois da chegada do Espíri-
to Santo, nada mudou no comportamento deles 
como judeus. Eles continuaram a ir à sinagoga 
e ao templo; nunca desejaram ser “livres” para 
comer alimentos impuros e nem começaram a se 
reunir aos domingos - até hoje o domingo é um 
dia útil em Israel.

Yeshua nunca ouviu o nome “Jesus” enquanto 
esteve na terra. Sua mãe, Miriam, nunca foi cha-
mava de Maria, e o irmão de Yeshua, Jacó, nunca 
foi chamado de Tiago até o rei Tiago (em inglês, 
o nome Tiago é traduzido como James - NT) ter 
traduzido a Bíblia, mais de mil anos depois. Eles 
não celebravam a Páscoa, o Natal ou a Quaresma. 
Eles não começaram uma nova religião.

Então o Mundo Virou
A missão de alcançar as ovelhas perdidas da Casa 
de Israel ficou clara para os seguidores de Yeshua 
- até o mundo virar de cabeça para baixo. Em 
um esforço coordenado sobrenaturalmente, Deus 
preparou um encontro entre Cornélio e o após-
tolo Simão Pedro (ver Atos 10). Cornélio era um 
centurião que, assim como os outros gentios que 
se aproximaram de Yeshua, identificou o Deus de 
Israel como poderoso. Quando um anjo apareceu 
a Cornélio, ele explicou que foram as orações 
devotas e a generosidade de Cornélio em relação 
ao povo judeu que resultaram naquela visitação. 
Ele seria o primeiro não-judeu convidado a entrar na 
Nova Aliança.

Simão Pedro era um falador indisciplinado que 
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Quando ela 
persistiu, o homem 
finalmente se 
dirigiu a ela: “Eu 
não estou aqui 
para ajudar o seu 
povo; eu estou aqui 
apenas pelo meu”.
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sempre parecia disposto a ultrapassar os limites do 
que era permitido. Isso fez dele um ótimo candidato 
a fazer algo que parecia loucura para a mente judaica 
- oferecer a Nova Aliança Judaica a um “humano 
impuro” - um gentio. Então, pouco antes da chega-
da dos mensageiros de Cornélio ao local onde ele 
estava hospedado em Jaffa, Deus deu a Simão uma 
visão difícil e mostrou a perspectiva do céu sobre o 
verdadeiro status dos não-judeus.

Ao chegar à casa de Cornélio, ele [Simão Pedro] se 
dirigiu às pessoas de lá dizendo: “Vocês sabem muito bem 
que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um 
gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que 

eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem ne-
nhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer 
objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram 
buscar?” (Atos 10:28-29)

A história continua contando como Simão Pedro, ao 
ouvir sobre a visita angelical de Cornélio, compar-
tilha a história de Yeshua e fica chocado quando o 
Espírito Santo desce sobre as pessoas na sala. Simão 
reconhece prontamente que Deus “mudou as regras” 
- pelo menos até onde ele as entendia - e faz com 
que todos participem da prática de limpeza espiritual 
judaica de imersão. Consequentemente, Simão re-
cebe oposição feroz de outros seguidores judeus até 
ele compartilhar a maneira sobrenatural como todo 
o evento aconteceu, e eles também ficam admirados 
que o Deus de Israel agora esteja aceitando outras 
nações em Seu rebanho.

Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e 
louvaram a Deus, dizendo: “Então, Deus concedeu 
arrependimento para a vida até mesmo aos gentios!” 
(Atos 11:18)

O que se segue são anos de discussões acaloradas 
sobre como a Nova Aliança dos Judeus se aplicava a 
esses gentios. Os que criam dentre os fariseus (sim, 
eles existiam; veja Atos 15.5) insistiam na circun-
cisão e adesão à Lei de Moisés para que pudessem 
participar da Nova Aliança. Mas Simão Pedro, 
Paulo e Barnabé - que continuaram a aderir às 
próprias práticas judaicas - compartilharam que a 
aceitação de Deus dos gentios já acontecia quando 
eles meramente abraçavam a Nova Aliança pela fé. 
Posteriormente, os líderes judeus concordaram em 
alguns pontos fundamentais e enviaram instruções 
sobre moralidade e generosidade para os não-judeus 
que desejassem participar da Aliança.

Os anos se passam e um grande número de gentios 
em todo o Império Romano aceita esta mensagem 
de salvação e perdão de pecados através de Yeshua, 
o Filho do único Deus verdadeiro. Essas pessoas 
ganharam o nome de “cristãos” - a palavra grega 
para “pequenos ungidos” (seguidores do Ungido). 
Mas os conhecidos Apóstolos judeus que trouxeram 
a mensagem da Nova Aliança para as nações estavam 
lá apenas no começo. Quando o império romano 
esmagou Jerusalém, muitos seguidores judeus foram 
mortos. Os que foram dispersos eram tão poucos em 
comparação com o número de cristãos que grande 
parte da doutrina da Igreja foi desenvolvida inde-
pendentemente do entendimento judaico. Com as 
Escrituras escritas em rolos grandes, pesados e caros, 
muitos desses cristãos só teriam acesso a partes das 
Escrituras. Poucos viram metade da Bíblia como a 
conhecemos hoje.

