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srael hoje é um país onde a maioria da população vive 
em seu solo há menos de uma geração. Enquanto você 

provavelmente tenha feito as malas e se mudado apenas 
uma vez na vida, o que muitos imigrantes judeus tiveram 
que fazer quando eles fizeram Aliyah [imigraram], foi 
fazer caber em uma mala uma vida inteira. Eles tiveram 
que aprender uma nova cultura e um novo idioma - e 
muitas vezes, uma profissão inteiramente nova. E alguns 
ainda fazem tudo isso com crianças pequenas a tiracolo.

Suas histórias são emocionantes e inspiradoras. Mas, 
acima de tudo, elas estão cheias de evidências de que 
Deus observa atentamente e move as peças das nossas 

I

* Israel é um país pequeno e algumas dessas histórias compartilham informações confidenciais. Portanto, alguns dos nomes e uma foto foram 
alterados para proteger a privacidade das famílias. O IStandWithIsrael é o braço humanitário qualificado do Maoz dentro de Israel.

vidas aqui e ali para trazer até mesmo as pessoas mais 
alquebradas para o Seu rebanho.

Nós amamos compartilhar histórias do IStandwithIsrael 
[EuApoioIsrael].* Nós esperamos que elas te enco-
rajem; que você saiba que o seu envolvimento com o 
Maoz, por maior ou menor que seja, transforma situ-
ações da vida real, mudando-as de vidas desesperadas 
para vidas gratas. Quando os seguidores do Messias em 
Israel são fortalecidos, suas vidas são um testemunho 
da vontade e capacidade de Deus de cuidar daqueles 
que são Seus - e este é um convite poderoso em Israel 
para aqueles que ainda não pertencem ao Reino do Pai.

Por Shani Sorko-Ram Ferguson

ASSOCIAÇÃO MAOZ INTERNACIONAL
CAIXA POSTAL  1014 –  CEP 18700-970 - AVARE / SP

CONTRIBUIÇÕES BANCO BRADESCO
AG. 0157-0 - C/C 64.924-4   CNPJ: 04.810.355/0001-05

CONTRIBUIÇÕES BANCO DO BRASIL
AG. 0203-8 - C/C 14.206-9   CNPJ: 04.810.355/0001-05

Tradução: Luiz Mourato Neto



2   |   MAOZ ISRAEL REPORT   |   AGOSTO 2020

u tinha dez anos quando meu pai trouxe meus 
irmãos e eu da Etiópia para Israel. O país nos 

incluiu no sistema de imigração, onde eu aprendi o 
hebraico e depois fui para a escola. Eu terminei o 

ensino médio e, como todo 
israelense, fui 

direto para o exército. Eles me designaram para uma uni-
dade de combate de coleta de informações e fiquei feliz 
por estar servindo ao meu país.
Eu aprendi desde muito cedo que o trabalho árduo era o 
caminho para avançar, e assim que concluí meu serviço 
militar, imediatamente consegui um emprego. Eu estava 
vivendo a vida que eu queria e tudo estava indo bem. En-
tão, aos 25 anos, dei à luz um menino lindo. Eu achava 
que o pai dele estava tão comprometido em construir 
uma família quanto eu, mas, logo depois que nosso se-
gundo filho chegou, ele nos deixou.

Eu continuei a trabalhar, mas tudo o que ganhava 
dava apenas para cobrir as despesas dos meus dois 
filhos. Então o pai deles foi preso e a pouca ajuda 
que ele conseguia oferecer foi com ele também. 
Quando eu não conseguia pagar o aluguel, os 
serviços sociais tentavam intervir e ajudar, mas 
seus processos eram muito complicados e só 
tornavam as coisas mais difíceis para mim. Meu 
déficit no banco só crescia, eu entrei em depres-
são e comecei a beber muito. Só quando a assis-
tente social tirou meus meninos de mim foi que 
eu percebi o quão baixo eu tinha caído e que eu 
faria qualquer coisa para recuperá-los.
Entrei em um dos programas de reabili-
tação de Beth Yeshua e lá me limpei do 
álcool - e dos meus pecados! Os assistentes 
sociais viram a mudança em mim e, oito 
meses depois, me devolveram meus filhos. 
Desde então eu tenho andado com o Senhor 
e faço parte de uma congregação. Isso foi há 
três anos!
Ainda assim, embora o meu passado tenha 
sido lavado diante do Senhor, ele continuava 

