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Por Shani Sorko-Ram Ferguson

osso mundo está se movendo muito mais 
rápido do que quando minha mãe começou 

a escrever os artigos desta nossa revista, cerca de 45 
anos atrás. Naquela época, as notícias de Israel eram 
virtualmente impossíveis de se conseguir e, portanto, 
as publicações mensais eram inestimáveis para nossos 
leitores. Hoje, as notícias mudam não apenas diaria-
mente, mas, às vezes, a cada hora. É comum escreve-
mos sobre um tópico e, em seguida, ter que editá-lo 
significativamente antes de enviar para impressão 
porque a realidade local mudou.
Para resolver isso, mudamos nossas Notícias de Última 
Hora e a Carta de Oração para e-mails semanais, 
enquanto a revista Maoz Israel Report mensal - que 
sai tanto na versão impressa quanto online - aborda 

questões mais profundas e duradouras e mostra o que a 
equipe Maoz faz na terra de Israel.
Embora o termo “carta de oração” possa trazer uma 
certa imagem à mente, recebemos muitos comentários 
sobre a singularidade que ela tem. Por que cobrimos 
os tópicos que cobrimos? Como abordamos as coisas 
sob um ângulo tão diferente? A resposta simples é que 
as coisas parecem diferentes quando você é israelense 
e mora em Israel. E, embora eu não possa agradecer 
pessoalmente a cada pessoa que oferta e ora pelo nosso 
trabalho aqui, posso oferecer um presente em troca 
- uma janela para nossas vidas diárias como israelen-
ses, como messiânicos, como uma família, como uma 
equipe de ministério - como pioneiros.
Às vezes nós cobrimos notícias locais e outras vezes 
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abordamos questões desafiadoras para o corpo 
local de messiânicos. Mas, em vez de apenas co-
municar o que está acontecendo, nós abordamos 
o porquê acreditamos que esteja acontecendo e 
como podemos orar para resolver os problemas 
básicos. Embora os tópicos que abordamos sejam 
frequentemente sensíveis ao tempo, alguns deles 
realmente tocam nossos leitores. Se há alguma 
reclamação, é a de que não fazemos propaganda 
suficiente da nossa carta para que mais pessoas 

saibam sobre ela. E assim, sem mais delongas 
- aqui estão alguns dos tópicos de oração que 
abordamos recentemente que tocaram de alguma 
forma muitos dos nossos leitores. Se esses pontos 
de oração tocarem vocês também, por favor, orem 
conosco. Nós também amamos os comentários de 
vocês. Então se sintam à vontade para nos enviar 
um e-mail ou inscrevam-se para receber dire-
tamente nossas Notícias Semanais e a Carta de 
Oração. brasil@maozisrael.org.

À medida que buscamos entender Deus e Seus 
caminhos, vale a pena perguntar: “O que Deus 
viu em Jacó que O fez mudar o nome de Jacó 
para Israel, além de solidificá-lo com o Seu pró-
prio Nome?” De todas as pessoas que Deus po-
deria ter escolhido para colocar Seu nome nele, 
Ele escolheu um cara chamado Israel. Claro, ele 
era neto do amado Abraão, mas se vocês lerem 
a história da vida dele, ele não era necessaria-
mente a quem alguém procuraria se tivesse, por 
exemplo, que escolher um cara para representar 
um Deus santo.
Israel não é apenas um povo - é um traço de ca-
ráter de um povo. Embora a cultura crente tenha 
historicamente idealizado gentileza e afabilidade 
na busca pela vida e sua fé, Deus fez uma decla-
ração clara sobre como Ele valoriza alguém que 
- com a atitude correta de coração - lutará como 
um louco.
É difícil explicar para aqueles que não vivem 
aqui, mas Israel regularmente luta com dinâmicas 
significativas que outras nações e sociedades nem 
sabem que existem. Por isso, embora seja fácil 
olhar de fora e tentar sobrepor em Israel o que 
pode funcionar em outro país, é importante notar 
que, embora a jornada possa ser acidentada, de 
alguma forma, Israel - o lutador - (eventualmen-
te) sempre termina no topo.
Afinal, os israelenses são descendentes de Jacó, 
que não ia parar de lutar até receber a bênção.
Portanto, embora muitas vezes eu discorde das 
decisões tomadas por nosso governo, em nenhum 
momento há a sensação de que algum israelen-