Com o passar das gerações, e a mensagem do Salva-
dor continuou a se espalhar, as cartas do Novo Tes-
tamento circularam amplamente, mas seu contexto 
como tendo sido escritas por judeus praticamente foi 
esquecido. Sem a participação dos judeus, a crença 
dos gentios em Yeshua, que ficou conhecida como 
cristianismo, passou por tempos sombrios. Ela foi 
institucionalizada com uma mistura de cultura pagã, 
idolatria e uma hierarquia que constituiria as regras 
à medida que avançavam.

Onde os judeus sabiam que não deviam criar ído-
los para adorar, os cristãos, com seus antecedentes 
gentios de paganismo, erigiam e oravam às está-
tuas. E onde os cristãos de muitas nações ficaram 
gratos por um dia terem sido incluídos na Nova 
Aliança de Deus com o Seu Israel escolhido, eles 
agora se viam como o novo povo de Deus!

Felizmente, no século passado, grande parte do 
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erro foi eliminada. Ainda hoje, no entanto, é possível 
encontrar remanescentes dessa abordagem, uma vez 
que Bíblias do Novo Testamento são impressas sem o 
“menos relevante” Antigo Testamento. Também não 
é incomum ouvir pregadores ensinarem suas ovelhas: 
“Onde quer que você veja as promessas de Deus a 
Israel na Bíblia, simplesmente substitua Israel pelo 
seu nome - porque quando Deus diz Israel, Ele quer 
dizer você!”

Só para constar, ler a Bíblia e pedir a Deus as bênçãos 
que Ele prometeu a Israel é uma excelente prática - 
desde que fique claro que a promessa original também 
permanece para Israel!

O contexto histórico exposto acima é essencial, a 
fim de entendermos o absurdo do fato de os cris-
tãos hoje não serem unânimes em sua resposta à 
seguinte pergunta:

Os judeus deveriam ser informados 
sobre Yeshua?
Recentemente, essa pergunta provocou uma tempesta-
de de fogo por causa da inauguração em abril de uma 
estação de TV em Israel que, pela primeira vez, obteve 
licença para transmitir programas em hebraico e árabe 
sobre Yeshua como sendo o Messias judeu.

Ninguém ficou surpreso quando judeus influentes em 
Israel se opuseram à transmissão deste canal; o que 
surpreendeu a todos foi a ferocidade pela qual alguns 
cristãos se opuseram a esse canal.

Eu queria entender o raciocínio deles antes de 
responder, mas, enquanto observava todos os argu-
mentos, percebi que muitas das áreas de discordân-
cia eram sutis e não tratavam da questão central. 
E assim, a questão que levanto neste artigo é se 
um canal de TV não deveria existir em Israel ou se 
uma abordagem teológica ao testemunhar é melhor 
que outra, mas, fundamentalmente, a mensagem do 
Novo Testamento deveria ser compartilhada com o 
povo judeu?

Aliança Sequestrada
Imagine convidar pessoas para a sua casa - uma casa 
que passou de uma geração para outra em sua família, 
com belas jóias, vasos, pinturas e móveis. Ao entrar, 
seus convidados ficam impressionados com a beleza 
dela - eles nunca tinham visto nada parecido e pedem 
permissão antes de ousarem tocar em qualquer coisa.

E eles retornam frequentemente, trazendo amigos. 
Logo eles conhecem a sua casa o suficiente para 
mostrar tudo sem a sua orientação. Seus convidados 
originais trazem mais amigos, e esses amigos trazem 
seus amigos - alguns dos mais recentes mal acenam 
em sua direção. Parece estranho, mas ainda é maravi-
lhoso ver a alegria no rosto das pessoas enquanto elas 
passeiam pela sua casa e se maravilham com sua bele-
za. As pessoas ficam tão hipnotizadas que chegam aos 
montes para tirar fotos em frente à sua agora famosa 
casa. Alguns até começam a se mudar para a vizinhan-
ça apenas para poderem estar próximos e visitar com 
mais frequência.

Então, um dia você chega em casa e a sua casa está 
cheia de pessoas - amigos de amigos de amigos - e 
nenhum deles o reconhece. Você tenta passar pela 
porta, mas as pessoas próximas à entrada olham para 
você de cima a baixo e decidem que você não parece 
pertencer a um bairro como aquele. Elas não te dei-
xam entrar.

