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AS COLINAS DE GOLÃ…
Uma terra de maravilhas no inverno e no verão

By Shira Sorko-Ram

Quando o presidente Donald Trump declarou 
publicamente que as Colinas de Golã faziam 
parte do Estado de Israel, surgiram muitos 

protestos em muitos países europeus e muçulmanos, 
e, claro, na própria ONU - todos lamentaram.

A ONU citou sua própria Resolução 497, na qual 
o Conselho de Segurança declarava que a anexa-

ção das Colinas de Golã por Israel era “nula e sem 
efeito legal internacional” e, portanto, Israel tinha 
que rescindir sua ação. Isso foi em 1981, três dias 
depois de Israel ter declarado que aproximadamen-
te dois terços de Golã eram agora parte do Estado 
soberano de Israel.

No entanto, essa mesma posição da ONU ainda está 

Ein Qiniyye, uma das quatro 
aldeias drusas nas belas colinas 

de Golã, anexada por Israel.
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A REALIDADE

Além do preconceito eterno e dos dois pesos e 
duas medidas que a ONU continuamente aplica a 
Israel, o que podemos aprender sobre as Colinas 
de Golã no mundo real em que Israel vive?

Primeiro, uma constatação simples: se Israel en-
tregasse as Colinas de Golã à Síria, seria um ato 
de autodestruição. A Síria e seus aliados, o He-
zbollah e o Irã, poriam em ação um plano para 
usá-las como área de concentração para atacar o 
estado judeu até que este fosse destruído.

E agora está mais sério do que nunca, já que o 
pior cenário de análise para Israel é uma guerra no 

norte contra as milícias 
do Hezbollah, da Síria e 
do Irã. Israel teme um 
novo fronte no norte, de 
onde ataques com mísseis 
e comandos podem ser 
lançados contra Israel.

Então, acredite ou não, a 
posse de Israel das Coli-
nas de Golã até fortalece 
a posição de Israel em 
defender a Jordânia das 
tentativas iranianas de 
minar a estabilidade do 
Reino Hachemita. A Jor-
dânia faz fronteira com 
o sul da Síria e compar-
tilha o interesse de Israel 
em manter os iranianos 
fora dessa área.

No entanto, com todos 
esses fatos, ainda vale a 

pena discutir a lógica jurídica internacional por Israel 
ter incorporado as colinas de Golã à sua soberania.

O RECONHECIMENTO DOS EUA MUDA TUDO

Em 21 de março de 2019, no feriado de Purim 
(que celebra quando os judeus foram salvos da 
ordem de Hamã para matar todos os judeus), o 
presidente dos EUA, Donald Trump, twittou que 
havia chegado a hora de “reconhecer plenamen-
te” a soberania israelense sobre as Colinas de 
Golã. Foi outra mudança monumental na política 
dos EUA/Oriente Médio pela sua administração.
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em vigor nos dias de hoje. Um dos principais candidatos 
conservadores da próxima eleição para novo primeiro-
-ministro britânico, Jeremy Hunt, condenou Israel dizen-
do: “Nunca devemos reconhecer a anexação de território 
pela força”.

O que o mundo não lembra é que, nas duas primeiras 
décadas da nacionalização de Israel, foram os sírios que 
usaram essas colinas para atacar continuamente os judeus 
que viviam abaixo deles, na Galileia.

Nem se lembraram também de mencionar que duas 
vezes os tanques sírios desceram as encostas das Colinas 
de Golã com a missão de conquistar o norte de Israel e 
destruir o estado de Israel.

Além disso, a ONU ignora 
o fato de que no ano 2000, 
o primeiro-ministro de 
Israel, Ehud Barak, traba-
lhou duro para devolver 
as colinas de Golã à Síria 
em troca da paz. O ponto 
crítico era que a Síria não 
aceitaria nada menos que 
uma fronteira no Mar da 
Galileia, a principal fonte 
de água doce de Israel. 
Com essa condição, não 
havia como Israel concor-
dar com tal acordo.

Durante a guerra civil síria, 
de 2011-2018, 400.000 
sírios foram abatidos pelo 
seu próprio governo, 6,1 
milhões foram deslocados, 
e outros 5,6 milhões fugi-
ram do país.

Mas isto não importa. 
Segundo a definição da “lei 
internacional” da ONU, 
Israel é obrigado a entre-
gar as Colinas de Golã ao 
presidente da Síria, Bashar Assad.