sujo nos bancos. Eu devia muito - com anos de 
juros. Então meus conselheiros da reabilitação me 

falaram sobre o IStandwithIsrael e me ajuda-
ram a me inscrever, pedindo ajuda. Sou muito grata 

ao ISWI por ter me ajudado com minha dívida e com 
aconselhamento para eu poder administrar nossas 
vidas. Serei eternamente grata. Deus verdadeiramente 
restaurou a minha vida em todos os aspectos.

R E S T A U R A Ç Ã O
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ra 1997 e nossas vidas estavam uma bagunça. 
Meu marido, Andrei, e eu tínhamos acabado de 

dar as boas-vindas ao nosso primeiro filho quando ele 
foi preso. Foi um momento difícil para mim, física 
e emocionalmente. Um dia, ao assistir um programa 
sobre Yeshua na TV, eu entreguei minha vida ao Se-
nhor e quase que imediatamente as coisas começaram 
a mudar para mim. Entrei para uma congregação e 
cresci forte no meu relacionamento com Deus.
Então comecei a ter o desejo mais estranho de me 
mudar para Israel. Minha mãe e eu oramos sobre isso 
e nossos líderes da congregação concordaram que isso 
era do Senhor. Então, eu, minha mãe e nosso filho de 
5 anos fizemos Aliyah [imigramos]. Mas eu me recusei 
a desistir do meu marido. Durante seu tempo na prisão 
eu orei muito por ele.
No passar de um ano Andrei também aceitou o Senhor; 
seis meses depois ele foi libertado da prisão na Ucrânia e 
se reuniu a nós em Israel. Aqui tivemos mais dois filhos. 
Hoje, toda a nossa família caminha com o Senhor e servi-
mos na congregação de Melech Hakavod (Rei da Glória) 
desde o primeiro dia em que chegamos a Israel.
A parte mais difícil de viver em Israel é a moradia. En-
contrar um lugar que funcione para a família, empacotar 
e desempacotar, lidar com proprietários problemáticos - 
essas coisas podem consumir a sua vida. Como os preços 
dos aluguéis podem subir e descer drasticamente de ano 
para ano, nós nos mudávamos com frequência. Hoje nosso 
filho está casado, nossa filha mais velha está começando a 
faculdade e nossa caçula está prestando serviço militar em 
uma unidade de combate.
Com nossos filhos fora de casa, eu e meu marido procu-
ramos ver se havia alguma maneira de comprarmos um 
apartamento pequeno, para que não tivéssemos que nos 
mudar a cada período de tempo à medida que envelhecía-
mos. Nenhuma família de classe média em Israel consegue 
pagar os preços do mercado imobiliário; portanto, o go-
verno instituiu regras nas quais uma certa porcentagem de 
apartamentos recém-construídos deve ser vendida a uma 
taxa reduzida. Ficamos muito extasiados quando descobri-
mos que nos qualificávamos para um deles.
Mas, como muitas coisas em Israel, a vida não sai como 
planejamos. Depois que nos inscrevemos, a construção foi 
adiada por três anos - e assim nós tínhamos que pagar o 
financiamento e o aluguel ao mesmo tempo, se quisés-