Pensando bem, uma delas até te diz que, se, talvez, 
você trocar a sua roupa para parecer mais com elas... 
elas permitiriam que você entrasse para desfrutar da 
casa delas.

Enquanto você fica ali no quintal, considerando suas 
opções, alguém abre a janela no segundo andar e joga 
vários dos seus vasos de barro mais antigos pela janela 
- assim como você, esses vasos não se encaixavam no 
tema delas.

Somente se você conseguir imaginar o sentimen-
to desse cenário é que 
poderá come-
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çar a entender como é ser um judeu messiânico 
que crê em Yeshua e observar os cristãos se 
entregarem às bênçãos da nossa aliança para, 
em seguida, tentar proibir que nós e nosso povo 
tenhamos acesso àquela mesma aliança.

Eu me pergunto o que o apóstolo Paulo teria pensado 
se soubesse que os descendentes daqueles gentios que 
ele arriscou sua vida para alcançar com a mensagem 
de Yeshua fechariam o Reino para o seu próprio povo. 
Para as mesmas pessoas das quais ele disse:

Tenho grande tristeza e constante angústia em meu cora-
ção. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado 
de Cristo se isso os salvasse (Romanos 9.2-3).

Você poderia argumentar que os cristãos não 
deveriam tentar converter judeus ao cristianismo. 
Devo acrescentar que é totalmente desnecessário e 
até contraproducente! Os cristãos foram enxerta-
dos na Nova Aliança Judaica; os judeus não foram 
enxertados em uma aliança cristã. Os judeus que 
abandonam sua herança judaica por uma vida cristã 
do tipo gentio podem desfrutar dos benefícios do 
perdão dos pecados e da vida eterna, mas perderão o 
chamado único que Deus concedeu a Israel.

Você poderia argumentar que os cristãos deveriam 
estudar a singularidade do povo judeu antes de 
saírem correndo para tentar testemunhar para eles 
da mesma forma que abordariam qualquer outro 
grupo de pessoas.

Você poderia até argumentar que os cristãos têm 
muitas pontes ainda para construir por causa de sé-
culos de atrocidades cometidas em nome de Yeshua 

(leia “A História da Igreja Que Não é Ensinada” nesta 
edição para obter mais detalhes).

Você, definitivamente, poderia argumentar que é mui-
to mais eficaz - e ainda mais apropriado como um 
todo - apoiar os judeus messiânicos a alcançarem seu 
próprio povo, em vez de enviar gentios de fora.

No entanto, os cristãos que argumentam que os 
judeus não devem ser informados sobre a Nova 
Aliança mostram uma incrível ignorância da fonte 
de sua própria salvação. Lembre-se, Yeshua disse: “A 
salvação vem dos judeus”.

Além disso, os cristãos 
que tomam medidas para 
impedir que os judeus 
tenham acesso à Aliança 
que o próprio Yeshua veio 
fazer com o Seu povo Isra-
el - arriscam se colocar en-
tre o amor feroz de Deus 
pelas pessoas às quais Ele 
se refere afetuosamente em 
Isaías como Sua “herança”.

Para ficar claro, sempre 
foi a intenção de Deus 
restaurar toda a huma-
nidade para Si. Quando 
João Batista viu Yeshua, 
ele falou inspirado quan-
do disse: “Eis o Cordeiro 
de Deus que tira o peca-
do do mundo”.

Mas quando Deus é quem resgata, Ele faz Suas pró-
prias regras. E Seu plano era acolher o povo judeu 
e, através deles, salvar o mundo. Ele sabia que 
eles rejeitariam Yeshua e usou essa rejeição para 
alcançar as nações.

Agora é a vez dos cristãos demonstrarem sua 
gratidão, carregando Israel como um fardo de 
oração, provocando-o ao ciúme.

Essa provocação não acontecerá apenas apoian-
do Israel politicamente e se desculpando pela 
história da Igreja, ou pior, declarando que Israel 
já tinha uma Aliança e não precisa de outra. Em 
vez disso, acontecerá quando os judeus observarem 
a mudança de vida dos gentios e sua intimidade 
com o Ancião de Dias, e descobrirem que tudo isso 
é possível através de uma Nova Aliança que Deus 
ofereceu aos judeus primeiro.

Os cristãos que 
argumentam 

que os judeus 
não devem ser 

informados sobre 
a Nova Aliança 

mostram uma 
incrível ignorância 

da fonte de sua 
própria salvação. 

