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Até o Menor Destes
Arik nasceu em Israel, filho de mãe judia 

persa e pai judeu russo. Sua família era de 
persuasão secular - linhagem judia sólida, 

sem afinidade com nada religioso. O pai era um 
provedor dedicado; trabalhar duro era sua resposta 
para tudo. Como sua mãe sofria de problemas 
emocionais naqueles primeiros anos, Arik passou boa 
parte de sua infância entre o pai frustrado e visitas à 
mãe doente no hospital.

Arik era o filho mais novo, e, aos 14 anos de idade, 
depois que as irmãs já tinham saído de casa, ele se 
mudou da casa dos pais. A cultura adolescente da época 
era coisas artísticas, sombrias e ocultas - underground 
- onde todo mundo era especial, especialmente você. 
No entanto, em meio a tudo isso, Arik tinha dois 
objetivos na vida: 1. Preparar-se para o serviço militar 
obrigatório, preenchendo o requisito de concluir o 
ensino médio. 2. Após a conclusão do serviço militar, 
juntar-se à irmã mais nova em Nova York.

Cerca de um mês antes de concluir o serviço 
militar, Arik, que ficava na casa dos pais quando 
não estava na base do exército, passava os canais de 
TV a cabo pirata quando se deparou com um filme 
chamado Ben-Hur. Era um filme antigo, mas a 
história judaico-romana era intrigante. Então veio a 
cena em que Ben-Hur estava no deserto, ressequido 
e exausto, incapaz de continuar andando. Um 
homem aparece e lhe dá água. Mais tarde no filme, 
o homem é revelado como sendo Yeshua.

Depois que o filme acabou Arik continuou sentado, 
atordoado pela cena da água no deserto. Estava 
claro para ele que Yeshua não apenas dera água a 
Ben-Hur para que seu corpo bebesse, mas também 
dera água viva para a alma. Arik se sentiu traído. 
Ninguém nunca havia lhe falado sobre esse Yeshua 
- nem a escola, nem o exército, ninguém - e ele não 
conhecia ninguém que pudesse ajudá-lo a entender 
o que estava sentindo.

A
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Duas semanas depois, sua irmã mais 
velha, Shoshi, que se casara com 
um sueco, veio da Suécia para uma 
visita. Depois que os pais foram 
para a cama, ela sentou-se com ele e 
disse que tinha algo importante para 
compartilhar com ele. Hesitante, ela 
começou: “Eu creio em Yeshua como 
sendo o Messias do povo judeu”. 
Arik a interrompeu. “O que? Yeshua? 
Acabei de ver um filme sobre ele 
e não entendo por que nunca ouvi 
nada sobre esse homem...”

O que aconteceu foi que Arik se 
deparou com o filme no exato 
momento em que a congregação da 
irmã na Suécia orava para que Deus 
preparasse o terreno no coração de 
Arik para quando ela o visitasse. 

Em seus sonhos mais loucos, Shoshi 
nunca imaginou que ele estaria tão 
disposto a dar um salto tão grande. 
Eles conversaram até altas horas da 
noite e Arik foi para a extasiado.

Ainda assim, mesmo após uma 
experiência sobrenatural, a mente às 
vezes tem dificuldade em acompanhar 
o coração. Quando Arik acordou na 
manhã seguinte, sua mente gritava 
em protesto à mudança de vida 
completa que seria necessária para 
seguir Yeshua. Durante anos ele vinha 
planejando se mudar para Nova 
York com a irmã mais nova e ele 
simplesmente não podia desistir desse 
sonho. Então, seguindo o planejado, 

Arik terminou com Mona, sua 
namorada de infância, e comprou uma 
passagem só de ida para Nova York.

Um Novo Homem

“Nada aconteceu como eu imaginava 
que seria. Lembro-me de sobrevoar 
a cidade, antes de pousarmos, e 
pensar que ela parecia tão... nojenta. 
Minha irmã me pegou no aeroporto 
e me levou direto para um clube 
underground. Era um clube incrível 
e tinha tudo para ser o ponto alto 
da minha vida. Mas foi então que 
percebi que minha antiga vida 
tinha acabado. Eu não tinha mais 
apetite por esse estilo de vida. De 
repente, palavras “limpo” e “puro” 

se tornaram atraentes 
para mim. Tudo o que eu 
conseguia pensar naquele 
momento era como eu ia 
fazer para deixar Nova 
York e ir para a Suécia 
para aprender mais sobre 
o que eu cria - e depois 
voltar para Israel e me 
casar com Mona, o amor 
da minha vida.”

