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Por Shani Sorko-Ram Ferguson

oseph (nome fictício) tinha nove anos quan-
do sua avó embarcou em um avião para a 

Terra Santa e o deixou sozinho no aeroporto 
de Addis Abeba, na Etiópia. Alguém tinha erra-
do. Era para ele estar naquele voo com ela, mas 
sua prometida passagem não havia chegado. 
Papelada na Etiópia é uma coisa complicada. 
Joseph não tem certidão de nascimento, então 
ele não tem certeza se tinha nove anos na 
época, mas era algo perto disso. Ainda assim, 
por mais caótico que fosse o sistema, eles não 
podiam permitir que ele entrasse no avião sem 
uma passagem.
A avó não podia ficar com ele, ela estava em 
uma lista de espera há anos e, se perdesse 

aquele voo, talvez nunca tivesse outra chance 
de ir. A agência judaica prometeu que ele esta-
ria no próximo voo no dia seguinte, mas, até lá, 
ele estaria sozinho. Joseph cresceu em um vila-
rejo isolado e só se mudou para a cidade com 
a família por um período de alguns meses, en-
quanto aguardavam a vez deles de irem embo-
ra. Por isso, quando saiu sozinho do aeroporto 
naquele dia, ele teve que adivinhar o caminho 
de volta para onde sua mãe estava hospedada 
com seus irmãos do outro lado da cidade.
Devido à hostilidade que os etíopes tinham em 
relação à sua população judaica, os judeus etío-
pes muitas vezes viviam em aldeias, em vez de 
nas grandes cidades. Embora eles tenham vivi-
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do na Etiópia por milhares de anos, 
o apelido dado a eles pelos habitan-
tes locais era Falasha - invasores.
Quando alguma coisa dava errada 
na Etiópia - qualquer coisa, desde 
a maldição de um feiticeiro a uma 
doença estranha ou desastre natural, 
era sempre culpa dos judeus. Quanto 
mais isolada era a comunidade, 
menos eles sofriam perseguição. 
Houve períodos em que não lhes 
era permitido possuir terras como 
judeus, mas, nas aldeias, eles eram 
pelo menos mais livres para manter 
sua identidade e tradições judaicas.
Estranhamente, embora os etío-
pes insultassem os judeus locais, 
o governo não tinha interesse em 
permitir que deixassem o país. A 
Etiópia, sendo um país comunista, 
significava que muitos acordos de 
bastidores tiveram que acontecer 
para que os judeus etíopes pudes-
sem ser resgatados. Alguns dos 
acordos só puderam ser feitos com 
países vizinhos, o que exigia que 
os etíopes cruzassem seu país a pé 
até o Sudão antes de poderem ser 
transportados de avião para um 
local seguro. Nas décadas de 1980 e 
90, Israel enviou muitos aviões para 
transportar dezenas de milhares de 
judeus da África.

A Mística Jerusalém
Para os judeus na Etiópia, Jerusalém 
é a terra mítica do paraíso. Lá eles 
têm até uma música que cantam 
para as cegonhas migradoras. Nela, 
eles perguntam: “Oh, cegonha, 
como está Jerusalém, nossa terra?”
Por isso, quando Joseph finalmente 
chegou a Israel para se reunir com 
a avó e o primo, ele teve certeza de 
que havia chegado ao próprio céu. 
Ao pousar, no entanto, ele recebeu 
uma máscara de gás. Na época, Jo-
seph se lembrava de ter ficado mui-
to grato pelo presente - qualquer 
presente, na verdade. Foi assim até 

que as sirenes soaram e o pânico de 
todos o fez perceber que a máscara 
era para ajudar a mantê-lo vivo. Foi 
durante a Guerra do Golfo e Israel 
estava sendo atacado por Saddam 
Hussein, do Iraque.
Quando a guerra terminou, cerca 
de um mês depois, Joseph iniciou o 
lento e tedioso processo de assimi-
lação à cultura israelense. Sua mãe 
e irmãos se juntaram a ele alguns 
meses após sua chegada, embora seu 
padrasto (seu pai morreu antes de 
ele nascer e sua mãe se casou no-
vamente) só se juntaria a eles dois 
anos depois. Desnecessário dizer 
que a estrada à frente seria longa.