Lembre-se, Yeshua 
disse: “A salvação 

vem dos judeus”.
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o ano passado, um ministério cristão pos-
tou um vídeo no Facebook mostrando um 
pregador andando por uma rua principal em 

Jerusalém declarando o Evangelho. Acontece que a 
rua passa bem ao lado da, sem dúvida, comunidade 
judaica ortodoxa mais religiosa do mundo. Ele usava 
um microfone com Bluetooth, com um alto-falante 
pendurado no cinto, e um cinegrafista que vinha 
atrás para captar “a ação”.
“Judeus furiosos ameaçaram apedrejar-nos por pregar 
o Evangelho” e “homens revoltados, adolescentes, 
e até as Forças Armadas tentaram detê-los, mas 
essencialmente não tinham apoio legal”, dizia o texto 
acima do vídeo. Vou deixar de lado o óbvio - que 
qualquer pessoa barulhenta passando por uma rua 
vai irritar as pessoas, mesmo que esteja vendendo 
sorvete. Mas esse homem não estava vendendo nada 
doce. Ele estava vendendo o cristianismo.
Se esse pregador tivesse tirado algum tempo para es-
tudar o que os judeus suportaram do cristianismo por 
quase 2000 anos, ele teria vindo com mais humildade, 
pedindo perdão ao povo judeu, em vez de declarar que 
os judeus precisam se converter - ou então...
Hoje, quando os judeus explicam por que não creem 
em Yeshua, a lista começa, mas não termina, com 
o Holocausto, os Cruzados e a Inquisição. Para um 
judeu, discutir a crença em Yeshua raramente se 

relaciona com a pessoa real de Yeshua. Ela se con-
centra em como os cristãos, que afirmavam represen-
tar Yeshua, provaram ser a ameaça existencial mais 
significativa à sobrevivência do povo judeu.
É uma história sombria e triste, mas uma história que, 
uma vez assimilada, pode ser redimida em nossos dias!

Os Velhos e Bons Dias
Por uma geração inteira após a crucificação, os seguido-
res judeus de Yeshua cruzaram a terra de Israel pregan-
do a gloriosa notícia de que Yeshua, o Messias judeu, 
veio à Terra para morrer pelos pecados de Seu povo, os 
filhos de Israel. Alguns estimam que havia pelo menos 
50.000 seguidores judeus em Jerusalém, em uma cidade 
de cerca de meio milhão de pessoas. Isso é muito mais 
do que todos os judeus messiânicos na terra de Israel 
hoje. O ex-estadista e estudioso israelense Abba Eban 
foi além e escreveu que acreditava que, cerca de um 
terço de todos os Jerosolimitas, seguia a Yeshua.
Logo, vários judeus, liderados por Shaul (apóstolo 
Paulo), foram comissionados por Deus para levar esta 
notícia surpreendente aos não-judeus. O número de 
não judeus que abandonaram seu estilo de vida pagão 
pela nova mensagem começou a crescer e a crescer para 
centenas de milhares em todo o Império Romano.
Então veio o ano 70AD. Três dias antes da Páscoa, 

Por Shira Sorko-Ram
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quando Jerusalém se encheu com massas de peregri-
nos judeus que vieram para o feriado, Tito cercou 
a cidade com três legiões romanas. Eles cercaram a 
cidade por quatro meses até que o exército romano 
rompeu os muros.
Roma devastou Jerusalém e incendiou o templo. Os 
judeus famintos que haviam sobrevivido fugiram da 
cidade, esperando encontrar comida. Alguns dos que 
foram capturados foram vendidos como escravos. Os 
demais, cerca de quinhentos por dia, foram crucifica-
dos. Aqueles que tiveram a sorte de escapar fugiram 
para áreas ao redor do Mediterrâneo. Aqueles que 
permaneceram na Judeia seriam erradicados pelo 
próximo governante romano, Adriano. Até o final 
de seu governo no Séc. 138, praticamente todas as 

evidências das comunidades judias 
messiânicas haviam desaparecido.

O Novo Evangelho
No entanto, as sementes do Novo 

Testamento plantadas em solo fértil gentio pelos 
seguidores judeus de Yeshua haviam enraizado pro-
fundamente e começaram a brotar, apesar da forte 
perseguição do Império Romano. Embora todos os 
livros do Novo Testamento já tivessem sido escritos 
até então, sua circulação entre os novos cristãos era 
lenta e desigual. À medida que o número de cristãos 
crescia, enquanto o número de judeus quase desa-
parecia, os primeiros indícios de antissemitismo se 
tornaram discerníveis.
Como resultado, apenas 50 anos após a morte do 
último Apóstolo, Justino Mártir (que foi martiri-
zado pelos romanos) permitiu que um espírito de 
ódio, desamor e até inveja entrasse em sua vida. Ele 
afirmou que os judeus eram um povo cego e teimoso, 
apegando-se a uma fé agora extinta.
A dupla influência de Justino como herói cristão e 
incitador contra judeus afetou a corrente principal 
do pensamento cristão, plantando a semente sinistra 
do antissemitismo cristão. Ele se tornaria um axioma 
monstruoso e inseparável da igreja católica romana.