se sedento por poder esteja tentando usar a 
pandemia para recriar uma cultura ou ditadura 
discriminatória do tipo nazista. Quer algum de 
nós concorde com a vacinação ou não, esta é 
uma nação que existe apenas pela intervenção 
sobrenatural de Deus. Muito dessa intervenção 
sobrenatural foi feito por israelenses incrédulos 
que não podiam deixar de cumprir a vontade de 
Deus. E embora Israel ainda não tenha sido total-
mente restaurado para Deus, há pessoas decentes 
em nosso governo que lutam para equilibrar as 
limitações médicas desta nação com suas neces-
sidades financeiras, emocio-
nais e de segurança.
O Passaporte Verde é um 
exemplo (que, em princí-
pio, eu pessoalmente não 
me importava) de tentar 
evitar a única outra alter-
nativa que é todos presos 
e sentados em casa. Este 
documento que permitiria 
aos israelenses evitar qua-
rentenas e dar-lhes acesso a 
coisas como eventos lotados, a 
princípio só estaria disponível 
para a população vacinada e 
recuperada da COVID. Agora, 
depois de mais luta para incluir 
o maior número possível de 
pessoas, o governo permitirá 
que as pessoas com teste positivo 
para anticorpos ou com resultado 
negativo recente sejam incluídas 
também. Enquanto isso, a con-
versa ainda está sobre a mesa e 
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processos judiciais estão sendo abertos para 
resolver os detalhes deste novo mundo em 
que vivemos. É assim que uma nação de luta - 
livre se parece.
Israel pode não estar tomando todas as deci-
sões corretas, mas está tentando, e sendo uma 
nação pequena, pode se ajustar rapidamente 
quando opções melhores são postas à mesa. 
Nós, messiânicos e crentes, temos mais é que 
cobrir com oração por sabedoria aqueles que 
tomam as decisões, ao invés de evocarmos 
versos sobre Hitler ou que a Marca da Besta 
está batendo à porta.

Yeshua viveu em uma época de governantes brutais 
e malignos, mas Seu comentário sobre eles foi na 
linha de, “Dê a César o que é de César; e se você 
for forçado a carregar uma túnica de soldado, 
carregue-a por mais uma milha”. Quando Pilatos 
disse a Yeshua que ele tinha o poder de crucifi-
cá-Lo ou libertá-Lo, Yeshua explicou que ele não 
teria poder algum se não fosse primeiro dado a 
ele por Deus. Ele nos disse para estarmos alertas 
e orarmos fervorosamente por líderes justos, pois 
esta é a Sua vontade. Mas, mesmo sem gover-
nantes justos, Deus ainda pode fazer o Seu Reino 
avançar na terra.

ai, nós agradecemos a Ti por escolher um homem que se tornou uma família e depois se tornou uma nação 
para representá-Lo na terra.

• Nós confiamos no Seu plano inabalável para todas as épocas.
• Em nenhum momento o Senhor nos instruiu a ter medo das coisas que acontecem na terra. Nós agradece-
mos porque o Senhor tem o mundo inteiro em Suas mãos.
• Pedimos, antes de tudo, que Israel seja conhecido como um lugar onde habita a Sua presença e favor.
• Dê graça a esta nação, feita de humanos frágeis que o Senhor criou e depois escolheu.
• É Teu desejo que Israel seja uma luz posta em uma colina para que as nações vejam e conheçam a verdade.

• Reconhecemos que muitas decisões tomadas por líderes israelenses não são simples e frequentemente 
envolvem a escolha da melhor opção em vez de uma boa opção.

• Mostre ao Seu povo o que ele precisa saber sobre seus governos terre-
nos - e como identificar as coisas que serão importantes para a 

eternidade.
• Dê-nos líderes que protegerão a unidade familiar e os direitos dos pais 

de tomar decisões em nome de seus filhos. Quando as famílias estão em 
ordem, nossa sociedade prosperará.

• Cerque os líderes do novo governo com conselhos competentes e sábios.
• A cada passo do caminho, faça com que Israel saiba que ele existe não 

por causa de seus dons e realizações, mas apenas porque o Senhor disse que 
seria assim.

• Dê aos crentes ao redor do mundo uma compreensão profunda sobre 
Israel que vá além do sensacionalismo.

• Que o Seu Corpo em todo o mundo veja os exércitos das hostes celestiais 
acima das atividades dos reinos dos homens.
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Tudo o que o mundo sabe sobre adorar ao único 
Deus verdadeiro se originou em Israel - e Israel 
ainda tinha muito mais a oferecer nessa área. Por 
isso, quando nós tivemos a visão de ver a restau-
ração dos levitas modernos, pensamos em todas as 
coisas práticas que precisaríamos para realizá-la.
Precisávamos de um lugar onde os músicos 
pudessem criar, descobrir e gravar novos sons de 
adoração. Queríamos um lugar onde muitos pro-
jetos pudessem ser produzidos simultaneamente. 
Queríamos treinar crianças desde tenra idade 
para que, quando chegasse a hora de gravar mú-
sicas ou dirigir o louvor diante de uma congre-
gação, isso fosse feito da maneira mais excelente. 