A Situação dos Etíopes
Israel é bom em responder a emer-
gências. Por isso, quando o governo 
israelense percebeu a situação dos 
judeus etíopes, aviões foram freta-
dos e operações militares complexas 
e até perigosas foram executadas 
para resgatá-los e trazê-los para 
casa. O que Israel não fazia bem era 
considerar as vastas lacunas cultu-
rais entre a vida em aldeias etíopes 
e a vida israelense moderna e, em 
seguida, planejar soluções de assimi-
lação cultural de longo prazo. Isso 
explicaria por que o processo de 

assimilação para os etíopes foi um 
pouco como bater em uma parede 
de tijolos e depois afundar em areia 
movediça.
Tendo vindo de nações de todo o 
mundo, os israelenses estão acostu-
mados com diferentes tons de pele 
na comunidade judaica. Mas foi a 
associação dos judeus etíopes, com 
sua cultura ancestral, que tornou 
difícil para os imigrantes etíopes 
superarem os estereótipos. Superar 
estereótipos de fora seria uma coisa. 
Mas, talvez o desafio mais difícil 
que enfrentariam fosse o da estrutu-
ra familiar.
Na Etiópia, o marido é o exaltado 
chefe de uma unidade familiar. Ele 
faz parte de uma hierarquia res-
peitada e reverenciada. O homem 
conhece o seu lugar e gosta da satis-
fação que advém de sustentar sua 
família. As mulheres ocasionalmente 
trabalham em campos próximos, 
mas seu trabalho principal é ser 
dona de casa.
Em Israel, homens e mulheres são 
iguais legal e culturalmente e as 
mulheres trabalham em empre-
gos exatamente como os homens. 
Quando se tratava de aprender o 
idioma e se ajustar à nova cultura, 
as mulheres geralmente se saí-
am melhor do que os homens. As 

Comunidade judaica perto de Gondar, de onde Joseph é natural.
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oportunidades de trabalho eram as 
mesmas para homens e mulheres, 
e as esposas que antes dependiam 
das habilidades de seus maridos na 
agricultura ou no comércio local, 
agora podiam trazer para casa uma 
renda maior. O pai, que não era 
mais o cavaleiro de armadura bri-
lhante, agora lutava para educar os 
filhos, que haviam aprendido a arte 
não tão sutil da chutzpa israelense.
Esse novo paradigma começou 
a dilacerar o tecido familiar. Os 
jovens encontraram seus novos 
modelos de comportamento na 
cultura rap americana negra. A 
jovem geração de etíopes desejou 
tanto fazer parte de sua nova terra 
que abraçou o hebraico e se recu-
sou a falar o amárico. Isso promo-
veu a desconexão entre as gerações 
que antes eram muito unidas.
Apesar de Israel ser uma terra de 
imigrantes, a cultura israelense 
tende a ser tribal e nem sempre 
abraça rapidamente os recém-che-
gados. Portanto, embora a geração 
jovem tivesse abandonado suas ra-
ízes etíopes, ainda havia muito que 
fazer antes de dominar a cultura 
israelense. Esse estado de limbo 
entre as culturas resultou em uma 
crise de identidade para muitos 

etíopes. Os pais haviam perdido a 
esperança de construir e susten-
tar uma família, e a geração mais 
jovem estava perdendo a esperança 
de que um dia se sentiria parte 
dela. Essa vulnerabilidade tornou 
alguns suscetíveis à vida nas ruas e 
ao abuso de substâncias - e tudo o 
mais que vem com esse cenário.

Quando o Próprio 
Yeshua Veio
A família de Joseph mudou-se vá-
rias vezes durante a infância dele, 
passando por dificuldades em cada 
parada, e acabou se estabelecen-
do perto de Haifa. Em um desses 
locais, sua avó chegou em casa um 
dia e viu seu apartamento sendo 
invadido. O trauma da experiência 
lhe deu múltiplos ataques cardíacos 
e em poucos meses ela faleceu. Foi 
mais um baque na fantasia outrora 
amada de um belo Israel.
Ainda assim, nem tudo foi ruim. 
Com subsídios do governo aos 
imigrantes, eles conseguiram 
comprar um pequeno apartamen-
to. Joseph era adolescente nessa 
época e frequentava uma escola 
religiosa. Ele era zeloso em tudo 
que aprendia e frequentemente 

servia como cantor solene durante 
as cerimônias.
Ele e a família eram bem próximos, 
mas, quando sua mãe chegou em 
casa um dia e explicou a ele e a seu 
pai que ela agora cria em Yeshua, 
Joseph ficou furioso e ameaçou 
denunciá-la às autoridades. Ele e 
seu padrasto formaram um vínculo 
em oposição ao que sua mãe havia 
feito. Foi preciso algumas expli-
cações, argumentações e orações, 
mas, eventualmente, o padrasto de 
Joseph também se rendeu à fé.
Quando Joseph ficou sabendo dis-
so, ele ficou fora de si. Em uma das 
discussões, sua mãe tentou explicar 
o quão real Yeshua era para ela, 
mas Joseph finalmente respondeu: 
“Se Yeshua é real e quer que eu O 
siga, Ele pode vir e me dizer pes-
soalmente”. Algumas noites depois, 
Yeshua veio e falou com Joseph.
Sendo um judeu devoto, Joseph 
nunca tinha ouvido falar muito 
sobre Yeshua - exceto em genera-
lizações ruins, é claro. Portanto, 
vê-Lo em um sonho, sentado 
em um trono cercado por uma 
luz brilhante, não aconteceu por 
causa de qualquer imagem vista 
ou descrita anteriormente. “Era 
tão real, mesmo anos depois”, No Muro Ocidental: A geração mais velha de etíopes que imigrou para Israel exibe com 

orgulho seus antigos estilos e tradições.