Da Suécia, Arik manteve 
contato o máximo que 
pôde com Mona e contou 
a ela sobre seu desejo 

de viver o resto da vida com ela. 
Ele também compartilhou todas as 
mudanças espirituais pelas quais 
estava passando, embora ela não 
entendesse nada do que ele estava 
falando. Em sua mente, ela imaginava 
Arik se transformando em um monge 
ou um padre católico andando com 
uma grande cruz no peito. Ela gostou 
da ideia de eles se casarem, mas 
primeiro, ela precisaria transformá-lo 
novamente em “um judeu normal”.

Ela não tinha certeza do que 
encontraria no aeroporto quando ele 
voltasse para casa e se preparou para 
o choque de como seria esse “homem 
mudado”. Mas quando as portas da 

área de chegadas se 
abriram e ele saiu, 
ele era simplesmente 
ele. Parecia o 
mesmo, embora 
talvez estivesse 
mais elegantemente 
vestido do que 
quando tinha ido 
embora.

Arik levou Mona a uma congregação 
local de messiânicos, mas Mona não 
entendeu a estranha terminologia 
e ficou incomodada com o fato de 
todos sorrirem o tempo todo. A vida 
é difícil em Israel, por causa disso 
os israelenses não têm o hábito de 
sorrir muito. Uma das jovens da 
congregação, Anat, viu-a sair e passou 
o resto do culto do lado de fora 
conversando com ela sobre todas as 
preocupações que ela tinha. A partir 
desse dia, Anat e Mona tornaram-se 
amigas íntimas. Depois que Mona 
entendeu que tudo aquilo era muito 
judaico, ela mergulhou nas escrituras 
do Novo Testamento.

Depois de ler sobre o batismo após 
uma confissão de fé, Mona ligou 
para Anat um dia e disse que ela 
havia enchido a banheira de água 
e queria que Anat a imergisse. A 
imersão é uma tradição judaica, 
mas Anat, também uma nova 
messiânica, explicou que seria melhor 
se elas procurassem alguns líderes 
congregacionais para ajudá-las.

“Nós éramos inocentes naquela 
época”, lembra Arik. “Vários líderes 
congregacionais se juntaram a nós 
na praia para o batismo de Mona, 
no qual ela apareceu de biquíni! 
Mas a nossa fé era genuína”. Apesar 
das dificuldades passadas, os pais de 
Arik reconheceram o impacto que 
Yeshua teve sobre o filho e também 
O abraçaram como seu Messias! Eles 
logo se juntaram à congregação de Ari 
e Shira e eram muito ativos lá (a mãe 
um dai representou a rainha Ester em 
uma hilária versão de Purim) até não 

poderem mais frequentar por causa da 
idade avançada.

Por causa de sua infância difícil, Arik 
sempre teve um profundo senso de 
empatia pelas pessoas que sofriam de 
alguma forma. Por isso, logo após o 
casamento, ele começou a trabalhar 
como assistente social, ajudando 
famílias com apenas um dos pais 
e crianças colocadas para adoção 
após serem retiradas de situações 
familiares de risco.

Arik e Mona levavam uma vida 
ocupada, criando duas filhas, quando 
foram abordados pela CBN para 
trabalhar em seu braço humanitário 
em Israel chamado E.L.Y. (no nosso 
Maoz Israel Report de dezembro 
de 2019 nós compartilhamos como 
o ISWI se associou ao E.L.Y. para 
ajudar a montar o lar para soldados 
sem famílias). No início, Arik não 
ficou muito empolgado com a ideia 
de trabalhar para um ministério por 
causa de experiências anteriores 
ruins que teve com ministérios 
estrangeiros. Mas, depois de orar 
sobre isso, ele concordou em aceitar 
o trabalho, desde que permitissem 
que ele se envolvesse com as pessoas. 
“Pareceu-me o certo a fazer, já que a 
verdadeira religião é cuidar de viúvas 
e órfãos (Tiago 1:27). Nós sabemos 
que os messiânicos enfrentam muita 
dificuldade para conseguir ajuda das 
instituições de caridade regulares em 
Israel por causa do estigma social 
contra os messiânicos, então eu 
queria usar meus dons para ajudar o 
Corpo local”, explicou Arik.