Queríamos 
que os músicos 
vissem outros 
músicos como 

seus parceiros - não seus rivais - e, portanto, a 
parte da visão de “comunhão” era tão importante 
quanto a parte “artistas”.
Também sabíamos que estaríamos trabalhando 
com um setor da sociedade que é inerentemente 
delicado e temperamental. O que não esperávamos 
era que, no processo de trabalhar em projetos de 
adoração, os músicos experimentassem uma cura 
emocional profunda. Está acontecendo tanto agora 
que afetuosamente apelidamos o estúdio CdA de 
Centro de Reabilitação para Adoradores Emocio-
nalmente Perturbados. Faz sentido, pois sabemos 
o quanto as pessoas criativas podem ser sensíveis 
e sabemos como é difícil viver em Israel. E ainda 
assim, nos pegou de surpresa que Deus tenha as-
sumido um papel ativo na cura do Seu povo, para 
que ele possa verdadeiramente ser uma luz para as 
nações de um lugar de força.

ai, o Senhor fez o Seu povo linda-
mente e o fez para ser completo e inteiro.

• Conhecendo o poder que pode ser liberado por um exército de 
adoradores destroçados que foram curados, estamos diante de Ti 
para cobrir o CdA com nossas orações.
• Cubra cada uma das famílias sob a sombra da Tua asa.
• O Senhor prometeu bênçãos para os filhos dos justos. Proíba que a ira do 
inimigo seja lançada sobre os mais vulneráveis em cada unidade familiar.
• Abençoe todas as interações entre os membros do CdA. Faça com 
que as palavras e os significados sejam claros e não haja espaço para 
falhas de comunicação ou ofensas.
• Que a camaradagem no estúdio seja uma luz para todos os que se 
achegarem.
• Sabemos que as feridas do passado podem dificultar para que as 
pessoas vejam e ouçam coisas sem um filtro de medo e dor - pedi-
mos que o Senhor remova essa barreira e instale a capacidade de 
receber amor de outras pessoas.
• Em Êxodo 31, o Senhor ungiu pessoas para criar coisas lindas para a 
Sua glória. O chamado ao Seu povo para glorificar Seu nome permanece - 
derrame dons e habilidades para tornar Seu nome grande entre as nações.



Eles são nosso orgulho e alegria. Publicamos seus 
rostos sorridentes em nossas redes sociais - sabe-
mos que eles são descendentes do exército israelita 
que - vez após vez - derrotou os inimigos de Deus. 
Programas de TV inteiros são produzidos sobre a 
excelência com que são capazes de cumprir missões 
aparentemente impossíveis.
Mas, por trás desses rostos sorridentes, estão garotos 
e garotas que cresceram amando seu país e saben-
do que, se alguém não se interpusesse, não haveria 
país. Aos 19 e 20 anos, quando a luta da maioria 
dos jovens nos países ocidentais é ter que escolher 
entre fazer o dever de casa da faculdade e festejar, os 
soldados das FDIs estão em um posto de guarda ou 
sentados na lama camuflada, esperando por instru-
ções sobre como arriscarão suas vidas naquele dia.
Pouco antes do Dia Memorial deste ano, quando 
Israel comemora os soldados mortos e vítimas do 
terrorismo, um veterano do exército de 26 anos da 
elite da Brigada Golani chamado Itzik Saidian - que 
começou a sofrer de TEPT (transtorno do estresse 
pós-traumático) após lutar na guerra de 2014 em 

Gaza – ateou fogo 
em si mesmo na 
frente do Ministé-
rio da Defesa. Se-
gundo relatos, seu 
comandante havia sido brutalmente morto a poucos 
metros dele e, desde então, não conseguia escapar 
daquele momento.
Com certeza, nenhum israelense quer ver seus solda-
dos feridos abandonados após o fato - mas a buro-
cracia pela qual se deve passar para obter ajuda neste 
país é intensa e há mais de um burocrata designado 
para a tarefa que nada sabe sobre tato e delicadeza. 
Os israelenses encararam o evento com dificuldade e 
os líderes militares assumiram a responsabilidade não 
apenas de visitar a família, mas de mudar imediata-
mente alguns dos procedimentos padrões que eram 
particularmente difíceis para vítimas de traumas.
Nesse ínterim, estamos entrando em uma nova ro-
dada de combates e parece inevitável que o número 
de pessoas que sofrem de TEPT - tanto soldados 
quanto civis - aumentará.

ai, Tú és o Senhor - o curador dos nossos 
corpos, almas e mentes.