semos 
mesmo adquirir o 
apartamento. Era muito puxado, mas sabíamos que seria a 
nossa única chance de possuir nossa própria casa.
Estávamos a apenas dois meses do pagamento da última 
e maior parcela, que seria na entrega das chaves, quando 
fui dispensada do meu trabalho. Isso aconteceu exata-
mente quando a crise da COVID-19 abalou o mercado. 
Eu fiquei muito desanimada por ter percorrido um 
longo caminho e perdido na linha de chegada. Eu sabia 
que não havia como conseguirmos aquela quantia em 
um período de tempo tão curto. Mas, mesmo assim, eu 
orei, porque foi isso que eu sempre fiz.
Algumas pessoas em minha congregação ouviram falar 
da nossa situação e nos contaram sobre o IstandwithIs-
rael, que ajuda os messiânicos que passam por alguma 
necessidade. Nossas esperanças aumentaram e enviamos 
o nosso pedido. Quando recebemos a notificação de que 
o ISWI o havia aprovado, nós choramos como bebês 
pela fidelidade de Deus. Ele nos trouxe para o nosso lar 
em Israel e depois nos deu uma casa.
Muito obrigado ao pessoal do ISWI, obrigado Maoz, 
obrigado pelo generoso coração dos seus parceiros que 
ofertam aos messiânicos em Israel, pessoas que eles nunca 
conheceram. Que o Senhor possa abençoá-los e fortalecê-
-los como Ele nos fortaleceu.
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u cresci em uma família de comunistas fervoro-
sos. Ninguém na minha vida cria em Deus e na 

escola todos zombavam dos judeus. Um dia eu des-
cobri que meu pai era judeu e fiquei aterrorizada de 
que os alunos e professores da escola ficassem saben-
do. Nenhum lugar parecia seguro depois disso. Além 
disso, nenhum lugar parecia feliz. Em casa, meus pais 
brigavam tanto que eu decidi me casar o mais rápido 
possível para me mudar. Mas, depois que casei e tive 
meu primeiro filho, percebi que minha nova vida não 
era mais feliz do que a anterior.
Logo descobri que meu marido sempre saía tarde da 
noite para ficar com outras mulheres e nosso casa-
mento desmoronou. Um tempo depois, conheci outro 
homem que aceitou não apenas a mim, mas o meu 
filho também, e logo nós nos casamos. Tivemos luta 
em nosso casamento, mas a mãe e a irmã dele eram 
crentes firmes e oravam por nós dois. Elas me falaram 
sobre Yeshua e eu vi luz na vida delas.
Em 2005, meu marido e eu decidimos fazer Aliyah 
em família e nos mudarmos para Israel. Alguns meses 
antes de isso ocorrer, duas coisas importantes acon-

R E S G A T E

E

teceram em minha vida: eu engravidei e aceitei a 
mensagem de perdão e vida eterna. Com Yeshua em 
minha vida, me mudar para Israel se tornou ainda 
mais significativo e, quando chegamos aqui, eu 
fiquei impressionada com a beleza do lugar.
Embora nós dois tivéssemos desejado vir para Israel, 
assim que chegamos meu marido não fez nenhum 
esforço para encontrar um emprego para sustentar 
nossa família e se recusou a me deixar frequentar 
uma congregação. O nascimento do nosso primeiro 
filho em nossa pátria amada deveria ter sido uma 
ocasião festiva, mas lembro-me principalmente de 
todas as brigas entre nós. Um dia, eu encontrei 
várias revistas pornô em nossa casa e, enquanto ele 
só me olhava, eu me virei para jogá-las no lixo. Ele 
estava tão irritado que me deu um soco na cabeça. Eu 
liguei para a polícia e eu e meus filhos fomos levados 

para um abrigo para mulheres agredidas.
Eventualmente eu acabei voltando para o meu marido 

porque esperava que meus filhos pudessem ter uma vida 
familiar normal. Mas o estresse por tudo o que passamos 
acabou cobrando o seu preço no meu corpo e, alguns 
meses após o primeiro aniversário de nossa filha, eu fui 
diagnosticada com câncer em estágio 4. Foi-me dito que 
eu poderia receber tratamento, mas que experimentaria 
momentos de fraqueza e ficaria estéril devido à radiação. 
Eu fiquei arrasada e escrevi para minha sogra. Ela foi in-
crível e concordou em vir imediatamente para Israel para 
ajudar com as crianças, para que eu pudesse me concen-
trar no meu tratamento.
Finalmente, com a influência dela em nossa casa, eu 
pude frequentar uma congregação. Comecei a receber 
tratamentos de quimioterapia e, como meu marido não 
conseguia manter um emprego, vivíamos dos benefícios 
médicos que eu recebia. Muitas vezes passávamos fome e 
as revistas voltaram a aparecer em nossa casa.
Ficamos nessa luta por três anos até um dia eu cheguei 
em casa, depois do tratamento, e meu marido perguntou: 
“Quando é que você vai morrer?” Essa pergunta me atingiu 
com força e eu dolorosamente aceitei que ele simplesmente 
não queria ser o marido e o pai que eu esperava que fosse.
As pessoas da minha congregação me apoiaram muito nesse 
período difícil e se uniram à congregação da minha sogra na 
Ucrânia para orarem por mim e pelo câncer. Então, do nada, 
um dia, os médicos me disseram que não conseguiam mais 
encontrar traços do câncer! Foi um milagre!
Para aumentar a minha alegria, o governo israelense me 
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ntes de nós imigrarmos para Israel, meu marido era 
rabino messiânico em nossa congregação na Ucrânia. 

