
J U L H O  2 0 2 1    |    TA M U Z-AV 5 7 8 1

Por Shani Sorko-Ram Ferguson

S I N C E  1 9 7 6

Membros da equipe 
Maoz Israel apreciando 

a culinária de Nara

O que o IStandwithIsrael [Eu Apoio Israel], uma 
iniciativa que começou vinte anos atrás, faz é pegar a 
vida de pessoas que seguiam por um caminho e colocá-
la em outro caminho completamente diferente, um bem 
melhor. Seja tirar alguém de um buraco de dívidas do qual 
nunca poderia sair naturalmente, ou oferecer assistência 
jurídica contra injustiça religiosa, ou cuidar de necessidades 
médicas, ou investir na educação de um jovem, ou moradia, 
ou empreendimento comercial, o IStandwithIsrael 
significa promover mudanças que ainda serão importantes 
daqui a dez anos ou até mesmo daqui toda uma geração.
Como sempre, os nomes e detalhes pessoais às vezes são 
alterados para proteger de perseguição esses messiânicos 
e seus negócios. Mas as suas histórias - revigorantes e 
comoventes - são bem reais.
Como a história de Nara, mãe solo de dois meninos e 
proprietária de um popular restaurante etíope no sul de 
Israel. Por “popular” queremos dizer antes da COVID 

chegar. O restaurante (foto acima) atraiu muitos 
moradores e turistas e sustentava confortavelmente 
a ela e seus filhos. No ano passado, porém, os 
restaurantes em Israel foram proibidos de abrir, 
embora o aluguel e outras despesas comerciais 
continuassem a chegar. Agora as restrições da COVID 
em Israel foram suspensas e os negócios estão se 
recuperando novamente. Nara agora pode retomar 
o caminho de reconstruir seu negócio carregando 
todas as contas de um ano inteiro - ou, com a ajuda 
do IStandwithIsrael, esse peso financeiro pode ser 
aliviado e ela pode administrar sua empresa com um 
pouco de força e estabilidade.
O IStandwithIsrael é o braço humanitário do Maoz 
dentro de Israel e todos os anos os parceiros do Maoz 
são a força por trás de centenas de histórias de vidas 
transformadas, como a de Nara. Provai e vede que o 
Senhor é bom.
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 ou pastor na congregação Kerem El há quase seis 
anos, mas, há cerca de três anos, meu coração come-

çou a ficar incomodado por alguns dos meninos mais 
novos em nossa congregação que não tinham uma figura 
paterna em suas vidas. Eu cresci sem um pai em casa, 
mas, só quando me tornei adulto, foi que entendi o que 
eu tinha perdido e eu não queria que eles também per-
dessem essa necessidade fundamental.
Tudo aconteceu de forma bastante orgânica. Não é como se 
tivéssemos planejado um programa ou algo assim. A ideia 
não era apenas sentar e ensiná-los - se eu fosse ser como 
um pai para eles, eu precisaria fazer coisas que os pais fa-
riam com seus filhos. Então, começamos a passar um tempo 
juntos, jogando bola ou jogando boliche. No processo dessas 
atividades, os meninos começaram a se abrir e passamos 
muito tempo discutindo questões importantes da vida.
No ano passado eu percebi que o Bar Mitzvah dos meni-
nos estava se aproximando. Na cultura judaica, este é um 
marco importante do amadurecimento, já que os meninos 
são reconhecidos por estarem na porta da masculinidade. 
Tradicionalmente, há uma cerimônia na qual eles são 
abençoados por seus familiares e líderes e são considera-
dos responsáveis por suas ações perante o Senhor.
Em nosso desejo de tornar este evento o mais memorável 
possível para eles, decidimos fazer uma lista de desafios 
que eles teriam que cumprir - tudo, desde como trocar 

um pneu, amarrar uma 
gravata, preparar uma refeição, 

manusear adequadamente uma 
arma de chumbinho e realizar reparos 

básicos na casa. Para essas tarefas, recru-
tamos homens da congregação que compar-