Israelenses etíopes exibem fotos de 
seus parentes em frente ao parlamento 
israelense (Knesset) em Jerusalém na 
esperança de obter permissão para trazê-
los para Israel.
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disse ele. “Era tão real quanto você 
sentado aqui na minha frente. Ele 
conversou comigo por um tempo, 
e enquanto falava era como se Suas 
palavras entrassem em mim, me 
mudassem e me enchessem com o 
poder de fazer o que Ele estava me 
pedindo para fazer”.
Joseph acordou e disse imediata-
mente à mãe: “Eu creio”.
“Meus amigos, colegas de sala e 
professores eram cruéis comigo”, 
disse Joseph, lembrando-se dos 
primeiros dias de nascido de novo. 
“Nossos amigos etíopes gritaram 
conosco:‘Nós saímos da Etiópia 
para ficar longe de pessoas que 
criam como você!’”
“Eu sabia que o que eu cria era real, 
mas era difícil para mim, suportar 
outra rodada de rejeição social. Eu 
havia passado anos aprendendo 
o idioma e a cultura e finalmente 
tinha feito amigos - e agora, figura-
tivamente, estava deixando tudo de 
novo. Ainda assim, eu podia sentir 
Deus perto, como uma mãe que 
segura seu recém-nascido”.
“Alguns de meus colegas tentaram 
me meter em problemas com o 
diretor, mas enquanto ele ouvia 
rumores sobre minha nova crença, 
ele também ouvia sobre eu oferecer 
meu tempo para ajudar os neces-
sitados. Então, enquanto todos lá 
esperavam que ele me repreendesse, 
em vez disso, ele de repente encora-
jou os outros alunos a agirem mais 
como eu”.

De Pobreza Abjeta a 
Próspero
Joseph sempre gostou de ajudar 
os outros e fazia isso de todo o 
coração, e agora, com seu novo 
conhecimento de Yeshua, ele 
rapidamente encontrou seu lugar 
no grupo de jovens local e equi-
pe de adoração. Após o colegial, 
ele passou a estudar economia e 

administração de empresas. Ele 
recebia uma bolsa que cobria os 
estudos e moradia, mas a comida 
e outros itens básicos... aí era com 
ele. Então, ele trabalhava em tudo 
que aparecia, desde limpeza até 
aulas particulares. “Às vezes, não 
havia trabalho regular, então, para 
conseguir dinheiro para comprar 
comida, alguns de nós trabalhavam 
como ativistas políticos naque-
la época. Não nos importávamos 
qual era o partido ou o que diziam 
os cartazes. Era uma questão de 
sobrevivência. Só sabíamos que 
seríamos pagos no dia seguinte e 
íamos poder comer”.
A universidade foi um desafio, mas 
durante esse tempo Joseph conheceu 
a mulher que ele chama até hoje 
de “minha senhora”. Ele a conven-
ceu a estudar na universidade com 
ele, onde os dois se formariam. E, 
eventualmente, com a bênção de 
ambos os lados da família, eles 
planejaram seu casamento. Embora 
eles estivessem entre os primeiros 
a fazê-lo, a decisão de misturar as 
tradições etíopes em uma cerimô-
nia israelense pareceu natural, pois 
eles compreenderam a importância 
de abraçar seu novo mundo sem 
rejeitar o antigo.
Depois que eles se casaram, Joseph 
foi convocado para o exército e 
lá, como aparentemente em todos 
os outros lugares, ele se destacou. 
Ao terminar o serviço militar, ele 
considerou a melhor forma de ser 
uma bênção tanto para sua comuni-
dade quanto para o reino de Deus. 
Ele era bom em negócios e econo-
mia e tinha um coração voltado para 
ajudar as pessoas, especialmente em 
questões jurídicas ou comerciais 
complicadas. Ele fez seu estágio no 
Knesset e em poucos anos esta-
beleceu sua própria prática como 
advogado. Ele nunca quis fazer 
tudo sozinho, então ele se conectou 
com dezenas de outros advogados 

etíopes para colaborarem entre si. 
Ele também ofereceu seu tempo 
trabalhando com jovens e dando 
aulas de hebraico a novos imigrantes 
e até mesmo ofereceu seus serviços 
jurídicos gratuitamente aos menos 
afortunados.
As coisas estavam indo bem. Não. 
As coisas estavam indo maravilhosa-
mente bem!
Se seu objetivo na vida era ajudar 
as pessoas e ganhar a vida fazendo 
isso, ele estava no caminho certo.