Depois de começar a ajudar os judeus 
messiânicos em Israel, ele descobriu 

que, no mundo das instituições de 
caridade judaicas messiânicas, muitas 
organizações se especializavam 
em áreas específicas. Assim, com a 
anuência da CBN, Arik começou 
a trabalhar com uma variedade de 
ministérios por todo o país. Essa 
mentalidade de Reino é o que torna o 
trabalho dele tão eficaz em Israel.

“Por eu ter permissão para me 
concentrar nas pessoas, em vez 
de papelada e outras tarefas 
burocráticas, eu posso passar mais 
tempo conhecendo as situações 
delas e consigo encontrar maneiras 
de ajudar cada pessoa ou família, 
conforme sua necessidade. Se a 
pessoa tem um problema com 
drogas, posso levá-la a um centro 
de reabilitação de drogas - porque 
sabemos que a restauração do corpo 
e da alma caminham de mãos dadas.

“Se o problema é o tráfico de 
pessoas, eu conheço um lugar 
seguro para elas. Se elas precisam de 
móveis, existe uma organização de 
messiânicos que pode ajudar com 
isso. Se elas precisam de roupas para 
os filhos, conheço um lugar para 
isso. Se são novos imigrantes, existe 
uma organização para ajudá-los a se 
estabelecer. Se eles têm problemas 
com dinheiro, posso aconselhá-los 
a administrar seus recursos, em vez 
de apenas lhes dar uma quantia que 
seria mais como colocar um curativo 
em seus hábitos de vida.”

Arik ingressou no IStandWithIsrael 
de Israel há vários anos. O ISWI é o 
braço humanitário do Maoz Israel 
e trabalha com 70 congregações em 
todo o país - judias e árabes. Todo 
pedido de ajuda passa por uma 
banca examinadora da congregação, 
depois de recomendada pelo pastor. 
Arik, em seguida, faz contato pessoal 
com cada candidato para entender a 
melhor forma de ajudá-lo.

“Eu gosto de trabalhar especificamente 
com o IStandWithIsrael por causa da 
flexibilidade deles em se adaptar a 

situações únicas. Eles amam colaborar 
com projetos de outros ministérios e 
conseguem apoiar os messiânicos de 
Israel de uma maneira impressionante. 
A capacidade deles de fornecer 
quantias significativas para uma 
necessidade específica significa que 
eles são capazes de mudar o curso da 
jornada de vida dessa pessoa”.

“Às vezes aparece um jovem brilhante 
que vem de uma família pobre e o 
ISWI consegue enviá-la para uma 
faculdade ou escola de comércio na 
qual ela nunca poderia entrar, e agora 
ela, não apenas terá uma educação, 
mas também poderá sustentar toda 
a sua família. Outras vezes, alguém 
chega até nós com uma dívida 
causada por uma situação trágica, e 
não por más escolhas na vida. Em 
Israel, essas dívidas podem resultar 
em prisão ou confisco de tudo dentro 
da casa. Mas com o ISWI, podemos 
proporcionar assistência jurídica, 
sentar com o banco, chegar a um 
acordo e liquidar uma dívida que 
essa pessoa teria pelo resto da vida. 
Esses são momentos de mudança 
de vida para as pessoas e o Corpo 
do Messias em Israel, e sinto-me 
honrado por desempenhar um 
pequeno papel nele”.