tilhariam cada um de sua área de especialização. 
Após o treinamento, eles iriam provar que dominavam 

a habilidade. Então, após algumas instruções, convidamos 
as mães deles para um jantar para que os meninos pudes-
sem demonstrar o que aprenderam sobre boas maneiras e 
o tratamento adequado para com uma mulher.
Após a conclusão, os meninos foram recompensados com 
uma viagem de vários dias à cidade mais ao sul de Israel, 
Eilat. Lá, eles visitaram várias atrações icônicas, incluindo 
mergulho com snorkel no Mar Vermelho com golfinhos e 
caminhada pelo calçadão.
A viagem foi um sucesso e serviu para aproximar os 
meninos de nós e do Pai, que tanto procuramos imitar. 
Com apenas o nosso orçamento da congregação nós não 
teríamos tido condições de cobrir as despesas. Sou grato 
porque o IStandwithIsrael captou a visão e se juntou a 
nós para tornar o Bar Mitzvah dos meninos uma expe-
riência valiosa. Além disso, espero e oro para que a visão 
de pais espirituais criando meninos órfãos se espalhe por 
todas as congregações em nosso país.

aomi, imigrante da Rússia, tem um nível surpreenden-
te de alegria para alguém que lutou tanto na vida.

Ela e seu marido Oleg tiveram três filhos antes de ele 
abandonar a família por uma vida de drogas e álcool e para 
ir morar com outra mulher. Antes de partir (e enquanto 
Naomi visitava a mãe doente no exterior), Oleg decidiu as-
sumir um “projeto de reforma” no apartamento e quebrou 
todas as paredes e peças de mobília que possuíam.
Ainda assim, para ela, a história só vale a pena ser conta-
da por causa de como Deus agiu por ela. Os membros de 
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sua congregação encarregaram-se de restaurar completa-
mente as paredes e encher sua casa com móveis novos.
No entanto, há um dia que nem mesmo ela consegue 
compartilhar sem que seu coração fique pesado. Esse 
dia foi 1º de março de 2016.
Começou como qualquer outro dia, ida e volta do traba-
lho na sapataria Gali. Seu então marido tinha saído para 
beber, mas tinha voltado para casa para ajudar o filho com 
uma prova de matemática que ele faria no dia seguinte. 
A filha deles, Shirel, a mais nova das três crianças, queria 
muito dar um pulo na confeitaria do outro lado da rua. 
Oleg se ofereceu para levá-la, então Naomi cedeu.
Poucos minutos depois, ela ouviu o barulho de pneus e 
o som do impacto. No momento em que Naomi desceu 
para o nível da rua, uma ambulância já havia sido cha-
mada e alguém estava realizando uma RCP em Shirel. 
Ela havia sido atropelada ao atravessar a faixa de pe-
destres e tinha sofrido um grave ferimento na cabeça.
Na sala de emergência, os médicos disseram que Shirel 
não tinha nenhuma resposta neurológica e nunca mais 
respiraria sozinha. Apenas um médico ofereceu espe-
rança se eles a transferisse para outro hospital. Naomi 
concordou com a transferência e, apesar da avalanche 
de emoções, ela sentiu o Senhor perto, confortando-a.
Após três dias de exames, os médicos do segundo hospital 
estavam prontos para diagnosticar morte cerebral quando 
um médico insistiu que havia evidências de respostas ce-
rebrais perto do olho esquerdo. Naomi aceitou a notícia e 
corajosamente disse ao médico: “Ela terá mais respostas!”
Em poucos dias Shirel já conseguia respirar sozinha 
novamente. Ela passou vários meses no hospital e depois 
em um centro de reabilitação. Lentamente, mas com 
segurança, seu cérebro começou a se curar de pequenas 
maneiras. Quando Naomi começou a se alegrar com 
as melhorias de Shirel, ela mesma foi diagnosticada 
com câncer. Os médicos disseram a ela que, embora 
fosse incurável, era tratável. Se ela concordasse em se 
submeter a um tratamento específico (pelo resto da 
vida), eles poderiam impedir a progressão da doença. 
Noemi concordou e, no que diz respeito a ela, Deus 
tem sido bom para ela porque seu tratamento não é 
debilitante e ela ainda tem forças para cuidar da filha.
Há cerca de um ano Shirel foi liberada para voltar para 
casa e, embora os médicos afirmem que ela nunca mais 
vai andar ou falar, sua capacidade de interagir tem 
surpreendido os especialistas. Com Shirel em casa, o 
maior desafio era dar a volta por cima. Ela já estava bem 
o suficiente para ir à escola novamente, mas Naomi não 
tinha como levá-la em sua cadeira de rodas. Os automó-
veis em Israel já são incrivelmente caros e os veículos 