• O Senhor deu esta terra a Israel; cabe a Ti sus-
tentá-lo aqui.
• O Senhor enxerga o estrago que os inimigos de 
Israel causam ao Seu povo além do campo de bata-
lha. Proteja os corações e mentes deles, bem como 
seus corpos.
• O Senhor enxerga as dificuldades - especialmente 
sem um governo estabelecido para lidar com os 
processos internos.
• Solucione o impasse do governo para que as pessoas 
que precisam de atendimento possam recebê-lo.
• Parte da dificuldade do processo é a tentativa de ex-
cluir as pessoas que tentam abusar do sistema. Conceda 
sabedoria sobrenatural aos responsáveis para identificar 

aqueles que realmente precisam de ajuda.
• Que essas pessoas responsáveis possam perceber 
quando alguém não estiver recebendo os cuidados 
necessários.
• Oriente os responsáveis pelo atendimento para 
saber como conduzir novamente essas pessoas feri-
das à sua total integridade e sanidade.
• Na verdade, Tu és a melhor ajuda que esses 
soldados receberão. Revele-Se a eles. Cure-os da 
maneira como nenhum homem pode.
• Itzik atualmente encontra-se em estado crítico na 
unidade de queimaduras. Restaure-o e restaure a 
sua vida.
• Faça com que as nações vizinhas inimigas saibam 
que existe um Deus em Israel que cura as feridas 
que eles causam - por dentro e por fora.
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u conheci George Otis quando ele era um 
milionário cristão, o que não havia muitos na 

década de 1970. Ex-gerente geral da Learjet Corp., 
ele havia deixado a carreira para ministrar aos 
pobres ao redor do mundo.
Ele tinha uma compaixão especialmente profun-
da pelo povo árabe. Então, quando liderou uma 
viagem a Israel, ele foi até Metulla, uma vila isra-
elense na fronteira com o Líbano onde terroristas 
atacavam os dois lados da fronteira. Ele queria dar 
uma olhada de primeira mão nesta nação sitiada. 

Lá ele conheceu o 
comandante mili-
tar libanês, Major 
Saad Haddad.
Como quis o 
destino, em 1979 
os dois torna-
ram-se amigos e 
George começou 
a encorajá-lo na 
Palavra de Deus. 
Pouco depois 
disso, Haddad 
entregou sua vida 
a Yesua (Jesus em 

árabe).

O Primeiro Aliado Árabe de Israel
O porta-voz de Haddad, Francis Resik, recente-
mente nos contou toda a história de como come-
çou a união do Major Haddad e as FDIs. A bela 
terra do Líbano era uma mistura frágil de árabes 
cristãos e islâmicos, com muitos de seus líderes 
sendo cristãos tradicionais. Mas a crescente Orga-
nização para a Libertação da Palestina tinha outros 
planos. Em 1964, o fundador da OLP, Yasser 
Arafat, nascido no Egito, remodelou os refugia-
dos árabes em um novo grupo de pessoas a quem 
chamou de palestinos. Ele e suas forças terroristas 

palestinas recém-classificadas criaram um mini es-
tado dentro da Jordânia e causaram tamanho caos 
que, finalmente, no “Setembro Negro” de 1970, o 
rei Hussein da Jordânia lutou contra a OLP e os 
expulsou de seu país.
Arafat e suas tropas palestinas dirigiram-se ao 
Líbano, trazendo com eles forças com mentalidade 
jihadista de muitos países árabes diferentes. Lá ele 
montou outro mini estado e finalmente assumiu o 
controle de todo o Líbano, incluindo Beirute, antes 
chamada de Paris do Oriente Médio. Seu principal 
objetivo era destruir Israel. Mas, ao mesmo tempo, 

E
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Por Shira Sorko-Ram

Ari e Shira com seus dois filhos em visita ao Major Saad Haddad do Exército do Sul do Líbano.

As casas de telhado vermelho 
de Metulla, em Israel, têm vista 
para a bela terra do Líbano.
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ele estava decidido a esmagar a população cristã 
do Líbano onde quer que os encontrasse.
Em 1975, o exército libanês começou a se 
desintegrar e o major Saad Haddad, um católico 
grego, se separou de sua brigada de cerca de 
2.500 soldados libaneses que eram cristãos, dru-
sos e até alguns muçulmanos. Ele próprio era 
cidadão de Marjayoun, um vilarejo perto da fron-
teira com Israel, e posicionou suas tropas no sul do 
Líbano para proteger cerca de 150.000 cidadãos 
do massacre.