Quando o Silêncio Fala
A reputação de Joseph só crescia, 
quando algumas grandes empresas 
o abordaram. Uma das ofertas de 
emprego incluía um trabalho que ele 
amava e voos de ida e volta para a 
Etiópia. Não havia motivo para que 
ele não aceitasse o emprego, então 

ele começou o processo de treina-
mento.
No entanto, quando Joseph chegou 
à Etiópia em sua primeira viagem, 
ele se deparou com uma parede de 
silêncio. Sem internet, sem telefo-
nes, sem TV. Sem distrações. “Foi 
impressionante no começo”, Joseph 

Alguns imigrantes etíopes tiveram dificuldades 
durante o serviço obrigatório no exército, 
outros se destacaram. No entanto, de qualquer 
forma, o período no exército ajudou-os a 
solidificar suas identidades como israelenses.
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compartilhou. “Eu sou um cara que 
está constantemente cercado de 
pessoas e atividades. E, de repente, 
meus ouvidos estavam zumbindo 
com o silêncio. De repente, era só 
eu, minha Bíblia e Deus. E tudo 
que eu podia ouvir era Ele me 
dizendo que eu deveria atuar no 
ministério”.
Não foi fácil abrir mão de sua car-
reira. Era um trabalho digno e ele 
amava. Trabalhando nessa área ele 
sabia que sua família seria cuida-
da financeiramente. A vida como 
ministro poderia significar que ele 
lutaria para conseguir sustentar a 
mulher e os filhos que tanto amava. 
Percebendo a gravidade da decisão 
que precisava tomar, ele decidiu 
fazer um jejum de 40 dias. Afinal, 
era isso que as pessoas na Bíblia 
faziam quando se viam em uma 
encruzilhada em suas vidas.
Ao final do jejum, a resposta foi 
clara. O que não estava claro 
era como o amor de sua vida se 
sentiria sobre sua decisão. Ela 
conhecia as ramificações de tal 
decisão. A resposta dela o surpre-
endeu. “Quando você me pediu em 
casamento, você disse que ia ser 
ministro. Eu estava esperando que 
cumprisse sua promessa”.

“Olhando para trás, sei que se 
tivesse continuado no caminho que 
estava trilhando eu já teria minha 
casa própria e minha família estaria 
cercada pelos bens que este mundo 
tem a oferecer. Mas também sei 
que seríamos miseráveis no meio 
de tudo isso, porque a única coisa 
que o mundo não pode oferecer, 
por qualquer quantia de dinheiro, 
é a alegria e a paz que vêm com o 
conhecimento de que você está na 
vontade de Deus e Ele está satisfei-
to com você”.

Etíopes da Próxima 
Geração
É uma ocorrência natural para 
os imigrantes crentes da Rússia, 
Etiópia, América, Ásia e América 
Latina - para citar alguns - plantar 
congregações em sua língua nativa. 
Essas congregações atraem outros 
imigrantes como eles e são uma 
fonte incrível de companheirismo 
e encorajamento espiritual em um 
país desafiador como Israel. O que 
vem menos naturalmente e deve 
ser um esforço consciente é a tran-
sição de qualquer congregação para 
a língua hebraica, uma vez que um 
número suficiente de congregantes 

já está no país há anos.
A única outra maneira de uma 
congregação de língua hebrai-
ca nascer é quando a geração 
Sabra (nativa), ou aqueles que 
vieram em uma idade muito 
jovem e cresceram em Israel, 
ramificam-se para plantar uma 
obra inteiramente nova. E isso é 
exatamente o que Joseph tinha 
em mente quando apresentou a 
visão da congregação deles. Seria 
a primeira congregação etíope de 
língua hebraica no país.
“Eu sabia que meu povo tinha um 
desejo profundo de fazer parte da 
cultura israelense, então entendi 
que era crucial que nossa expres-
são espiritual fosse tão israelense 
se quiséssemos levantar a jovem 
geração de etíopes em Yeshua”.
Joseph e sua esposa reuniram seus 
três filhos pequenos na sala de 
estar e começaram a orar. Logo, 
amigos começaram a se juntar e 
muito rapidamente o apartamento 
inteiro deles estava lotado para 
cada reunião. Com as reuniões 
ocorrendo em uma área residen-
cial no Shabbat, os vizinhos logo 
começaram a reclamar do barulho 
da adoração e da comunhão.
Hoje, a congregação que tem me-
nos de dois anos, mudou-se para 
uma área industrial e continua a 
crescer mesmo durante a pande-
mia. Especialmente neste pequeno 
país, a taxa de crescimento desta 
congregação é uma evidência de 
como a colheita está madura entre 
os israelenses etíopes de língua 
hebraica. Portanto, não é nenhuma 
surpresa que Deus tenha escolhido 
alguém com uma paixão espiritual 
tão profunda e comprometida para 
servir a sua geração. Deus sabe que 
há muito trabalho a ser feito.