adaptados para deficientes físicos são quase inatingíveis 
para o israelense comum. Felizmente, os serviços médi-
cos do governo se ofereceram para cobrir 80% do custo 
do veículo - mas isso ainda a deixava com a necessidade 
de juntar dezenas de milhares de dólares.
O IStandwithIsrael conheceu Naomi no ano passa-
do por meio da congregação dela, quando distribuía 
fundos de emergência para mantimentos durante o 
bloqueio da COVID. No entanto, quando a equipe do 
ISWI se inteirou mais sobre a situação de Naomi, eles 
entraram em contato com ela novamente para infor-
má-la de que haviam aprovado o saldo restante para 
comprar o veículo especializado. Naomi respondeu 
com lágrimas de alegria.
“Foi como se explosões de alegria tivessem ocorrido em 
minha mente. Eu simplesmente chorei com o quão bom 
Deus é. Agora eu posso levá-la para a escola todos 
os dias e às vezes eu a levo para a praia. Shirel 
acabou de fazer 12 anos e vejo pequenas 
melhorias o tempo todo. Sou extrema-
mente grata por tê-la em minha vida 
e não perdi as esperanças. Ainda 
oro para que ela volte a jogar, 
mas sonho com o dia em 
que vou ouvi-la dizer 
a palavra ‘Ima’ 
(mamãe)”.
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  ara quem mora no sul de Israel, não há escassez de 
foguetes rasgando os céus. A maioria dos residentes 

das cidades próximas a Gaza tem apenas 15 segun-
dos para encontrar abrigo quando a sirene do Código 
Vermelho dispara (mesmo locais mais distantes, como 
Jerusalém e Tel Aviv, têm apenas 90 segundos). A 
ameaça constante de uma explosão podendo ocorrer a 
apenas 15 segundos tem afetado os habitantes de ci-
dades que costumavam ser tão pacíficas que suas casas 
nem mesmo foram construídas com abrigos antiaéreos. 
Hoje, a maioria da população, especialmente as crian-
ças, sofre de algum nível de TEPT. Ainda assim, eles se 
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recusam a ceder suas casas 
aos terroristas.

Foi um desses foguetes do Hamas 
que caiu, há mais de uma década, 
perto de um israelense chamado 
Yaron. Ferreiro por hobby, ele 
começou sua jornada derretendo 
os foguetes para moldá-los em 
uma variedade de símbolos de 
paz, como esculturas e jóias. Há 
muito apoiamos seu trabalho 
e amamos presentear as pessoas 
com suas criações. Desde então, ele 
teve seu trabalho exibido em uma varieda-
de de lugares distintos, incluindo a sede da ONU e 
outros governos internacionais e edifícios culturais.
Pouco antes de a pandemia chegar, Yaron nos escreveu 
e compartilhou suas últimas ideias. Ele estava projetan-
do instrumentos musicais feitos de foguetes. Ele queria 
colocar esses instrumentos em ambientes de apresen-
tações para que crianças (e adultos) que sofrem com 
ataques possam experimentar a vitória, no dia seguinte, 
que vem ao tocar música com esses foguetes.
Na hora já sabíamos que queríamos financiar o 
projeto. Assim como transformar espadas em relhas 
de arado quando a guerra não é mais uma ameaça, 
transformar foguetes e mísseis em instrumentos 
musicais seria nossa declaração preventiva de ado-
ração perante o Senhor.
Os instrumentos - incluindo dois tambores de aço, 
um xilofone e uma lira, não muito diferente da que o 
Rei Davi teria tocado (que é especialmente projetada 
para tocar as notas do hino nacional de Israel) - fo-
ram instalados no centro Hosen Rehab para pacien-