O preço para pro-
teger este pedaço 
de terra foi brutal e 
conforme as matan-
ças continuavam, o 
major Haddad e suas 
tropas começaram 
a trazer seus feri-
dos para a fronteira 
israelense, imploran-
do por ajuda. Israel 
montou uma unidade 
médica de campo e assim 
teve início um fluxo trágico de libaneses feridos 
pela fronteira para hospitais israelenses. Essa aber-
tura da fronteira ficou conhecida como “A Cerca 
Bondosa”. Um relatório mostrou que, às vezes, um 
terço de todos os pacientes nos hospitais do norte 
de Israel era composto por libaneses.
Em 1978, a nação israelense finalmente se fartou 
dos ataques terroristas em solo libanês. Na “Opera-
ção Litani”, as Forças de Defesa de Israel cruzaram 
a fronteira e conquistaram o sul do Líbano até 
o rio Litani. O resultado dessa operação foi uma 
zona tampão libanesa com cerca de 130 quilô-
metros de comprimento e alguns quilômetros de 
largura. O primeiro-ministro de Israel foi até a 
fronteira e disse ao major Haddad: “É tudo seu!” 
Em pouco tempo, Haddad conquistou o apoio leal 
de todos os grupos religiosos da região e se tornou 
o líder indiscutível do “Líbano Livre”.
Com sua fé recém-descoberta, ele até convenceu 
seu povo a permitir que 5.000 muçulmanos, que 
tinham lutado no lado errado, voltassem para 
suas casas. “Devemos perdoá-los”, disse ele a seus 
cidadãos cristãos. Os muçulmanos ficaram gratos e 
houve uma forte unidade, mesmo com a mistura de 
religiões no Líbano Livre. E o Exército do Sul do 
Líbano (ESL) tornou-se aliado leal, lutando lado a 
lado com as FDIs contra a OLP, (que eventualmen-
te se transformou no Hezbollah de hoje).

Por Shira Sorko-Ram

Ari e Shira com seus dois filhos em visita ao Major Saad Haddad do Exército do Sul do Líbano.

Hotel Arazim em Metulla, Israel; 
o ponto de encontro onde os 

comandantes das FDIs e o major 
Saad Haddad se encontraram 

para sincronizar as ações de seus 
dois exércitos. Foi também onde 

nasceu a estação de rádio Voz da 
Esperança, de George Otis.
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“Sentimo-nos 
esquecidos pelos 
cristãos”
À medida que a amizade deles 
crescia, Otis perguntou a Haddad 
o que os crentes americanos pode-
riam fazer por ele. Sua resposta 
foi que o Líbano Livre precisava 
de uma estação de rádio. Haddad 
sentiu que seria um fator unifi-
cador para os 150.000 cidadãos 
nas muitas aldeias isoladas. Além 
disso, ele começou a expressar o 
desejo de ver seu povo ter a opor-
tunidade de ouvir as Boas Novas 
da Bíblia. Ele também pediu a 
George que encontrasse evange-
listas de língua árabe para ensinar 
seu povo no rádio (este era um 
empreendimento perigoso, pois 
a pena em muitos países árabes 
por converter um muçulmano ao 
cristianismo é a morte).

Otis viu a miséria do povo liba-
nês, que lutava por suas vidas. 
Ele entendeu que Haddad estava 
implorando para que alguém 
entrasse e ajudasse seu povo. 
Haddad e seu povo se sentiram 
abandonados pelo resto do mun-
do cristão. Ele disse a George: 
“É como se todos tivessem se es-
quecido de nós aqui. É como um 
genocídio e ninguém se importa”. 
Até mesmo a mídia israelense 
se perguntou em voz alta por que 
os cristãos estavam ignorando 
esse genocídio (ao todo, cerca de 
90.000 libaneses foram mortos).
George sabia que estava sendo co-
missionado pelo Senhor para servir 
às pessoas que tanto sofriam no 
Líbano. Ele dizia a todos que qui-
sessem ouvir: “Ninguém na América 
pode imaginar o medo, a dor e o 
desespero que se sente no Líbano”.