A bela cidade de Addis Abeba, na Etiópia, 
não tinha a tecnologia moderna com a 
qual Joseph estava acostumado.
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o final de 1800, os judeus começaram a 
responder ao chamado para retornar à sua 

antiga pátria. Infelizmente, para muitos, o cami-
nho foi bloqueado, primeiro pelos turcos e depois 
pelos britânicos, que controlavam a terra na 
época. Essa resistência deu origem a uma espécie 
de “rota clandestina” de barcos que atracavam na 
calada da noite perto da orla marítima e cami-
nhadas por cordilheiras ou desertos. Conforme a 
história tem sido passada, a mãe de Ari, que fugia 
da perseguição na Rússia, estava em um daqueles 
barcos que foram barrados. Em vez de Israel, ela 
acabaria se estabelecendo nos Estados Unidos e, 
embora nunca tenha vivido para ver, seu filho 
realizaria seu sonho de se mudar para a Terra 
Prometida.
Em um irônico déjà vu, quando Israel declarou 
sua independência, seriam as autoridades rabí-
nicas israelenses que se oporiam a alguns judeus 
que tentavam retornar à sua terra natal.
Logo no início, o Knesset aprovou uma lei estabe-
lecendo que somente a pessoa que pudesse provar 
pelo menos um avô judeu receberia cidadania is-
raelense - pois esse era o padrão pelo qual Hitler 
identificava os judeus para serem levados para 
campos de concentração. Isso significava que só 
era preciso ser um quarto judeu para ser elegível 
a ter cidadania israelense. Mais tarde, porém, por 
insistência dos ultraortodoxos, uma emenda à lei 
foi adicionada: “e não tenha mudado voluntaria-
mente de religião”.
Deve-se notar, entretanto, que ninguém nunca 
ouviu falar de algum judeu que tenha se con-

vertido ao confucionismo, hinduísmo, budismo, 
panteísmo, Nova Era, humanismo ateísta ou ocul-
tismo tenha tido a sua entrada em Israel recusa-
da por causa de sua religião. Esta decisão tinha 
como alvo os judeus que criam que Yeshua era o 
Messias judeu. A lei foi projetada para manter os 
judeus messiânicos fora de Israel. Que estranho. 
Hitler não fez essa distinção. Um judeu que cresse 
em Yeshua teria sido enviado para as câmaras de 
gás do mesmo jeito.
Essa hostilidade para com o Rabino Judeu Yeshua 
foi o motivo pelo qual a segunda “rota clandes-
tina” se desenvolvesse no final dos anos 1900. 
Sem a tecnologia moderna, nosso processo de 
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Por Shira Sorko-Ram

Ari e Shira Sorko-Ram na década de 1980
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ajudar os judeus messiânicos fazer 
aliyáh era tedioso, mas hoje existem 
dezenas de milhares de israelenses 
que creem em Yeshua como seu 
Messias. Muitos, se não a maioria, 
são frutos dos primeiros judeus 
messiânicos que receberam cidada-
nia israelense e trabalharam para 
construir o Movimento Messiânico. 
Se questionados diretamente, esses 
judeus nunca mentiriam para as 
autoridades rabínicas sobre sua fé, 
mas com um pouco de treinamen-
to, nós e alguns outros messiânicos 
israelenses fomos capazes de aju-
dá-los a manobrar com sabedoria e 
integridade através das armadilhas 
do processo de imigração.

Gary e Shirley
Em meados da década de 1980, 
Gary e Shirley Beresford eram dois 
do crescente número de judeus 
messiânicos que tentaram respon-
der ao chamado para imigrar para 
Israel. Nascidos e criados como 
judeus em todos os lados, os dois 
se tornaram messiânicos enquan-
to viviam no Zimbábue, quando 
fizeram amizade com um homem 
e sua esposa, que eram os únicos 
judeus messiânicos conhecidos em 
todo o país na época. Ao estudar a 
Bíblia, os Beresfords aprenderam 
que, nos últimos dias, o povo judeu 
voltaria para seu antigo lar. Eles 
finalmente começaram a sentir o 
puxão em direção a Israel, embora 
Shirley inicialmente tenha ficado 
desconcertada com o quão primiti-
vo Israel era em comparação com o 
Zimbábue na época!
Infelizmente, quando eles finalmen-
te decidiram se mudar, um de seus 
filhos adultos se opôs à fé deles e 
os denunciou à Federação Judaica. 
Isso começou a bola de neve que 
se transformaria em uma decisão 