Nós tínhamos coisas boas onde morávamos e éramos 
ministros respeitados em nossa cidade. Mas, no fundo dos 
nossos corações, nós desejávamos que nossos quatro filhos 
pequenos (8, 6, 5 e 2 anos) tivessem Israel como seu 
lar. Não foi uma decisão fácil, pois duas de nossas filhas 
eram muito boas na ginástica artística competitiva e não 
sabíamos que tipo de programas atléticos Israel teria. Mas 
escolhemos crer que a vontade de Deus seria feita.
Empacotamos tudo o que possuíamos e nos despedimos 
de todos os nossos entes queridos. Então, um dia antes 
de embarcarmos em nosso voo para Israel, meu marido 
faleceu de repente. Ficamos arrasados. Ficamos o tempo 
suficiente para enterrá-lo e chorar, mas, um mês depois, eu 
decidi que realizaria o sonho dele da nossa família plantar 
nossas raízes em Israel.
Assim que chegamos encontramos uma 
congregação e começamos a servir lá. 
Também encontramos um ótimo programa 
de ginástica para as meninas - o que 
realmente ajudou minhas meninas a se 
sentirem em casa. Os primeiros dias são 
os mais importantes quando você planta 
uma mudinha nova no solo, e a ajuda do 
IStandwithIsrael com mantimentos e as 
aulas de ginástica das minhas meninas regou 
nosso solo à medida que nos adaptávamos ao 
nosso novo país e cultura.

A

concedeu um apartamento por muito menos do 
valor de mercado. Eu sabia que, agora que estava 
saudável, poderia trabalhar e pagar as prestações. O 
Salmo 113.9 foi cumprido! “Dá um lar à estéril, e 
dela faz uma feliz mãe de filhos”. NVI
Trabalhei por 10 anos como cuidadora de idosos, 
criando meus filhos e pagando a minha casa, quando 
sofri uma lesão nas costas ao levantar um dos meus 
pacientes. Como eu não conseguia mais levantar nin-
guém, a empresa me demitiu. Comecei imediatamente 
a estudar e a treinar para um trabalho semelhante que 
não exigia tanto esforço físico. Fiz um empréstimo 
para cobrir o custo do curso e manter a casa enquan-

F O R T A L E C I M E N T O

A filha mais velha de Yanina 
conquistou o primeiro lugar no Festival 

Internacional de Dança de Israel.

Lana continuação 

to não aparecia outro emprego.
Ao término do curso eu consegui um trabalho mara-
vilhoso em um lar para idosos. Infelizmente, eu não 
ganhava o suficiente para alimentar minha família e 
pagar o empréstimo. Então, alguns amigos da minha 
congregação me falaram sobre o IStandwithIsrael, 
do Maoz e, através do meu pastor, eu encaminhei o 
meu pedido.
Duas vezes na vida eu creio que experimentei um 
verdadeiro milagre. A primeira foi quando fui curada do 
câncer; a segunda quando o IStandwithIsrael 
pagou toda a minha dívida. Obrigado, ISWI! Obri-
gado, parceiros do Maoz! Deus me resgatou.
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izik e sua esposa Shafika nasceram e 
foram criados em Nazaré. Como 