O que podíamos fazer?
Sempre fomos atraídos por pio-
neiros. E então, quando George, 
um homem da mídia e um velho 
amigo nosso dos Estados Unidos 
lançaram esta estação de rádio 
cristã pioneira no Líbano devas-
tado pela guerra e a transmitia 
para Israel, ficamos emocionados. 
Enquanto o víamos ir de vitória 
em vitória (ou seja, batalha em ba-
talha), uma das lições que apren-
demos com George foi de parar 
e orar no local a respeito de cada 
detalhe que ele estava consideran-
do, antes de seguir em frente.
Nossa crescente congregação em 
Netanya também viu a impor-
tância do que estava acontecendo 
com esta oportunidade de alcançar 
esses árabes libaneses com o Evan-
gelho. Na verdade, tínhamos um 
árabe israelense nascido de novo 
em nossa congregação que estuda-
va na Universidade Hebraica e que 
estava disposto a compartilhar sua 
fé pelo rádio.
Estávamos em constante contato 
com George e nossos membros 
ajudaram hospedando crianças 
de até dois anos de diferentes 
famílias libanesas por alguns dias, 
apenas para tirá-las da zona de 
guerra - especialmente as do exér-
cito de Haddad. O filho adolescen-
te de Rezik (porta-voz de George) 
morou em nossa casa por um 
ano para que pudesse terminar o 
ensino médio na escola americana. 
George era um feixe de energia, 
com um espírito muito humilde. 

Um dia ele e seu intérprete cruzaram a Cerca Bondosa em seu 
Volkswagen para irem para a estação de rádio. De repente, 

foguetes voaram em direção ao carro. David clamou ao 
Senhor e de repente viu um anjo pegar um daqueles foguetes e 

jogá-lo de volta na direção de onde tinha vindo.

Major Saad Haddad e George Otis (à direita) anunciam o lançamento da Estação de Rádio Voz 
da Esperança no Líbano Livre. Atrás, segundo da direita, o porta-voz do ESL, Francis Rezik.
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Seus atos ousados para ajudar o 
povo libanês foram reconheci-
dos em todo Israel. E Otis ficou 
conhecido por seu compromisso 
com Israel. Ele foi agradecido 
pessoalmente pelos primeiros-mi-
nistros Yitzhak Rabin, Menachem 
Begin e Shimon Peres por suas 
contribuições aos árabes e judeus.

O rádio se torna o 
inimigo número um
Era 1982. Por três anos, agora, 
a estação de rádio de George, a 
Voz da Esperança, já alcançava a 
maior parte da Galileia. As FDIs, 
sofrendo muitas baixas, ajuda-
vam George de todas as maneiras 
possíveis. A pregação em árabe 
também era entendida por muitos 
judeus sefaraditas em Israel. E a 
qualquer momento, quando Ari e 
eu viajávamos pela Galileia, reco-
nhecíamos como era um milagre 
ouvir Bob Dylan cantar pelas vias 
aéreas “Você tem que servir al-
guém”, ou Andrae Crouch bradar 
“Por tudo isso!”. E os libaneses se 
tornaram fãs das canções gos-
pel de Dolly Parton! Estávamos 
totalmente cientes de que, pela 
primeira vez na história, a música 
gospel estava se espalhando pelos 
ares do Mar da Galileia e das 
cidades e vilas vizinhas.
David, um jovem e corajoso ame-
ricano que vivia no lado israelense 
da fronteira, apresentava uma 
programação de rádio e transmitia 
uma leitura bíblica de um minuto 

a cada 15 minutos. A 
estação se tornou a 
inimiga número um 
dos terroristas que 
atacavam o Líbano 
Livre. David nos 
contou que um dia 
ele e seu intérprete 
cruzaram a Cerca 
Bondosa em seu 
Volkswagen para 
irem para a estação 
de rádio em Mar-
jayoun. De repente, 
foguetes voaram 
em direção ao carro 
deles. Um após o ou-
tro, eles caiam cada vez 
mais perto deles. David clamou ao 
Senhor e de repente teve a visão de 
um anjo enorme pegar um daque-
les foguetes e jogá-lo de volta na 
direção de onde tinha vindo. Os fo-
guetes cessaram instantaneamente.

Não Apenas a Rádio
A pedido de George, nós e nossos 
dois filhos viajamos até a cidade 
fronteiriça de Metulla. A cidade 
parecia um pouco com um vilare-
jo da Suíça; casas foram construí-
das por carpinteiros sul-libaneses 
que trouxeram madeira que não 
se conseguia em Israel - cedros 
do Líbano.
Cruzamos a famosa Cerca Bon-
dosa, que permitia que israelenses 
e libaneses cruzassem as frontei-
ras de seus países, em nossa ida 
à estação de rádio. A primeira 
coisa que notei foram os carros 
na estrada - carros sem placas 
dirigidos em alta velocidade por 
crianças que pareciam estar no 
início da adolescência.
George nos apresentou ao major 
Haddad e, juntos, nos sentamos 
para uma refeição. Sabíamos que 
estávamos sentados na presença 