Os Pais da Fé
Os Pais da Igreja listados abaixo são reverencia-
dos pelo crescimento e expansão que eles deram à 
Cristandade. No entanto, apesar da boa influência 
que possam ter tido, o ódio deles expressado ao povo 
judeu não apenas custou inúmeras vidas judias, mas, 

A imagem de Judensau (porca judia) foi reproduzida em esculturas, 
pinturas e arquitetura da igreja durante a Idade Média. Representava 
judeus chupando leite das tetas de uma porca enquanto um rabino 
come seus excrementos por trás. Em fevereiro deste ano, os tribunais 
alemães se recusaram a remover uma escultura dessa imagem de uma 
igreja protestante - apontando a natureza histórica do edifício.

provavelmente, seja o caso mais triste de retribuir com 
o mal o bem na história registrada. Muitos cristãos hoje 
ficariam surpresos ao perceberem que algumas das dou-
trinas cristãs mais amplamente aceitas nasceram durante 
esses tempos sombrios.
Orígenes de Alexandria
(Séc. 184-254) foi uma das primeiras vozes a culpar toda 
a nação dos judeus pela morte de Cristo. Ele também 
insistiu que os cristãos eram o “verdadeiro Israel”. Essas 
duas declarações logo se tornaram preceitos na doutrina 
da Igreja Católica Romana.
Tertuliano (Séc. 155-240) seguiu o exemplo e argumentou 
que, 1. Os cristãos assumiram o lugar dos judeus como 
povo de Deus; 2. A Nova Aliança substitui o Antigo Tes-
tamento: circuncisão, observância do sábado e sacrifícios 
do templo pertencem ao passado; e 3. A Igreja é agora a 
(única) herdeira das promessas do Antigo Testamento.
Eusébio de Alexandre (Sec. 270-340) via boas razões 
para querer converter o povo judeu, mas simultaneamen-
te detestava o que eles representavam como o povo que 
rejeitara o Messias. Certa vez, ele deu um sermão em que 
cada parágrafo começava com: “Ai de ti, de dura cerviz e 
incircunciso, de Eleitos de Deus vocês se tornaram lobos 
e afiaram seus dentes no Cordeiro de Deus. O inferno... 
te aprisionará com seu pai, o diabo”. Com uma exposição 
como essa, não é de admirar que ele não tenha despertado 
o interesse dos judeus.
Imperador Constantino, que governou de Sec. 306-337, 
tornou-se cristão, absorvendo o crescente ódio contra os 
judeus de seu conselheiro Eusébio. Sua posição de poder 
permitiu que ele agisse em relação à animosidade que 

C
ré

d
it

o
: W

ik
ip

e
d

ia



8   |   MAOZ ISRAEL REPORT   |   JULHO 2020

os Pais da Igreja tinham pelos judeus. Ele proibiu 
casamentos mistos, decretou uma separação entre a 
Páscoa católica e a “suja” Páscoa Judaica (Pessach). 
A conversão de um judeu ao cristianismo era sempre 
incentivada, embora a conversão de um cristão ao 
judaísmo fosse punível com a morte.
No final do século IV, o ódio ao povo judeu estava 
em plena floração.
João Crisóstomo (Sec. 347-407), o renomado teólo-
go, pregou “Oito Sermões contra os Judeus”, no qual 
afirmou, após uma longa lista de insultos grosseiros, 
que para os judeus “não há expiação possível, nem 
indulgência, nem perdão”. Ele declarou que, de acor-
do com os sentimentos dos santos, odiava a sinagoga 
e os judeus, pois os demônios habitavam os dois.
Os sermões de Crisóstomo foram escritos literalmente 
por sua audiência e posteriormente circularam por 
todo o mundo cristão. Esses sermões são considerados 
o ponto de virada na história do anti-judaísmo cristão.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o Partido Na-
zista na Alemanha usou o trabalho de Crisóstomo 
na tentativa de legitimar o Holocausto aos olhos dos 
cristãos alemães e austríacos.

Martinho Lutero (Séc. 
1483-1546), um dos líderes 
cristãos mais influentes da 
história, foi o fundador do 
primeiro movimento protes-
tante. Em sua infância, ele 
queria converter judeus ao 
luteranismo (cristianismo 
protestante). Seus primeiros 
escritos expressam empatia 
em relação aos judeus que 
foram atormentados e força-
dos a se tornar cristãos pelas 
autoridades católicas:
“Se eu fosse judeu e tivesse 
visto tais idiotas e tapados 
governarem e ensinarem a 
fé cristã, eu teria me torna-

do muito mais rápidamente um porco do que um 
cristão. Eles trataram os judeus como se fossem cães 
e não seres humanos; eles não fizeram mais do que 
ridicularizá-los e tomar suas propriedades”.
No entanto, em seus últimos anos, o próprio Lutero 
se cansaria da contínua rejeição dos judeus e escre-
veria que eles estavam “cheios das fezes do diabo... 
nas quais eles se revolviam como porcos”.