casal, surgiu a oportunidade de se muda-
rem para a Califórnia, onde Rizik plantou 
a primeira igreja batista árabe em San Fran-
cisco. Suas vidas eram boas lá, mas, um dia 
eles sentiram o Senhor chamando-os de volta 
para casa em Nazaré.
Então, eles fizeram as malas e com os três filhos 
voltaram para a cidade da infância de Yeshua (em-
bora hoje seja uma cidade de maioria muçulmana).
Logo após se estabelecerem e eles começarem a 
servir em uma congregação Shafika foi diagnos-
ticada com câncer. Ela ficou arrasada e depri-
mida com o diagnóstico, então seu médico/psicólogo 
recomendou que ela abrisse um negócio para manter o 
corpo em movimento e a mente ocupada.
Rizik, que era arquiteto (que projetou um dos mais 
emblemáticos edifícios congregacionais no Monte Car-
melo, em Israel), não achava que ele tinha cabeça para 
negócios, mas queria apoiar a esposa. Juntos, eles abri-
ram um restaurante perto do mar da Galileia. Embora o 
restaurante tenha trazido alegria a princípio, no decor-
rer dos tratamentos, ela não conseguia acompanhar as 
altas demandas da empresa, que acabou falindo.
Logo depois, chegou a hora que o céu a chamou para 
o lar. Ainda de luto pela morte da esposa, Rizik foi 
notificado de que seu único filho havia contraído me-
ningite. Ele morreu em poucos meses. Com mais de 
60 anos, Rizik ficou com as duas filhas e uma dívida 
de mais de 250 mil dólares do restaurante de sua 
falecida esposa.
Nos 22 anos seguintes, Rizik continuou trabalhan-
do como arquiteto, além de servir como ancião na 
Igreja Batista de Nazaré. Mas as constantes batalhas 
legais, ligações de bancos e agências de cobran-
ça, que entravam em seu pequeno apartamento e 
confiscavam o que queriam, eram como uma nuvem 
negra sobre sua cabeça.
Então, no outono de 2019, um juiz decidiu que, se Ri-
zik pudesse pagar 10% de sua dívida (US$ 40.000,00) 
em cinco meses, o restante seria perdoado. Se não pu-
desse, os bancos confiscariam seu pequeno apartamento, 

que era seu 
único patrimônio remanescente 
e que ele esperava passar para a filha, marido e neto que 
moravam com ele. A decisão era ao mesmo tempo um 
romper milagroso e, aos 84 anos, uma missão aparente-
mente impossível.
Mas Rizik havia semeado uma vida inteira de servi-
ço ao Senhor e agora pedia a Deus que o ajudasse a 
colher. Amigos de todo o mundo - árabes e judeus - 
se reuniram em prol de Rizik para levantar men-
salmente o pagamento de cada parcela até a data 
do vencimento dela. O último pagamento vencia 
em abril deste ano - exatamente quando surgiu a 
COVID-19 e tudo foi fechado.
A linha de chegada estava ali, mas o dinheiro não. As 
empresas fecharam e até mesmo muitos bancos. As 
pessoas não podiam trabalhar e todas as pessoas que 
ele conhecia já tinham ofertado tudo o que podiam.
A nossa equipe do IStandwithIsrael estava se esfor-
çando para conseguir dinheiro para comprar comida 
para centenas de famílias antes da Páscoa, quando ouviu 
falar de um cavalheiro em Nazaré que estava prestes a 
perder seu apartamento... no meio da pandemia.
Era claro que não era isso que Deus queria que 
acontecesse.
A princípio nós decidimos que levaríamos o dinheiro 
até ele, porque o vencimento tinha caído no período 
da Páscoa e os bancos não tinham aberto ainda. Mas 
aí as autoridades anunciaram que estavam fechando 