histórica da Suprema Corte contra 
os judeus que criam em Yeshua.
Por séculos, a tradição judaica 
designava uma pessoa como judia 
se sua mãe fosse judia, embora, 
nos tempos bíblicos, um judeu era 
conhecido pela identidade de seu 
pai. Em uma bizarra reviravolta 
de ironia, os Beresfords teriam 
sua cidadania negada como judeus 
messiânicos porque ambos tinham 
mães judias. Se pelo menos uma de 
suas mães fosse gentia, não haveria 
posição rabínica para dizer que, 
como judeus, eles haviam deixado a 
fé judaica!

Nós nos Envolvemos
Quando Gary e Shirley se mu-
daram originalmente para Israel, 
eles se juntaram à nossa congre-
gação em Ramat Hasharon e Ari 
e ficamos intimamente envolvidos 
com o caso deles. “Vocês precisam 
lutar contra isso”, dissemos a eles. 
“Mesmo os judeus que vivem em 
pecado flagrante são considerados 

judeus. Se as autoridades rabínicas 
decidirem que crer em Yeshua, o 
Messias, transforma um judeu em 
um não-judeu, isso pode signifi-
car uma paralisação completa da 
imigração de judeus messiânicos, 
cujo único crime é a crença em um 
Messias judeu que os líderes rabíni-
cos odeiam por milênios”.
Sem qualquer status legal no país, 
os Beresfords estavam em Israel 
apenas como turistas e proibidos de 
trabalhar, então escrevemos sobre 
o caso deles e ajudamos a levan-
tar fundos para cobrir seus custos 
legais. Crentes em todo o mundo 
se uniram em oração e apoio para 
mantê-los em Israel. Entendendo a 
gravidade da situação, o advogado 
Jay Sekulow tentou nos ajudar com 
conselhos na época. Isso era maior 
do que apenas um casal; era um de-
safio que precisava ser contestado.
O ímpeto de oração conjunta pelo 
caso por parte de moradores e 
crentes no exterior foi o maior que 
conhecemos, e é por isso que foi 

Ari (à esquerda) ao lado de Shirley e Gary Beresford enquanto se preparavam para um 
evento congregacional no Centro Ministério Maoz
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tão esmagador quando a decisão 
dos juízes da Suprema Corte no 
dia de Natal de 1989 negou cida-
dania aos Beresfords.
No entanto, Israel não é um país 
para os fracos e estávamos deter-
minados a continuar lutando com 
eles. Continuamos a financiar o 
processo judicial dos Beresfords 
com mais um recurso. Mas, depois 
de quase seis anos de atrasos no 
tribunal, em 2 de julho de 1992, 
a Suprema Corte decidiu contra o 
pedido de cidadania dos Beresford 
pela última vez.
O tribunal então exigiu US$ 6.250 
dos Beresfords e de duas outras 

famílias que também tiveram ci-
dadanias negadas - porque perde-
ram o caso! Nossos maravilhosos 
parceiros do Maoz não decepcio-
naram esses pioneiros messiânicos 
e nós conseguimos pagar integral-
mente a multa.
Mas a fé é uma coisa engraçada. 
E orações que podem parecer sem 
resposta não passam desperce-
bidas. Pela primeira vez, houve 
uma consciência crescente sobre 
os judeus messiânicos em Israel. 

Além disso, os cristãos em todo o 
mundo começaram a ouvir sobre 
a identidade única dos judeus que 
aceitaram Yeshua como judeus. 
Os Beresfords receberam convi-
tes de muitos países para dar seu 
testemunho e explicar o que era o 
Judaísmo Messiânico.

Oração Respondida - A 
Maneira de Deus
Talvez algumas orações sejam 
respondidas imediata e milagrosa-

mente, ao passo que outras são 
respondidas de manei-

ras completamente 
diferentes, além do 
esperado. Embora 
tenhamos perdi-
do o caso deles, 
na época em que 
foi proferida a 
sentença contra 
os Beresfords 
Israel estava com 
as mãos ocupa-
das com quase 
um milhão de 
judeus russos que 
inundavam o país 
(muitos deles 
tinham nascido de 
novo recentemente 

em grandes reuni-
ões de avivamento na 

Rússia!).
Esse influxo significava que os 
funcionários que costumavam se 
ocupar pesquisando as crenças 
pessoais de cada pessoa esta-
vam ocupados demais para fazer 
qualquer outra coisa, exceto tentar 
documentar o tsunami de imigran-
tes russos que enxameava pelos 
portões de Israel. Poucos meses 
após a decisão histórica contra 
a legitimidade de Yeshua como 
uma crença judaica, muitos judeus 
messiânicos do oeste estavam con-