de dois homens fazendo histó-
ria. Quando Haddad autorizou 
George a lançar um novo projeto 
- uma estação de TV Gospel no 
Líbano - George nos perguntou 
se queríamos assumi-la. Nós dois 
tínhamos trabalhado no mundo 
do cinema, então consideramos 
isso cuidadosamente e oramos 
fervorosamente para que a von-
tade de Deus fosse feita. No final, 
entendemos a enormidade de 
tal empreendimento - tanto em 
tecnologia quanto em finanças - e 
tudo no meio de uma zona de 
guerra! Acima de tudo, sentimos 
que Deus havia nos chamado 
para levantar uma congregação e 
ministério na área de Tel Aviv.
No final, dissemos não. No entan-
to, queríamos emprestar nossos 
talentos para a causa e produzimos 
um vídeo promocional para que 
George pudesse aumentar a cons-
cientização e levantar fundos para 
esta oportunidade espetacular de 
espalhar o Evangelho no Líbano, 
em Israel e no Oriente Médio.

Um dia ele e seu intérprete cruzaram a Cerca Bondosa em seu 
Volkswagen para irem para a estação de rádio. De repente, 

foguetes voaram em direção ao carro. David clamou ao 
Senhor e de repente viu um anjo pegar um daqueles foguetes e 

jogá-lo de volta na direção de onde tinha vindo.

Tropas da Organização para a Libertação 
da Palestina marchando após conquistar 
a capital do Líbano, Beirute.
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O Legado do Major 
Saad Haddad
Haddad foi um líder único durante 
um período volátil da história 
de Israel e do Líbano. Ele viveu 
a maior parte de sua vida em 
perigo implacável e rumores 
começaram a vazar de que toda 
essa intensidade constante estava 
afetando seu corpo. Infelizmente, 
em 1984, ele morreu de câncer, 
mas o fruto de seus esforços cer-
tamente terá consequências eternas.
Ele e suas tropas eram verdadei-
ramente amados por todo Israel. 
Nosso amigo, Francis Rezik, por-
ta-voz do major Haddad, explicou 
a Ari e a mim porque Israel sig-
nificava tanto para eles. “Israel é 
nosso duplo salvador. Primeiro, 
ele nos deu o Messias, que nos 
salvou espiritualmente, depois 
nos salvou da destruição física. 
As raízes do nosso cristianismo 
estão nos judeus. Por que não 
devemos ser aliados de Israel?”
No funeral do Major Saad Ha-
ddad, Shamir, o primeiro-mi-
nistro de Israel, e seu gabinete 
cruzaram a fronteira com o 
Líbano para assistir ao funeral 
na aldeia dele.

40 Anos e Contando
O Major Saad Haddad teve 
apenas cinco anos de sua vida 
para levar o Evangelho ao seu 
povo libanês. Por intervenção 
divina, George Otis conheceu 
o Major Haddad e com 
a ousadia e empreende-
dorismo de George, eles 
plantaram duas poderosas 
armas espirituais de guerra, 
com a plena cooperação das 
Forças de Defesa de Israel, 

que levaram o Evangelho às 
terras secas e sedentas do Oriente 

Médio. Ele foi uma luz para seu 
próprio povo e para Israel.
Quanto a George, ele lançou a 
METV, Middle East Television, a 
primeira estação cristã a alcançar 
a nação israelense, junto com as 
nações árabes vizinhas, e eventual-
mente a entregou à CBN. A esta-
ção inglesa transmitia uma mistu-
ra de filmes e esportes para toda a 
família, além de programas de TV 
cristãos, música e cultos domini-
cais com legendas em árabe. Até o 
início dos anos 90, quando a TV 
a cabo foi trazida para Israel, a 
METV era um dos poucos canais 
disponíveis para os israelenses.
Hoje, a METV é propriedade do 
judeu messiânico Sid Roth; tem uma 
cobertura incrível que alcança 150 
milhões de telespectadores em 25 
países no Oriente Médio, incluindo 
Israel, Síria, Iraque, Egito, Jordânia, 
Sudão e muito mais. Ele continua 
com a mesma visão e transmissões 
de Chipre em um satélite israelense, 
e todas as casas em Israel que têm 
uma TV podem assistir a METV.
A estação de rádio Voz da Espe-
rança tem funcionado continua-
mente desde sua fundação - ex-
cluindo duas interrupções. Uma 
foi causada por um homem-bom-
ba em meados da década de 1980, 
que matou os guardas libaneses 