R
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 uando as pessoas que conhecemos planejam fazer 
uma excursão para Israel, aqui no Maoz nós 

sempre recebemos ligações algumas semanas antes da 
viagem de pessoas querendo “garantir” que as coisas 
estejam seguras por aqui. A resposta padrão que gosta-
mos de dar (com um sorriso!) é que você estaria mais 
seguro andando pelas ruas de Jerusalém ou Tel Aviv às 
2 da manhã do que na maioria das cidades do mundo.
Depois de dizer isto nós explicamos que existem certas 
áreas que você não deve visitar, a menos que o Senhor 
realmente precise que você vá lá. Sderot é um desses 
lugares. Sderot está localizada a alguns quilômetros da 
fronteira de Gaza - onde as virtudes de lançar foguetes 
contra Israel são ensinadas a crianças palestinas desde o 

todas as estradas para o bloqueio da Páscoa e 
percebemos que não conseguiríamos it até lá e 
voltar antes que isso acontecesse. No fim, nosso 
banco, que ficou muito impressionado com o 
trabalho que estávamos fazendo para ajudar as 
pessoas durante a crise, fez um esforço extra 

e fez com que o dinheiro entrasse na conta 
bancária de Rizik dentro do prazo do débito da 
parcela. Quando finalmente tivemos a chance 
de conversar com Rizik pelo telefone, ele fez 
um esforço e conseguiu, entre lágrimas, dizer as 
palavras: “muito obrigado”.

jardim de infância até o ensino médio.
Sderot foi construída décadas atrás, quando 
a área era pacífica - antes do Hamas assumir 
o controle. Por causa disso, muitas das casas 
não foram construídas com abrigos antiaé-
reos. Hoje, abrigos públicos estão em toda 
parte, uma vez que os habitantes de Sde-
rot - jovens e idosos - vivem em constante 
alerta, dia e noite. Foguetes são lançados pelo 
menos uma vez por mês - às vezes, centenas 
deles em apenas um dia. Os moradores têm 
apenas 15 segundos entre o momento em 
que as sirenes começam a tocar e o momento 
em que o primeiro foguete atinge o solo.

Foi para essa cidade que Michael e Dina Bee-
ner sentiram que o Senhor os chamava. O que 

começou como um evento de evangelismo para 
os jovens da universidade local há 20 anos evoluiu 

hoje para prósperos centro de evangelismo 
humanitário e congregação.
Apesar dos judeus ortodoxos locais 
que atacam continuamente o 
trabalho deles, as autoridades da 
cidade reconheceram abertamente 
a integridade de Michael e Dina e 
a influência positiva que tiveram 
na comunidade. A congregação 
de Michael e Dina é um facho de 
luz em uma cidade cheia de TEPT 
[transtorno do estresse pós-traumáti-
co]. Assim, quando eles enviaram seu 
pedido de ajuda para comprar alguns 
equipamentos para seu novo salão de 
reuniões, o IStandwithIsrael teve a 
honra de participar.

Q

F O R T A L E C I M E N T O

Rizik continuação 

A delegacia de Sderot inclui 
uma coleção de centenas 

de restos de foguetes 
lançados de Gaza.
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Conhecendo um 
pouco mais

DOS NOSSOS 
DIRETORES 
NACIONAIS Nascido em Lorena - SP em 27 de dezembro 

de 1990. Com seus pais sendo missionários em 
Aparecida-SP, cresceu envolvido no Reino de Deus, 
principalmente nas áreas de missões e música.
Se graduou em licenciatura em Música no 
UNASP-EC e logo após fez seminário no Christ 
For The Nations Institute em Dallas, TX - EUA, 
onde se formou em Pastoral e Liderança da 
Igreja. No seminário ele conheceu Bianca, que 
hoje é sua esposa, a qual se formou em Pastoral 
e Louvor e Adoração e, no Brasil, se graduou em 
Teologia e Psicologia.

Nascida em Campos dos Goytacazes - RJ em 27 
de setembro de 1990. Envolvida na igreja com sua 
família, sempre serviu no ministério de louvor e 
dança desde criança. Quando pequena participou 
do CD do Fernandinho, Geração de Samuel, e na 
sua adolescência, aos 15 anos gravou a música 
Yeshua, com Fernandinho, em seu album: Sede de 
Justiça. Bianca acaba de gravar seu primeiro álbum 
que será lançado ainda este ano. 