tes de TEPT em Ashkelon. O centro oferece terapia 
para traumas de graça para todos os residentes ao 
redor e muitas vezes se envolve em aconselhamento 
preventivo para preparar os setores mais vulneráveis 
da sociedade para quando eles estiverem, inevitavel-
mente, sob ameaça. Isso tornou o centro de Hosen 
um lugar perfeito para colocar as armas transforma-
das em instrumentos, pintados com cores vivas.
Quando os instrumentos chegaram, as crianças 
fizeram filas para tocá-los. E durante esta rodada 
mais recente de lançamento de foguetes contra Is-
rael, quando Ashkelon foi atingida por mais de mil 
foguetes disparados contra ela em um período de 
menos de duas semanas, o conselheiro relatou mo-
mentos em que as crianças tocavam os instrumen-
tos enquanto ao longe se ouvia o som das explosões 
quando o Domo de Ferro interceptava os foguetes 
no ar. Os Sons da Paz são uma demonstração divi-
na da confiança do povo judeu de que, por causa do 
seu Deus, sempre haverá o dia seguinte.
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arina estuda 
na escola 

de arquitetura em 
Haifa. Ela imigrou com 

sua família em 2008 e 
levava uma vida normal, 

até o dia em que tudo mudou 
em sua vida. Quando ela estava 

no 3º ano do ensino médio, ela 
descia de patins uma colina quan-

do bateu em um ponto de ônibus. O 
impacto quebrou seu maxilar superior e 

inferior e arrancou vários de seus dentes.
A equipe médica fez um ótimo trabalho re-
construindo seu rosto. No entanto, quando ela 
foi para o exército, ela começou a ter compli-

cações médicas e os médicos concluíram que 
seu maxilar havia crescido e todo o trabalho de 
reconstrução precisaria ser refeito.
Infelizmente, desta vez, os cuidados de saúde 
do governo de Israel não cobririam o trata-
mento. Quando o pastor de Marina ouviu 
sobre a situação dela, ele a encorajou a soli-
citar ajuda ao IStandwithIsrael.
“Realmente foi uma surpresa enorme para 
mim quando eu soube que meu pedido havia 
sido aprovado. Já comecei o tratamento, em-
bora levará ainda algum tempo até ser con-
cluído. Mas estou tão feliz por poder lidar 
com isso e não interromper meus estudos. 
Eu realmente não sei o que eu teria feito se 
vocês não tivessem aparecido”.
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Sarah e Alex se conheceram há 15 anos. Ela era 
voluntária em um centro de reabilitação e ele era 
um dos pacientes. Durante esse tempo, Alex veio 
para o Senhor e se formou no programa. Logo 
depois eles se casaram e começaram a servir em 
uma congregação local. Juntos, eles tiveram dois 
filhos e, eventualmente, com empregos estáveis 
para cada um deles, Alex decidiu que eles deve-
riam comprar um apartamento.
Então veio a pandemia e com ela vieram os longos 
confinamentos. O isolamento e a solidão que se 
tornaram uma parte proeminente da experiência 
COVID desencadeou uma espiral de bebida. Alex be-
beu tanto que acabou no hospital com problemas em 
alguns órgãos. Sarah o visitou no hospital para orar 
com ele e ele chegou a um lugar de arrependimen-
to diante do Senhor. No dia seguinte, os médicos 
decidiram induzi-lo ao coma para dar a seu corpo 
a capacidade de descansar e se curar sem dor. No 
entanto, dias depois, quando desconectaram as dro-