Arik e sua irmã, Shoshi

Por compreenderem a necessidade imediata 
das pessoas, o IStandWithIsrael e E.L.Y uniram 
forças para entregarem produtos a centenas 
de famílias carentes antes da Páscoa (trecho 
de um vídeo.Assista-o em www.maozisrael.org)

Arik (meio) quando 
criança, com a família
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lado dos versículos na Bíblia de 
Genebra, influenciada por Calvino; 
eles ensinavam que a Lei de Deus 
reinava sobre o rei! Deus, não o rei, 
era supremo! O rei James I queria 
uma versão sem essas anotações.

De fato, apesar de seus motivos 
corrompidos, o rei provaria a 
inevitabilidade da palavra de Deus: 
“Pois até a ira humana há de louvar-
te” (Salmo 76:10-RA). Pois os 
estudiosos do rei continuariam a 
traduzir o que se tornaria a versão 
mais lida de todos os tempos - a 
Bíblia King James.

Outra Fome da Palavra        
de Deus

No ano de 1620, 102 peregrinos 
embarcaram no navio Mayflower e 
partiram para as Américas, com suas 
Bíblias de Genebra, em busca de 
uma terra onde pudessem adorar a 
Deus de acordo com as palavras da 
Bíblia. Apenas 52 sobreviveram ao 
primeiro inverno. Somente a fé deles 
os susteve, embora não pudessem 
imaginar a grandeza da nação que 
eles estavam trazendo à vida.

À medida que a população no Novo 
Mundo crescia, mais Bíblias eram 
necessárias. Infelizmente, não havia 

prensa na América que pudesse 
imprimir uma Bíblia. Além disso, 
acredite ou não, de acordo com a lei 
britânica, as Bíblias só podiam ser 
impressas na Inglaterra. E como a 
Grã-Bretanha estava em constante 
conflito com as colônias, eles se 
recusaram a enviar Bíblias para o 
Novo Mundo.

A Palavra de Deus se tornou escassa 
nas colônias. Somente depois de 160 
anos após a chegada dos Peregrinos 
do Mayflower é que a impressão da 
primeira Bíblia King James, chamada 
“A Bíblia da Revolução”, seria 
autorizada por um ato do Congresso 
em 12 de setembro de 1782.

A Fé Deles Abriu o Caminho

Muitos anos atrás, meu professor 
universitário nos contou como os 
pioneiros ingleses, que chegaram 
ao Novo Mundo, procuravam um 
lugar onde pudessem adorar a Deus 
livremente. Com esse fundamento, 
a América se tornou a nação mais 

próspera da história do homem. Em 
contraste, as nações sul-americanas 
foram fundadas por conquistadores 
espanhóis e portugueses que 
buscavam ouro. A maioria dessas 
nações sofreu séculos de grande 
pobreza e crime e tinha pouco 
acesso à Bíblia.

A Igreja Católica Romana dominou 
essas nações e, onde quer que 
tenha tido vantagem, travou uma 
guerra amarga contínua contra 
os protestantes e suas Bíblias no 
“idioma local”. De fato, até o século 
XX, a Vulgata Latina (uma língua há 

muito morta) era a única tradução 
que a Igreja Católica permitia.

Mas Deus não esqueceu o povo das 
línguas espanhola e portuguesa. Nas 
últimas décadas, muitas nações da 
América do Sul têm experimentado 
um grande avivamento e um 
crescimento incrível nas igrejas 
evangélicas e pentecostais. Elas 
estão sacudindo as correntes de 
uma religião que, até recentemente, 
continuava a desencorajar seus 
membros de ler a Bíblia.

As Traduções da 
Bíblia se Expandem 
Exponencialmente

Quanto aos protestantes, a partir de 
1800, traduzir a Bíblia para outros 
idiomas se tornou uma paixão 
completa - especialmente nos países 
de língua inglesa. Nesse século, 400 
novos grupos de idiomas receberam 
uma tradução - incluindo a primeira 
Bíblia chinesa (uma Bíblia chinesa 
mais precisa foi concluída em 
1992). Mais recentemente, nos 75 
anos de existência dos Tradutores 
da Bíblia Wycliffe, eles conseguiram 
traduzir a Bíblia para 500 idiomas 
em 67 anos. As segundas 500 
traduções levaram apenas 17 anos!