Ele argumentou que as sinagogas e escolas judaicas 
deveriam ser incendiadas, que seus livros de orações 
fossem destruídos, os rabinos proibidos de pregar, 
as casas fossem queimadas e as propriedades e o 
dinheiro confiscados. “Esses vermes venenosos e en-
venenados tinham que ser recrutados para trabalhos 
forçados ou expulsos por todo o sempre”. E concluiu: 
“Estamos em falta por não matá-los”.
Em seu livro Ascensão e Queda do Terceiro Reich, 
William L. Shirer escreveu:
É difícil entender o comportamento da maioria dos 
protestantes alemães nos primeiros anos nazistas, a 
menos que se tenha consciência de duas coisas: sua 
história e a influência de Martinho Lutero. O gran-
de fundador do protestantismo era um antissemita 
apaixonado e um crente feroz na obediência absoluta 
à autoridade política. Ele queria que a Alemanha se 
livrasse dos judeus. O conselho de Lutero foi lite-
ralmente seguido quatro séculos depois por Hitler, 
Goering e Himmler.

Inglaterra - As Cruzadas
O final do século XI viu a ascensão dos cruzados - 
essencialmente a ala militante da Igreja. A missão 
deles era conquistar para o cristianismo a terra de 
Israel ocupada pelos muçulmanos. Mas, no longo 
caminho para a Terra Santa, os cruzados considera-
ram de interesse público reunir e prender as famílias 
judias em suas sinagogas, queimando-as vivas. Alguns 
relatos registram os cruzados marchando pelas sina-
gogas em chamas cantando hinos de adoração.
Às vezes, queimar os judeus e seus bens era visto 
como um desperdício. Assim, os cruzados vendiam 
judeus capturados como escravos e tomavam suas 
posses. Alguns judeus foram convertidos à força ao 
cristianismo. Muitos escolheram morrer ao invés de 
se unir à Igreja que cultuava ídolos. Outros ainda, 
que foram seletivamente deixados vivos, cometeram 
suicídio, temendo os horrores que os aguardavam.
Os ataques encontraram apoio público à medida que 
histórias falsas de depravação judaica foram espalha-
das. O assassinato de um menino inglês de 12 anos 
em 1144 gerou um novo tipo de boato. Embora os 
judeus fossem um bode expiatório fantástico para 
qualquer situação ruim, a história por trás do assassi-
nato passaria por mutação até os judeus se tornarem 
culpados em toda a Europa por seu ritual anual de 
assassinato de crianças cristãs, usando seu sangue 
para produzir Matzoh para a Páscoa. A acusação era 

“As sinagogas e 
escolas judaicas 
deveriam ser 
incendiadas, seus 
livros de orações 
destruídos, os rabinos 
proibidos de pregar, 
as casas queimadas 
e as propriedades e o 
dinheiro confiscados. 
Estamos em falta 
por não matá-los”. - 
Martinho Lutero
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especialmente ofensiva uma vez que os judeus têm leis 
estritas contra o consumo de sangue - e muito menos 
o sacrifício humano. Mas as massas acreditavam nisso 
e agora os judeus não eram apenas maus, eram também 
uma ameaça para as famílias cristãs. Até hoje, muitos 
no mundo muçulmano acreditam nessa fabricação 
conhecida como o Libelo de Sangue.
No ano de 1290, no meio desse caos, o rei Eduardo I 
da Inglaterra expulsou todos os judeus do Reino da In-
glaterra. Sim. Todo judeu britânico foi expulso do país. 
A maioria só tinha permissão para levar o que podia 
carregar. Por quase 400 anos a Grã-Bretanha ficou sem 
judeus. O mesmo ódio contra os judeus foi replicado 
na França, Alemanha e em todo o continente europeu.