Matheus Carvalho

Bianca

@biancazevedooficial
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Fale com o nosso diretor: matheus@maozisrael.org 

Há alguns anos, estão integralmente 
envolvidos com a causa da igreja perse-
guida ao redor do mundo, em grande 
maioria na Ásia. Ajudam e visitam a 
maioria delas anualmente, levando con-
ferências, recursos para construções de 
igrejas e orfanatos, também ministram 
na escola de formação de líderes para 
a capacitação de pastores e lideranças 
das igrejas perseguidas e/ou em lugares 
com poucos cristãos, tais como, Tailândia, Vietnã, Laos, 
Mianmar, Camboja, India, Singapura, Filipinas, Malásia, 
Indonésia, Japão, entre outros. Investem suas vidas para 
a unidade da igreja de Cristo na terra, pois acreditam 

que o maior avivamento que iremos 
experimentar será através dessa unida-
de, como Jesus fala em João 17:22-24, 
quando formos uma só voz.
Ao receber o convite da presidência 
do Maoz Israel, no mesmo mês onde 
um integrante do ministério foi bru-
talmente assassinado por sua fé em 
Yeshua, pôde perceber o real desafio 
do Corpo de Cristo em Israel. Com 

o coração para ajudar e fortalecer o Corpo de Yeshua, 
após 30 dias de oração e jejum, aceitou o convite e 
hoje serve integralmente o Ministério Maoz Israel no 
Brasil como diretor nacional. 

Atualmente, vivem em São José dos Cam-
pos - SP e são pastores auxiliares da Igreja 
Família Plena. O desejo deles é levar as boas 
novas de Yeshua a todo Israel e a verdade 
dessa terra a todas as nações. 
As informações que chegam no Brasil sobre 
Israel, passam pelo filtro de muitas pessoas 
que não acreditam que Yeshua é o Messias 
e/ou não moram em Israel experimentando 
o dia a dia na nação. O Maoz Israel tem 

os dois, crê que Yeshua é o Messias e é um 
Ministério estabelecido há mais de 40 anos 
dentro de Israel, servindo o Corpo Messiâni-
co no País, levando as boas novas de Yeshua a 
todo Israel através de diversas formas.

Quanto mais eu 
mergulho no amor 

para com Israel, 
mais eu entendo o 
coração de Deus”

- Matheus Carvalho

“É uma honra servir a Israel 
junto com você.”

- Matheus Carvalho

Conferência Uma Só Voz no 
Camboja (Pastores e líderes)
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Ari & Shira Sorko-Ram
Fundadores do Ministério Maoz Israel  

Kobi & Shani Ferguson
Diretores do Ministério Maoz Israel

Shalom de Jerusalém!

    É maravilhoso mudar vidas... com o simples ato de ofertar!

    Eu amo o fato de que, se você tivesse que desenhar uma linha em um gráfico para representar 
a vida de alguém e para onde ela estava indo - o encontro dela com o IStandwithIsrael seria 
um grande e belo ponto de virada e um testemunho que eles contariam repetidamente para seus 
filhos, familiares e amigos.

    A única coisa mais gratificante do que ver a história mudar nesse momento decisivo - é saber 
que ela mudou por sua causa.

    Apesar desses dias de incerteza e desconhecimento futuro, este ano, por causa das ofertas 
generosas dos crentes ao redor do mundo, o IStandwithIsrael conseguiu distribuir e assistir mais 
nos últimos 6 meses do que em todo o ano passado!

    Crianças estão sendo alimentadas, famílias estão sendo restauradas e vidas à beira do colapso 
estão sendo retomadas. E tudo para a glória de Deus. E tudo isso por causa de VOCÊ!

    Você acabou de ler algumas histórias hoje, mas temos uma pilha de pedidos de fiéis árabes 
e judeus de 70 congregações em todo o país - esperando receber a notícia de que nós vamos 
poder ajudá-los e que ofertas chegaram para atender aos pedidos deles.

    “Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos 
mendigando o pão”. (Salmo 37.25)

    O rei Davi escreveu estas palavras na cidade de Jerusalém. E três mil anos depois as suas 
ofertas continuarão a fazer esta Escritura se cumprir.

    Cumprir as escrituras com uma oferta (ou família) de cada vez,

Agosto 2020