Hoje, a Bíblia é o livro mais 
traduzido do mundo. Ainda assim, 
há muito mais trabalho a fazer. 
No momento, existem mais de 
7.000 idiomas no mundo. Mas uma 
verdade unifica esses tradutores: a 
tradução da Bíblia em novos idiomas 
é vista como crucial para espalhar a 
Palavra de Deus.

Acontece que, em nossa geração 
atual, a tecnologia para traduzir a 
Bíblia mudou o mundo muito além 
da escala de impressão dos anos 
1400. Nos próximos anos, o homem 
poderá traduzir e publicar a Bíblia 
em literalmente todas as línguas 
e idiomas do mundo, no formato 
digital, através da Internet!

 assédio e a execução de 
cristãos que criam na 
Bíblia continuaram através 

dos papas e da realeza católica ao 
longo do século XVI. Então, após 
uma série de derrotas, o famoso 
rei Henrique VIII expulsou a Igreja 
Católica e seu controle papal e se 
declarou o chefe da nova Igreja 
da Inglaterra (que se tornaria 
conhecida como Igreja Anglicana). 
Ele fez isso porque o papa não o 
deixou se divorciar de sua esposa, 
que não conseguiu lhe dar um 
herdeiro ao trono.

Não surpreendentemente, todo 
o controle descarado e total 
corrupção da Igreja Católica foram 
rapidamente transferidos para a 
liderança real da recém-criada 
Igreja Anglicana. Quando um 
grupo chamado Peregrinos viu 
poucas melhorias na doutrina e nas 

atitudes, ele continuou a se reunir 
em segredo para adorar de acordo 
com o entendimento da Bíblia.

Algum tempo depois da morte 
de Henrique VIII, sua filha Mary, 
a “Rainha Sanguinária”, assumiu 
o trono. Ela estava determinada 
a devolver a Inglaterra ao 
catolicismo. Ela mandou para a 

fogueira quase 300 estudiosos 
anglicanos enquanto outros 800 
fugiam para o continente. Muitos 
deles foram para Genebra e 
estudaram com João Calvino.

Foram esses estudiosos da Bíblia 
que acabaram produzindo a 

primeira versão em inglês, 
traduzida exclusivamente das 
línguas originais, chamada Bíblia de 
Genebra. Foi impressa no ano de 
1560 - cerca de 50 anos antes da 
versão King James. Quase ninguém 
ouviu falar desta Bíblia nos dias 
de hoje, mas, por gerações, ela foi 
popular entre muitos protestantes, 

incluindo os Peregrinos.

Mas, então, por que um rei 
britânico pediu uma nova tradução 
para o inglês quando uma havia 
sido concluída recentemente? O 
rei James I ficou ofendido com 
os comentários impressos ao 

O
Por Shira Sorko-Ram PARTE VI

Os pioneiros chegaram ao Novo Mundo procurando um 
lugar onde pudessem adorar a Deus livremente. A América 
se tornou a nação mais próspera da história do homem.

Página de rosto da primeira edição da 
versão autorizada da Bíblia em 1611

Crédito: Wikipedia

A tradução da Bíblia 
em novos idiomas é 
vista como crucial 
para espalhar a 
Palavra de Deus.

4   MAOZ ISRAEL REPORT   MAOZ ISRAEL REPORT   5

A BÍBLIA CHEGA
às Américas



O Plano de Dez Agências 
Bíblicas Unidas

Em 2010, ocorreu uma das 
reuniões mais importantes da 
história do mundo. Dez das maiores 
agências de tradução da Bíblia se 
reuniram para determinar como 
poderiam erradicar a “pobreza de 
Bíblia” do mundo. Dessa reunião 
surgiu a aliança “Toda Tribo Toda 
Nação” (ETEN, em inglês), onde 
todos concordaram em reunir seus 
recursos e colaborar com o objetivo 
de traduzir pelo menos uma porção 
das Escrituras em todas as línguas 
vivas até o ano 2033!

O objetivo é produzir Escrituras 
suficientes em cada idioma para 
que a mensagem da salvação seja 
clara. Juntamente com mais de 500 
anos de experiência coletiva, essas 
dez organizações começaram a 
traduzir e publicar Bíblias perto da 
velocidade da luz!