Espanha - A Inquisição
A Inquisição Espanhola é lembrada até hoje por sua 
brutalidade e rigor. Poucas pessoas sabem disso, mas, 
das centenas de milhares de judeus que viviam na Es-
panha na Idade Média, a maioria se converteu ao cris-
tianismo como resultado de uma perseguição violenta, 
conhecida como pogroms, no final do século XIV.
Havia poucas coisas que a hierarquia e as pessoas co-
muns concordavam. A necessidade de converter os ju-
deus ao cristianismo era uma dessas poucas coisas. As-
sim, no verão de 1391, uma multidão pública se reuniu 
fora da comunidade judaica em Valência, exigindo que 
todos os judeus se convertessem. Um tumulto eclodiu. 
Dos 2500 judeus presentes, 200 foram convertidos no 
local, o restante foi assassinado. A cidade de Sevilha 
foi a próxima, com 4.000 judeus assassinados. Motins 
semelhantes continuaram por toda a Espanha.
Os judeus que se converteram eram conhecidos como 
“conversos”, mas aqueles que continuavam praticando 
secretamente sua fé judaica eram chamados de “Mar-
ranos” (suínos). Para garantir que esses conversos, ou 
“novos cristãos”, permanecessem fiéis à sua nova fé, os 
monarcas católicos estabeleceram o Santo Ofício da 
Inquisição em 1481. Seu papel incluía o dever padrão de 
expurgar os falsificadores por tortura, morte ou exílio. É 
claro que os infratores sempre tinham a última chance 
de renunciar aos seus maus caminhos e serem batizados.
Finalmente, em 1492, após 100 anos de líderes da Igreja 
lutando com a questão de quem era realmente católico 
e quem não era, a nova rainha Isabella e o rei Fernan-
do deram um basta. Judeus e Marranos deveriam ser 
expostos e expulsos. Esse decreto trouxe consigo uma 
onda final de judeus que cederam ao catolicismo. Aque-
les que escolheram o exílio vagariam por anos de região 

em região, em busca de um lugar seguro para existir. 
Alguns fugiram para Portugal, mas logo foram expulsos. 
Outros escaparam através do mar para a América do 
Sul. De acordo com os testes de DNA* hoje, espanhóis 
modernos e portugueses têm em média 20% de DNA 
de ascendência judaica! Na América Latina, o número é 
ainda maior: 23%, para onde muitos Marranos fugiram. 
Isso abre uma janela científica para o grande número de 
judeus espanhóis que foram forçados a se converter e 
foram absorvidos pela população cristã.

Rússia - Os Pogroms
Se for possível avaliar em escala, a Igreja Ortodoxa 
Russa (que se separou da Igreja Católica Romana no 
século XI) talvez tenha sido a mais consistentemente 
hostil aos judeus que viviam entre eles.
Obviamente, a primeira opção sempre foi a conversão 
ao cristianismo ortodoxo. Embora, uma vez rejeitado 
isso, os judeus raramente tinham permissão para viver 
juntamente ou próximo ao resto do povo russo. Isso 
resultou em comunidades judaicas altamente isoladas. 
Apesar da segregação e discriminação, os judeus se 
destacavam em todas as áreas da sociedade em que 
podiam participar, incluindo a educação.

Os judeus que se recusavam a converter ou deixar a Espanha 
eram chamados de hereges e podiam ser queimados até a 
morte em uma estaca.

Crédito: Wikipedia

*The American Journal of Human Genetics  



No entanto, enquanto a Europa entrava na Reforma e na 
Renascença, os governantes russos incomodavam seus 
cidadãos judeus. Em 1791, Catarina, a Grande, desenhou 
um círculo em torno de uma área na Rússia e ordenou 
que todos os judeus morassem apenas lá. Cinco milhões 
de judeus espalhados por toda a Rússia foram forçados a 
deixar para trás tudo o que tinham e se mudar para essa 
área chamada Zona de Residência. Ainda assim, o ódio 
inflamado e a multidão de manifestantes liderados por 
líderes da Igreja invadiriam a Zona e atacariam as shtetls 
judias (aldeias), matando, estuprando e roubando.
Durante o período de 1880-1920, esses pogroms fo-
ram galopantes e mais de dois milhões de judeus fugi-
ram da Rússia. Cerca de 50.000 deles desembarcaram 
em Israel e se tornaram os primeiros pioneiros que 
construíram a infraestrutura do que se tornaria o Es-
tado de Israel. A mãe de Ari Sorko-Ram também fugiu 
da Rússia durante esse período. O barco em que ela se 
encontrava tentou atracar em Israel, mas foi impedido 
de entrar. Eventualmente, navegando da França, ela 
acabou chegando aos Estados Unidos. Ela não viveria 
para ver, mas o filho mais novo de seus sete filhos, Ari, 
acabaria por imigrar para Israel. Ele cumpriria o sonho 
de plantar as raízes da família em sua terra ancestral e 
se tornaria um dos pioneiros do movimento messiâni-
co no Estado Moderno de Israel.
Em conclusão, é muito importante lembrar que nem todos 
os que se chamavam cristãos desprezavam o povo judeu. 
Além disso, os cristãos - e o cristianismo - percorreram 
um longo caminho desde a Idade das Trevas. Desde o 
nascimento das denominações protestan-
tes modernas - aquelas que abandonaram 
sua fé, embasados na Palavra de Deus e 
não na doutrina da igreja - mostraram, de 
longe, o maior amor pelo povo judeu. No 
entanto, se alguém souber o que procurar, 
ainda conseguirá encontrar um resíduo 
anti-judeu na ideologia da igreja moderna. 
E ainda existem denominações inteiras que 
excluem e até evitam o lugar de Israel no 
plano de Deus.
No entanto, o mais significativamente é 
que Israel ainda está se recuperando dessa 
história. Feridas de milhares de anos não 
cicatrizam da noite para o dia. Se algo pode 
ser dito sobre judeus que não reconhece-
ram a dádiva de Yeshua, é que, por devo-
ção ao Deus de Israel, eles corretamente 
rejeitaram a religião idólatra e herética que 
lhes estava sendo imposta.