Sim, por mais estranho que seja, todos os anos, na hora 
certa, a ONU aprova uma resolução exigindo que Israel 
entregue as Colinas de Golã, junto com seus 27.000 
cidadãos drusos para o Açougueiro de Damasco. É claro 
que Israel, enojado pela total falta de preocupação da 
ONU com os drusos, e com os israelenses que vivem lá, 
nunca considerou, nem por um minuto, a possibilidade 
de se retirar das Colinas de Golã.

Em um primeiro momento, um 
mapa oficial do governo dos 

EUA descreve as Colinas de 
Golã como território israelense.

Continua na página 8...



Neste período de transição da liderança de Ari e Shira 
para Kobi e Shani, juntos podemos combinar experiência 
com novas perspectivas, habilidades e paixão, aumentando 
a capacidade do Maoz de alcançar os perdidos e ajudar a 
fortalecer os messiânicos em Israel.

Kobi é o Diretor Executivo do Maoz Israel. Ele supervisiona 
todas as operações em Israel, bem como nossos seis es-
critórios ao redor do mundo.

Shani é a Diretora-Chefe de Criação. Ela supervisiona todos os 
aspectos criativos do Maoz. Tudo o que tem a ver com a forma 
como o Maoz Israel se apresenta online ou no papel passa por 
ela. Ela compõe música em hebraico e inglês e sua música em 
áudio e vídeo (no iTunes e no YouTube) está nos dois idiomas.

Eles dividem seu tempo entre o estúdio de gravação da 
Fellowship of Artists, em Jerusalém, e o funcionamento do 
escritório, em Tel Aviv. Eles também viajam e ministram 
com seus cinco filhos.

Nas próximas páginas nós queremos que você conheça os 
maravilhosos membros da nossa equipe Maoz em Tel Aviv 
e saiba o que eles fazem! Nós somos realmente afortunados 
por ter uma equipe tão talentosa e comprometida em nos 
ajudar a levar a cabo a visão e o propósito do Maoz Israel!
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Alisa é nossa recepcionista 
e secretária do Maoz. Se 
você visitar o escritório do 

Maoz em Tel Aviv, ela é sua 
primeira impressão - e muito 

boa! Ela é uma ótima organizadora e gerencia as operações 
do escritório. Ela faz parecer fácil! Ajuda a todos aqui no 

escritório - e está sempre sorrindo.

Liraz administra nossa editora de livros 
em hebraico! Graças a ela, nossos livros 

sobre fé em língua hebraica estão disponíveis 
para qualquer pessoa no mundo em www.

maozstore.co.il, na Amazon, e também na maior empresa de e-books 
em Israel www.mendele.co.il. Ela é responsável por todo o processo de 

publicação, desde a obtenção de direitos de publicação até a distribuição.
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QUEM FAZ O MAOZ CAMINHAR!
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Veronica é nossa gerente financeira. Ela 
é uma contratada independente que trabalha 
para nós dois dias por semana. Sua tarefa 

é trabalhar com nossa contadora, banco e jurídico, além de administrar, coordenar e 
monitorar a atividade financeira da organização - e preencher montanhas de formulários 
burocráticos. Ela é importante! E somos afortunados por contar com sua experiência.

Irina é nossa contadora, 
responsável por todas as rotinas 
financeiras diárias do escritório: 
bancos, faturas, pagamentos 
a fornecedores e manter as 
luzes acesas! Ela supervisiona 
as vendas de livros e CDs do 
Maoz e gerencia as horas de 
trabalho e o tempo de férias dos 
funcionários. Quando alguém 
pede para ela fazer algo, já pode 
considerar como! Ela coordena 
juntamente com Veronica.

Kati é nossa secretária 
executiva e assistente pessoal. 
Se você já tentou entrar em 
contato conosco, sem dúvida, 
falou com ela primeiro... ela nos 
faz aparecer bem na fita! Ela se 
comunica com pastores e líderes 
em Israel e ao redor do mundo. 
Ela também coordena os pedidos 
de ajuda do IstandwithIsrael.
com. Com suas habilidades 
em quatro idiomas, ela traduz 
facilmente uma miríade de 
recursos para nós. Ela é o rosto 
do Maoz para muitos!

QUEM FAZ O MAOZ CAMINHAR!



Tanya é a líder do nosso programa Music 
Making for Kids desde seu início! E ela conseguiu 
desenvolver esse programa que conta com 60 
crianças messiânicas de todo o país. Ela e o marido 
Roman são responsáveis pela composição, gravação e 
edição de CDs e vídeos musicais infantis em hebraico.