Israelenses messiânicos em protesto em 
frente ao gabinete do primeiro-ministro 
em favor dos Beresfords. No mesmo 
dia, ativistas do Hamas realizavam um 
protesto em um lado da rua e judeus 
religiosos do outro lado, exigindo que 
as Colinas de Golã continuassem 
fazendo parte de Israel. Embora os 
jornalistas tenham chegado para cobrir 
a controvérsia da terra, os messiânicos 
israelenses se viram entre os dois campos 
e, portanto, acabaram sendo cobertos 
pela mídia literalmente em todo o mundo.
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seguindo receber sua cidadania. 
Na verdade, a certa altura, tantos 
messiânicos estavam obtendo a 
cidadania que tivemos que procu-
rar por todos os lugares pessoas 
locais que pudessem nos ajudar a 
ajudá-los a assimilar.
Uma das pessoas que se candida-
tou foi Michael (nome fictício) e 
sua família. Ele era um líder mes-
siânico de alto nível e tinha vindo 
primeiro para solicitar cidadania 
e deveria retornar com o resto da 
família dentro de um tempo de-
terminado. Ele e sua esposa Sarah 
(nome fictício) haviam planejado 
a importante viagem de volta 
para receber a cidadania. No 
entanto, poucos dias antes do 
voo, Michael quebrou a perna e 
não pôde fazer a viagem.
Aquela era a única chance de a 
família receber cidadania, pois 
não tinha recursos ilimita-
dos para voltar e reiniciar o 
processo. Então, Sarah veio 
sozinha. Claro, se Israel é 
alguma coisa, é um país 
com uma fonte infinita de 
obstáculos. Portanto, em-
bora Sarah tenha seguido 
em frente e voado sozi-
nha, ao chegar, ela ficou 
profundamente desaponta-
da ao descobrir que todos 
os escritórios do governo 
haviam entrado em greve 
prolongada.
Sarah e eu oramos fer-
vorosamente e decidimos 
ir ao departamento de 
imigração de qualquer 
maneira. Chegamos lá às 
6 da manhã para estar na 
frente da fila nas Torres 
Shalom de 34 andares, na 
época o prédio mais alto, não 
apenas em Tel Aviv, mas em todo 
o Oriente Médio. Os escritórios 
de imigração eram lá, mas a in-

formação ao público era que eles 
estavam atendendo apenas casos 
de emergência.
Mesmo àquela hora da manhã, 
grandes multidões se formavam 
do lado de fora do prédio, sem se 
intimidar com a greve declarada. 
De vez em quando, um guarda 
na porta da frente do prédio 
deixava entrar no prédio alguns 
de cada vez. E nós entramos.
Quando finalmente chegamos ao 
andar certo, uma multidão com-
pacta de cerca de 50 pessoas já 
havia se formado diante da porta 
trancada. A cada cinco minutos 
mais ou menos, um guarda abria 
a porta. As pessoas gritavam seus 
pedidos e o guarda apontava para 
elas no caos e dizia: “Não! Vocês 

não podem entrar! Estamos em 
greve!” e trancava a porta. E a 
cena se repetia.
Naquela época, Israel não sabia 
nada sobre filas, então eu es-
tiquei meus cotovelos e pés o 
máximo possível para evitar que 
os recém-chegados tentassem 
se aglomerar na nossa frente. 
Lentamente, avançamos até a 
frente da multidão. A porta se 
abriu. Falamos em inglês! “Emer-
gência!” (Uma perna quebrada é 
uma emergência, certo?) “Minha 
amiga está aqui para obter a cida-
dania. O marido dela quebrou a 
perna e não pôde vir, esta é uma 
emergência!” E coloquei meu pé 
na porta.
O guarda olhou para nós e nos 

Um milhão de russos inundaram Israel em poucos anos, quando caiu a URSS. A vinda 
deles marcou uma virada em muitas áreas da cultura e do desenvolvimento de Israel.
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deixou entrar. Fomos conduzi-
das a várias pessoas diferentes e, 
eventualmente, nos encontramos 
na frente de um atendente que 
começou a procurar pelo for-
mulário de Sarah em uma massa 
confusa de papéis espalhados 
por sua mesa. Se ele não conse-
guisse encontrar os papéis, não 
haveria como obter o selo de 
aprovação.
Então, de repente, Sarah viu um 
papel meio que voar até sua mão 
enquanto ele estava procuran-
do. Ela olhou e não havia janela 
aberta, mas uma lufada de vento 
aparentemente o fez voar - e era 
o pedido dela.