gas indutoras do coma, ele não acordou. Os médicos 
fizeram testes e descobriram que a causa era que 
uma certa bactéria havia infectado seu sangue.
Por alguma razão, o tratamento desta bactéria 
exigia aprovação adicional da família ampliada 
do marido. Os parentes dele, no entanto, recusa-
ram-se a aprovar o tratamento até que fosse tarde 
demais e Alex faleceu.
Mas, enquanto Sarah processava tudo o que signifi-
cava ser viúva, ela tinha necessidades imediatas para 
cuidar em casa, incluindo um problema de encana-
mento e um vazamento no telhado que precisavam 
ser resolvidos antes das chuvas. O IStandwithIsrael 
reconheceu que a necessidade mais urgente era 
garantir que Sarah e seus filhos tivessem um pouco 
de calma na tempestade em casa e cobrir o custo dos 
reparos era uma maneira muito prática de fortalecê-
-los nesse momento difícil.
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eus parentes vieram para Israel quase uma década 
antes de eu chegar com minha mãe e dois irmãos 

mais novos em 1995. Na década de 80, eles tiveram que 
caminhar da Etiópia ao Sudão, onde aviões israelenses os 
pegaram. Felizmente, nós fomos acolhidos diretamente no 
aeroporto na capital da Etiópia, Adis Abeba.
Chegamos a Israel e passamos nossos primeiros qua-
tro anos nas caravanas destinadas aos imigrantes. Lá, 
estudamos hebraico e aprendemos sobre a nova nação 
em que vivíamos. Recebemos todos os tipos de bene-
fícios como novos imigrantes e, no nosso quarto ano 
no país, minha mãe conseguiu comprar um pequeno 

apartamento para nós.
Mas a minha mãe nunca iria morar naquele 
apartamento. Ela morreu de repente e ficamos 
sozinhos. Como irmão mais velho, assumi a 

responsabilidade de cuidar de meus dois 
irmãos mais novos. O mais velho já era 

adulto, mas tinha epilepsia e costuma-
va ter convulsões que resultavam em 

quedas terríveis ou queimaduras 
enquanto cozinhava.

Meu irmão mais novo ainda 
estava na escola quando 

nossa mãe morreu. Ele 
era o mais próximo 

dela e foi o mais 
difícil, recusando-

-se a estudar ou 
mesmo a sair 

do quarto. Ele nunca terminou a escola e 
assim que fez 18 anos, voltou para a Etiópia.
A Etiópia não permite dupla cidadania, então, 
quando fizemos Aliyah (imigramos para Israel), re-
nunciamos aos nossos passaportes etíopes. Meu irmão, 
portanto, entrou com um visto de turista e só conseguia 
fazer biscates. Por quase uma década, eu enviei a ele um 
pouco de dinheiro todos os meses, mas finalmente o 
convenci de que ele precisava voltar para casa - para Israel.
Eu estava ocupado pagando a hipoteca do apartamento 
da minha mãe e cuidando do meu outro irmão. Então, 
quando ele finalmente concordou em voltar a Israel, fiz 
um empréstimo para conseguir uma passagem de ida e 
volta para mim e uma passagem só de ida para ele.
Quando chegamos ao aeroporto de Adis Abeba para 
voar de volta a Israel, meu irmão foi preso por ultra-
passar o prazo de validade de seu visto de turista. Pas-
samos mais uma semana pagando multas e resolvendo 
sua papelada e finalmente chegamos em casa em Israel.
Confiante de que meu irmão mais novo estava em 
uma boa situação em termos de se reajustar a Israel, 
eu fiz uma viagem aos Estados Unidos. Eu queria ten-
tar obter um green card, trabalhar um pouco e eco-
nomizar algum dinheiro para poder voltar para Israel, 
encontrar uma noiva e nos assentarmos. Seis meses 
após o início da minha estadia nos EUA eu entendi 
que isso não aconteceria e voltei para Israel. Na mi-
nha ausência, meu irmão mais novo havia prometido 
que pagaria meus empréstimos. No entanto, quando 
voltei, descobri que ele não tinha feito isso e os dois 
bancos com os quais eu tinha feito empréstimos os 
enviaram para a agência de cobrança do governo.
Tentei explicar as circunstâncias, mas o juiz decidiu contra 
mim. A decisão acrescentou todos os tipos de multas e 
juros, o que fez com que a dívida aumentasse para cinco 
vezes o que era originalmente. Eu tive que pagar centenas 
de dólares por mês durante um total de sete anos, e ainda 
não cobriu os juros, então a dívida só cresceu.
Eu trabalho como segurança. Às vezes trabalho no 
turno da noite, vou para casa dormir algumas horas e 
depois volto para trabalhar no turno da tarde. Entre 
meu horário de trabalho e minha responsabilidade 
para com meus irmãos, eu nunca me vi capaz de ir 
além disso e construir uma vida própria. Tentei fazer 
com que a dívida fosse cancelada, pois estava claro 
que nunca conseguiria saldá-la, mas fui negado.