Roman é um músico fantástico. Ele é o nosso 
guru da mídia e toca profissionalmente muitos 
instrumentos musicais. Ele também distribui os 
livros do Maoz pelas congregações e livrarias em 
todo o país. Ele é o nosso “pau pra toda obra”!

Tanya e Roman estão ativamente envolvidos em 
vários corais infantis, ministram em acampamentos, 
conferências e eventos de férias, e ambos fazem parte 
da equipe de louvor da Congregação Tiferet Yeshua 
em Tel Aviv (a congregação que fundamos).

Yoni é o nosso webmaster, 
fotógrafo profissional e 
cinegrafista. Ele é o nosso 
mais novo contratado e 

estamos constantemente descobrindo 
seus muitos talentos! Sua posição inclui 
manutenção de sites, criação de conteúdo 
e promoção em redes sociais. Ele também 
é quem chamamos quando algum 
dispositivo técnico não funciona!

Nossa equipe do Maoz 
ora diariamente no 

trabalho pela nossa nação 
Israel e sua liderança, 

pelos nossos parceiros, 
que nos enviam pedidos 
de oração, e por todos os 
projetos de evangelismo 
do Maoz em todo Israel.
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Katy é 
responsável pelo 
relacionamento 
com nossos 

parceiros e comunicação com nossos 
assinantes on-line. Ela já fez de tudo ao 
longo dos anos, começando seu trabalho em 
nosso escritório nos EUA, depois voltando 
para casa para trabalhar aqui na Terra 
Santa. Ela formata a versão on-line da 
nossa revista Maoz Israel Report em vários 
idiomas e reúne conteúdo para postagens 
nas redes sociais. Ela trabalha em estreita 
colaboração com todos os departamentos 
do Maoz Israel em Tel Aviv e nossos 
escritórios internacionais.

Omer, nosso artista 
de design gráfico, 
tem trabalhado lado 
a lado com Shira 
por pelo menos dez 

anos, preparando nossa revista mensal Maoz 
Israel Report, juntamente com muitos outros 
projetos. Nossos leitores gostam muito do seu 
magnífico talento para design. Omer também 
é o representante do Maoz nos países da 
América Latina de fala espanhola, onde temos 
vários voluntários que levam o Maoz e seu 
ministério nas regiões de língua espanhola.



“Depois de 52 anos, é hora de os 
Estados Unidos reconhecerem plena-
mente a soberania de Israel sobre as 
Colinas de Golã, que é de importân-
cia crítica e estratégica de segurança 
para o Estado de Israel e a estabilida-
de regional!” Trump twittou.

Como dá para imaginar, de acordo 
com as estatísticas, Trump é mais 
popular em Israel do que em qual-
quer outra nação do mundo.

PLANOS FUTUROS PARA GOLÃ

Desde o reconhecimento da Amé-
rica, o governo de Israel entrou 
em alta rotação, preparando planos 
para acomodar mais 250.000 
israelenses migrando para Golã até 
2048. Neste exato momento, há 

22.000 israelenses judeus vivendo 
em 33 cidades e aldeias de lá - sen-
do Katzrin a maior, com 7.000 ha-
bitantes. O Ministério da Habitação 
planeja construir 30.000 unidades 
habitacionais, mais duas cidades, 
fornecer 45.000 novos empregos e 
investir em infraestrutura relacio-
nada a transporte e turismo.

Israel também planeja limpar 
20.000 acres de campos minados, 
preparando-os para projetos de 
desenvolvimento comercial e de 
habitação e turismo.

AS LINDAS COLINAS DE GOLÃ

Turismo! Você sabia que as Coli-
nas de Golã já possuem 95 hotéis, 
albergues e pousadas em alguns 

dos lugares mais aconchegantes e 
exuberantes dali? Você sabia que 
é possível escalar ou esquiar no 
Monte Hermon, a 9.232 pés de 
altitude, podendo enxergar Damas-
co 60 km ao leste? Ou ficar em um 
hotel com vista para o Mar da Ga-
lileia, a oeste? Basta ir ao booking.
com e digitar Golan Heights! Até 
os drusos entraram no ramo de 
hotelaria! Eu mesma quero ir lá!

 Com o Ari, claro!
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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 

O presidente Donald Trump exibe a 
proclamação assinada reconhecendo 
a soberania de Israel sobre as Colinas 
de Golã, ao lado do primeiro-ministro 
israelense Benjamin Netanyahu na 
sala de recepção diplomática da Casa 
Branca, em Washington. Segunda-feira, 
25 de março de 2019.
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