Enquanto o Senhor sempre planejara usar os judeus 
para alcançar o mundo e o mundo, por sua vez, alcançar 
Israel, é claro que o inimigo tinha seus próprios planos. 
Primeiro, para o plano de Deus ter sucesso, Israel tinha 
que existir! Exterminar Israel da terra tornaria a palavra 
de Deus vazia; como tal, encontramos esse padrão ma-
ligno se repetindo ao longo da história, mesmo antes do 
início do cristianismo. Segundo, conhecendo o chama-
do da Igreja para provocar Israel ao ciúme (Romanos 
11.14), que melhor maneira de esvaziar esse chamado 
do que tornar a mera menção da Igreja um cheiro fétido 
nas narinas de Israel?
Esses fatos não mudam a verdade de que os judeus 
precisam de Yeshua pelo mesmo perdão de pecados 
que qualquer pessoa que deseja se reconciliar com 
o Pai. Mas isso significa que essa é uma história 
que não será superada com um sorriso e um aperto 
de mão.
Será preciso humildade intencional, compaixão e pa-
ciência para reconstruir pontes baseadas no amor e na 
confiança - não com a exigência de “conversão”, mas com 
pura gratidão pelas pessoas que trouxeram o conheci-
mento de Deus ao mundo. Hoje, embora os israelenses 
ainda considerem o cristianismo tabu e até perigoso, eles 
reconhecem a mudança de atitude geral e até usam o ter-
mo evangélico para diferenciar entre a Igreja tradicional e 
os “cristãos nascidos de novo” que amam Israel.
Não é uma cura completa, mas é um bom primeiro passo 
em direção ao plano que Deus tinha desde o início.
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Milhares de cristãos evangélicos de dezenas de países marcham por Jerusalém 
em solidariedade a Israel. As forças de segurança israelenses sorriem        

quando um cristão do Reino Unido para para abençoá-los.
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Shalom de Jerusalém!

     Eu, (Shani), encontrei recentemente uma carta que meu avô, Gordon Lindsay, escreveu a seus 
mantenedores em 1966 sobre Israel.

     Nela, ele explicou duas coisas que eram completamente inovadoras para a época: 1) Os judeus nos 
deram tanto, é hora de fazermos algo por eles em troca; e, 2) Devemos alcançar o povo judeu com uma 
“mensagem messiânica”.

     Sua primeira ideia parece ter encontrado uma tração avassaladora nos dias de hoje. Não posso contar 
quantas organizações prosperam com a mensagem de “abençoar Israel”. A segunda ideia, no entanto, 
provou ser muito mais difícil de cumprir. Há muita água embaixo dessa ponte e muitos termos, como, 
missão, evangelho, cruzada e até Cristo, carregam consigo séculos de bagagem cruel.

     Muitos judeus nunca ouvirão em sua totalidade a Mensagem de Vida porque não conseguirão passar 
das primeiras palavras.

     O Ministério Maoz está em Israel há mais de 40 anos e dedicamos nossas vidas a ajudar os israelenses 
a enxergar a verdade do Messias Judeu. Alcançá-los exige muita paciência, oração e criatividade.

     A história da igreja não deveria envergonhar os cristãos de hoje a ponto de silenciá-los. Na verdade, 
ela deveria era levar os cristãos a tentar ainda mais corrigir os erros cometidos por seus antecessores e 
devolver a Nova Aliança ao povo judeu.

     E é exatamente isso que vocês fazem quando apóiam o trabalho do Maoz em Israel.

     Toda oferta que vocês fazem, e cada uma das orações de vocês, abre espaço e ajuda a lavar a mancha 
que a história nos deixou.

A igreja gentia tentou fazer isso sozinha da primeira vez - e se tentássemos fazer isso juntos desta vez?

Seus Companheiros e Servos no Reino,

Ari & Shira Sorko-Ram
Fundadores do Ministério Maoz Israel  

Kobi & Shani Ferguson
Diretores do Ministério Maoz Israel

Vocês podem ofertar 
nas seguintes  

contas da Maoz:

Visite: maozisraelbrasil.orgBanco Bradesco:
Agência 0157-0 - C/C 64.924-4
Banco do Brasil:
Agência 0203-8 - C/C 14.206-9

Proibida a reprodução parcial ou total, mecânica 
ou  eletrônica destas matérias, sem autorização 
por escrito do nosso  escritório no Brasil 