Mais Treze Anos

Portanto, o plano para concluir 
esta tarefa monumental em apenas 
mais 13 anos está em andamento. 
Eles escolheram deixar de lado 
seus egos e logotipos para atingir 
esse objetivo. Trabalhar juntos 
faz com que não haja duplicação 
de projetos entre as agências e 
elas estão compartilhando dados, 
idiomas e técnicas para produzir 
traduções mais rápidas e precisas.

A tecnologia ajudou virtualmente 
todas as etapas da tradução da 
Bíblia. As traduções geralmente 
demoravam de 25 a 30 anos para 
serem concluídas, mas agora, os 
avanços tecnológicos tornaram 
possível traduzir para novos 
idiomas em uma fração desse 
tempo. Agora, através de uma 
Biblioteca Digital da Bíblia, as 
agências bíblicas disponibilizaram 
mais de 2.100 versões da Bíblia, 
gratuitas, para mais de seis bilhões 
de pessoas!

Mas Deus tem mais tecnologia 
pronta para ser usada para divulgar 
Sua Palavra ao mundo. Um dos 
vários planos de fornecer internet 
de alta velocidade aos mais pobres 
do mundo é a criação de Elon 
Musk, CEO da SpaceX. Ele planeja 
lançar milhares de satélites a cerca 
de 1000 km acima da superfície 
da Terra para criar a maior rede de 
banda larga de todos os tempos.

Quaisquer que sejam os principais 
objetivos de Musk para esta rede, 
a tecnologia de sua empresa ou de 
outra empresa, tornará possível o 
acesso à Bíblia a partir de qualquer 

máquina no mundo que possa se 
conectar à Internet.

As Bíblias Ainda São o 
Número Um

Desde a Reforma Protestante, 
estima-se que mais de 6 bilhões de 
Bíblias foram impressas, com cem 
milhões de novas Bíblias impressas 
vendidas anualmente!

Meu irmão, Gilbert Lindsay, 
imprime Bíblias em Belarus há 
três décadas. Ele chegou a Minsk 
em novembro de 1990, um 
ano após a dissolução da União 
Soviética. Milagrosamente, ele foi 
autorizado a ficar. Nos últimos 30 
anos, Gilbert imprimiu de 30 a 40 
milhões de Bíblias para 115 países 
em aproximadamente 100 idiomas.

Quando falei com ele 
recentemente, ele havia acabado 
de enviar 80.000 Bíblias para o 
Sudão do Sul - um dos países mais 
desolados e perigosos do mundo. 
No momento, ele está trabalhando 
em pedidos nos seguintes idiomas: 
polonês, francês, chinês, búlgaro, 
laosiano, Asang Khongca e 
tailandês. A edição em espanhol 
irá para muitos países da América 
do Sul, incluindo a arrasada 
Venezuela. De fato, ele acaba 
de enviar um milhão de Novos 
Testamentos a Papua Nova Guiné 
para serem usados em suas escolas!

Mais Um Componente 
Milagroso

Ainda há mais um ingrediente para 
completar esta história. Um sinal. 
Um milagre. Uma maravilha da 
obra de Deus nestes tempos do fim. 

As sociedades bíblicas 
disponibilizaram 
gratuitamente na 
Internet para mais de seis 
bilhões de pessoas mais 
de 2.100 versões da Bíblia!

E de todos os lugares, eu o encontrei 
no New York Times. Obviamente, 
eles não tinham ideia de que estavam 
escrevendo profeticamente neste 
artigo de primeira página que dizia:

“Meio século atrás, a maioria das 
pessoas do mundo era analfabeta; 
agora estamos nos aproximando de 
90% de adultos alfabetizados. Houve 
ganhos particularmente grandes na 
educação das meninas - e poucas 
forças mudam o mundo tanto quanto 
a educação e o empoderamento das 
mulheres. Neste século XXI, houve a 
eliminação de doenças, analfabetismo 
e pobreza extrema”.