O funcionário olhou para o papel 
e disse: “Não podemos proces-
sar isso. Seus filhos precisam 
estar com você para que possam 
prestar juramento...”. Mas então 
seu telefone tocou enquanto outro 
funcionário com um punhado de 
papéis entrava pela porta. Como o 
nosso funcionário falava com esse 
homem e também ao telefone, ele 
distraidamente assinou o papel e 
o entregou a Sarah.
Quando levamos os papéis 
assinados para o oficial final, a 
senhora perguntou: “Onde estão 
seus filhos?” Sarah respondeu: 
“Disseram-me que não precisava 
trazê-los”. Ela respondeu: “Você 
tem a identidade do seu mari-

do?” Quando a oficial 
olhou a foto dele, 

ela disse com um 
sorriso: “Ah, sim! 
Eu me lembro do 
seu marido! Ele era 
um homem mui-
to feliz!” Quando 
saímos das Torres 
Shalom, virei para 
minha amiga e 
disse: “Uau! Essa 
foi a abertura do 
Mar Vermelho! 
” Outra família 
judia nascida de 
novo voltava 
para Israel!
Este foi apenas um 
dos muitos mila-
gres naquela época. 
Nos anos seguintes, 
o Senhor permitiu 
que um fluxo de 
excelentes líderes 
e jovens judeus 
messiânicos entras-

sem no país - que ajudariam a 
construir o alicerce do movimento 
messiânico que hoje está vivo e 
crescendo.
O tempo cura muitas coisas e 
o filho que tinha denunciado 
os Beresfords já se desculpou. E 
apenas para provar que as mui-
tas orações pelos Beresfords não 
apenas trouxeram respostas para 
outros, alguns anos depois eles se 
recandidataram e receberam rápi-
da e silenciosamente cidadania na 
terra de seus ancestrais - a terra 
de seu Messias.
Os desafios, com certeza, ain-
da permanecem para os judeus 
imigrantes que chamam Yeshua 
de seu Senhor, mas, em particu-
lar, o governo, o exército e os 
residentes locais começaram a 
apreciar a natureza leal, obediente 
à lei e trabalhadora dos seguido-
res judeus de Yeshua de Israel.
Mesmo nos dias de Esdras e Ne-
emias, quando os judeus retorna-
ram a Israel, décadas se passaram 
entre a época em que os primei-
ros pioneiros chegaram até que 
Jerusalém fosse completamente 
restaurada e o povo retornasse às 
suas antigas Escrituras e práticas.
Quando Ari e eu olhamos 
para trás, para as décadas que 
vivemos em Israel, podemos 
dizer honestamente que havia 
um longo caminho a percor-
rer, mas um progresso sólido 
estava sendo feito. O Reino de 
Deus estava avançando e Ele 
estava nos usando, Seus servos, 
para avançar. Mas, com relação 
a alguns dos melhores e piores 
dias de nossas vidas, eles ainda 
estavam à nossa frente. Estáva-
mos apenas começando.
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Continua no próximo mês...
Ari e Shira na década 
de 1980 sempre 

sonhavam com o futuro.



Shalom de Jerusalém!

       Existem centenas de histórias pessoais de “voltar 
para casa em Israel”, assim como a de Joseph. Nós as 
ouvimos todas as semanas. Algumas cortam o nosso 
coração em compaixão pelas adversidades da jornada. 
Outras histórias, como a de Joseph, nos dão esperança!

       Independentemente dos obstáculos que os imigrantes 
enfrentam ao regressar à sua terra, uma das coisas que 
alimentam o fogo que arde dentro de nós é ajudá-los a ter 
um pé firme.

      Depois de tudo dito e feito, somos apaixonados por tornar os 
messiânicos FORTES em Israel.

       Claro, depois de ler o relato de minha mãe sobre ajudar imigrantes a encontrar seu 
caminho para Israel, vocês já sabem que isso não é novidade para nós. Tem sido a visão desde 
o início!

       Os messiânicos etíopes, em particular, enfrentam a excomunhão de suas unidas 
comunidades quando defendem Yeshua. Precisamos ter uma comunidade calorosa pronta e 
esperando para recebê-los.

       O tempo está maduro para que possamos causar um impacto significativo na 
comunidade etíope aqui em Israel - e, por sua vez, para que eles tenham um impacto 
significativo no Corpo do Messias nesta terra.

       A congregação de Joseph é pioneira em um novo movimento. Sabemos um pouco sobre o 
que é o pioneirismo em Israel e acreditamos que nossos parceiros Maoz vão querer participar 
do crescimento deles, apoiá-los e cobri-los em oração.

A serviço dEle,

Kobi e Shani Ferguson
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