M
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Finalmente, 
um amigo me 
falou sobre o 
IStandwithIsrael. 
Eu fiz contato com 
alguém da equipe deles 
e expliquei a situação 
para ele. Ele contornou to-
talmente a agência de cobran-
ça e foi diretamente a um dos 
bancos envolvidos e negociou uma 
redução da dívida. Eles finalmente 
concordaram em reduzir o valor ao 
custo do empréstimo original, mas dis-
seram que a oferta seria válida por apenas 
uma semana. Uma semana! Foi a melhor e a 
pior notícia que eu poderia ter recebido. Uma 
luz no fim do túnel! Mas, como eu poderia conse-
guir o valor em uma semana?
O comitê do IStandwithIsrael realizou uma reunião 
de emergência e aprovou todo o pagamento ao banco. 
É como acordar para uma nova vida. Uma vida onde 
agora posso começar a construir algo, em vez de apenas 
sobreviver. Dizer “Agradeço a Deus por vocês” parece uma 
maneira insuficiente de colocar isso, mas essas são as únicas 
palavras que eu tenho.



Shalom de Jerusalém!

      Bom, vocês leram as histórias. Dá para perceber o 
impacto na vida deles. Dá para perceber claramente que o 
IStandwithIsrael MUDA VIDAS!!!

       Nós nem mostramos tudo o que fazemos, junto às famí-
lias, aos líderes, às congregações, a outros ministérios messi-
ânicos na Terra Santa e uma série de outras coisas (algumas 
das quais nem podemos falar porque são muito sensíveis). 

Mas saibam que todos os meses estamos sintonizados 
com as necessidades que nos cercam aqui na em Israel 

- tanto com os judeus quanto com os árabes no 
Corpo do Messias. E a nossa paixão é FORTALECER 

os messiânicos em Israel.

       Essas vidas não teriam mudado sem a 
magnífica parceria que temos com vocês. 

As suas ofertas... suas orações... o 
apoio... tudo isso importa - para Deus, 

para nós e para cada família sobre 
a qual vocês leram hoje.

       Nos últimos vinte anos 
nós contribuímos com 

milhões de dólares para 
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os necessitados.

Durante os tempos de 
guerra, quando a nação 
lutou unida, e durante os tem-
pos de paz, quando as pessoas 
travaram suas próprias batalhas 
pessoais em casa, o IStandwithIsrael 
esteve lá!

       Então, não parem de ofertar! Não 
parem de orar! Não parem de apoiar o 
IStandwithIsrael! [lembrando que as ofertas 
devem ser feitas através do Ministério Maoz]

       Se vocês não pararem, nós não pararemos! É um 
grande privilégio poder atender às necessidades de outras 
pessoas. E podemos continuar a fazê-lo com a ajuda de vocês!

OBRIGADO e vamos continuar realizando sonhos juntos,

Kobi e Shani Ferguson

Shani Ferguson
Diretora de Criação

Kobi Ferguson
Presidente e Diretor Executivo