“Apenas sessenta anos atrás, a 
maioria da população do mundo 
era analfabeta e vivia em extrema 
pobreza. Dentro de algumas décadas, 
o analfabetismo e a pobreza extrema 
poderão ser quase completamente 
eliminados”. New York Times, 30 de 
dezembro de 2019

Vemos mais um sinal de que a vinda 
do Senhor está próxima? Aqui está: 
João, o Apóstolo, em sua visão do 
céu, viu os santos redimidos que 
estavam no céu - “uma grande 
multidão que ninguém podia contar...”

Eles eram “de toda nação, tribo, povo 
e línguas, diante do trono e diante do 

Cordeiro”. (Apocalipse 7:9)

Deus ordenou que dentro de uma 
geração o mundo inteiro será 
alfabetizado pela primeira vez na 
história! Além disso, Ele deu a 
homens e mulheres a capacidade 
de criar uma ferramenta de 
comunicação que alcança os cantos 
mais longínquos da terra. E Ele 
levantou tradutores heróicos, 
dedicados a levar a Bíblia a todos os 
grupos de idiomas do mundo.

As Escrituras predizem que, quando 
esta Era terminar, o Evangelho 
alcançará todas as nações, tribos, 
pessoas e idiomas. Estamos quase lá!

Concluo este artigo com profunda 
gratidão e entusiasmo que, em 
coordenação com a Sociedade 

Bíblica de Israel e os maravilhosos 
e fiéis parceiros do Maoz, fomos 
capazes de desempenhar um pequeno 
papel ao garantir que nenhum grupo 
de pessoas fique sem uma Bíblia que 
consigam entender: nem Israel.

O Maoz publicará em 
breve a Bíblia Narrada 
em Ordem Cronológica 
em hebraico moderno! 
Isso permitirá que 
incontáveis israelenses 
leiam e compreendam 
mais facilmente o Antigo 
e o Novo Testamentos em 
hebraico pela primeira vez na 
história moderna de Israel. Nossos 
parceiros do Maoz doaram todos 
os recursos necessários (US$ 
539.000,00) para publicar esta 
Bíblia e pretendemos fazer isto até o 
final de 2020!1  https://outreachmagazine.com/features/global/42457-a-bible-for-every-language.html

698 idiomas                  
1,548 idiomas                  
1,138 idiomas                  
2,617 idiomas (pprox.)

1,800 idiomas (aprox.)

Têm a Bíblia completa
Têm o Novo Testamento
Têm alguma parte da Bíblia
Em processo de tradução
Ainda é necessário começar 
uma tradução

-  
-  
- 

- 

-

https://www.wycliffe.org.uk/about/our-impact/

Ari e Shira se reúnem com estudiosos da Bíblia para o projeto A Bíblia Narrada
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7.353 Idiomas no mundo
1 em cada 5 pessoas não tem nenhuma Bíblia



Queridos e Fieis Parceiros do Maoz Brasil

A partir deste mês de abril, o Ministério Maoz Brasil tem 
um novo administrador, dando continuidade ao trabalho do Pr. 

Anderson Santos que precisou 
dar andamento a projetos 
pessoais nos Estados Unidos.
O Maoz Ministries agradece 

à obra que o Pr. Anderson 
desenvolveu durante o tempo 
em que esteve à frente do 
escritório no Brasil e dá as 
boas-vindas ao Pr. Matheus 
e Pra. Bianca Carvalho, que 
foram escolhidos pelo Senhor 
para este momento na direção 
do nosso escritório em solo 
brasileiro.
Sabemos que grandes coisas 

o Senhor tem reservado para o 
nosso Ministério, assim como 
tem para a vida deles também, 
e contamos com as orações de 
todos os nossos parceiros pelo 
Maoz Israel e por seus novos 
diretores no Brasil.
Nosso objetivo principal é 

continuar a abençoar a Casa 
de Israel e trabalhar em prol da salvação desta nação porque nós 
cremos que Todo Israel Será Salvo!

Shalom
Luiz Mourato
Diretor administrativo do Maoz Brasil

Ari & Shira Sorko-Ram

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 

Caixa Postal  1014 –  CEP 18700-970 - Avare / SP.  E-mail luiz@maozisrael.org