que protegiam o complexo. Em 12 
horas, a estação estava de volta ao 
ar. A segunda vez foi quando Is-
rael saiu do Líbano no ano 2000. 
Quando Israel saiu, a Voz da 
Esperança escureceu. No entanto, 
estaria de volta ao ar em 40 horas 
- desta vez sendo transmitida de 
dentro de Israel!
A estação não foi a única coisa 
que cruzou para Israel quando 
Israel se retirou de lá. Vários 
milhares de soldados do Exército 
do Sul do Líbano e suas famílias 
receberam cidadania israelense. 
Entre eles estavam famílias abertas 
ao Evangelho. Nosso querido ami-
go, o pastor Joseph Haddad, (sem 
parentesco com o major), cuja 
esposa é libanesa, liderou uma 
congregação libanesa, incluindo 
famílias do ESL que fugiram para 
Israel. Os parceiros do Maoz con-
tribuíram com uma oferta mensal 
para cobrir o aluguel deles por 
quase duas décadas.
Enquanto isso, entre 1982-2000, 
a guerra intermitente libanesa-is-
raelense se arrastava. No verão 
de 1982, após um ataque da OLP 
ao longo da estrada costeira de 
Israel e a tentativa de assassinato 
do embaixador de Israel no Reino 
Unido, Israel, mais uma vez, in-
vadiu o Líbano em 6 de junho de 
1982, em aliança com as tropas 
cristãs e drusas do major Saad 
Haddad. Como Ari estava na casa 
dos 30 anos quando imigrou para 
Israel, ele estava cumprindo o 
dever de reserva anual em uma 
Unidade de Informação das FDIs. 
Em 1983, ele se aventuraria no 
Líbano não apenas para lutar 
pela liberdade do sul do Líbano 
contra a OLP, mas para lutar pela 
libertação de seu próprio povo da 
escravidão espiritual. 

10   |   MAOZ ISRAEL REPORT   |   JUNHO 2021

Continua...

A Cerca Bondosa exibe o banner da 
Estação de Rádio Voz da Esperança.
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Shalom de Jerusalém!

       A temporada passada foi do tipo Velho, Velho Oeste! Mas vocês se lembram das histórias do oeste sel-
vagem? Lembram-se do que era preciso para domar a terra e torná-la frutífera e próspera? PIONEIROS!

      O espírito de pioneiros! Esse tem sido o ímpeto e a força motivadora desde o início do ministério de 
meus pais... e essa é a força motriz que nos capacita até hoje.

       Grandes homens como George Otis e Major Haddad, que se cruzaram com meus pais, foram pioneiros 
em sua época. Mas ainda há muitos “primeiros” a serem conquistados nesta jovem terra e cultura. Somos 
energizados pelas possibilidades que Deus continua a derramar em nosso espírito.

       Alguns membros da nossa equipe estão na linha de frente do ministério - e enquanto escrevo isto, alguns 
membros da nossa equipe estão literalmente servindo nas FDIs, nas linhas de frente do atual conflito.

Nós não temos condições de domar esta fronteira selvagem e maravilhosa sem vocês - com as suas ora-
ções e apoio! Ajude-nos a impactar vidas e construir uma forte comunidade de messiânicos aqui em Israel.

VOCÊS PODEM SER PIONEIROS CONOSCO!

• Querem ser pioneiros na música de adoração? Tornem-se Amigos do CdA com uma oferta mensal 
de qualquer valor.

• Querem ser pioneiros de jovens líderes? Vocês podem contribuir para o nosso trabalho com con-
gregações de língua hebraica.

• Querem fortalecer o pioneiro Corpo de messiânicos em Israel? Apóiem o IStandWithIsrael, o braço 
humanitário do Maoz dentro de Israel.

• Querem se informar sobre os pioneiros aqui? Inscrevam-se para receber nossas notícias semanais 
e cartas de oração.

       Os pioneiros mais bem-sucedidos tinham uma equipe de qualidade que os acompanhava - e 
vocês são essa equipe para nós.

       Acabamos de terminar nossas reuniões semestrais do conselho diretivo do Maoz EUA e, como disse 
um membro do conselho, “Nunca participei de uma reunião do conselho em que cada relatório apresentado 
fosse tão positivo!”

       Foi muito positivo porque a base de parceiros do Maoz provou ser excepcionalmente resistente em 
meio a grandes e pequenas causas, pandemia e guerra, colheita e abundância.

       E assim marchamos com confiança - e esperamos que vocês venham conosco.

A serviço dEle,

      

Kobi e Shani Ferguson

Junho de 2021

Shani Ferguson
Diretora de Criação

Kobi Ferguson
Presidente e Diretor Executivo




