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VAI HAVER ACORDO OU NÃO?

última tentativa de alcançar o impossível sonho 
de paz entre judeus e seus primos árabes foi apre-
sentada há pouco mais de um mês pelo presidente 

dos EUA, Donald Trump. Embora discussões sobre a 
paz ocorram quase sem parar desde o renascimento de 
Israel em 1948, foram poucas as negociações reais que 
levaram a acordos assinados. Por isso, vale a pena tentar 
entender a gravidade de assumir essa nobre tarefa.

Desde que eu nasci em Israel, há 40 anos, houve dois 
primeiros ministros - Yitzchak Rabin e Ariel Sharon - que 
entregaram terras aos palestinos na esperança de obter paz 
em troca. No espaço de tempo de poucos meses esses dois 
primeiros-ministros já não ocupavam mais os seus cargos.

A A Maldição da Cabala

Eu era adolescente quando o primeiro-ministro 
Yitzhak Rabin foi assassinado, em 1995. Mais da 
metade do país não gostava dele por ter assina-
do os acordos de Oslo com o então presidente 
Bill Clinton e o líder da OLP, Yasser Arafat. Esse 
acordo entregou grande parte da Judeia e Sama-
ria (Cisjordânia) aos palestinos como uma etapa 
inicial de um roteiro para a paz. Anos antes, 
Arafat e sua Organização para a Libertação da 
Palestina (OLP) haviam sido expulsos da Jordânia 
porque representavam uma ameaça para o país. 
Depois de provocar um caos terrível no Líbano, 
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Israel também conseguiu forçá-los 
a sair de lá. Infelizmente, sem lugar 
para ir, Arafat instalaria sua sede 
da OLP na Cisjordânia e atormen-
taria Israel pelo resto da vida. Ele 
ficou conhecido como o pai do 
terrorismo moderno para alguns 
- e um célebre salvador do povo 
palestino para outros. No final, não 
foi a violência de Arafat que o fez 
conseguir o que queria. Foi o seu 
conhecimento político.

Ao reavaliar sua estratégia, em mea-
dos da década de 1960, Arafat come-
çou a criar a triste narrativa de seu 
anseio por sua “cidade natal de Jeru-
salém” - apesar de seu sotaque árabe 
revelar sua origem egípcia. Com o 
tempo, a OLP convenceu os líderes 
mundiais de que sua agressividade 
selvagem era apenas uma reação à 
perda de suas casas. Eles passaram 
de açougueiros que matavam com as 
próprias mãos mulheres e crianças 
(em terras árabes vizinhas), a filhotes 

uitas vezes há confusão no que diz respeito ao termo “Palestina”, prin-
cipalmente porque seus significados, o antigo e o dos tempos atuais, são 

muito diferentes um do outro. Nos tempos antigos, quando os romanos gov-
ernavam vastas terras, a região conquistada da Judeia era sempre uma fonte de 
consternação, pois os judeus se recusavam a aceitar as práticas pagãs de Roma 
e César como seu deus.

Farto das brigas e levantes de fanáticos religiosos, Roma finalmente esmagou 
Jerusalém e baniu a maioria de seus habitantes judeus. Como ponto de 

partida para os problemas sem fim que essas pessoas haviam causado a 
César, Roma renomeou Israel de “Palestina”, uma alusão aos infames 
arquiinimigos de Israel, os filisteus. O termo tecnicamente não distri-
buiria a terra a nenhum grupo de pessoas em particular, uma vez que 
os filisteus haviam deixado de existir centenas de anos antes (e não 

tinham relação com a raça árabe). Era o insulto de chamar Israel por 
esse nome que contava. O nome Palestina se manteve desde o momento 

em que os israelitas foram banidos em 70 d.C. até 1948, quando seus de-

feridos que só precisavam de um lar 
acolhedor aos olhos do mundo. Até 
alguns israelenses concordaram com 
a ideia e se viram crendo contra a 
esperança - como fez Anne Frank - 
de que “apesar de tudo, as pessoas 
são realmente boas de coração”.

Antes da era da Internet, a OLP 
falava, em árabe, sobre pavimentar a 
estrada para Jerusalém com seu san-
gue para inspirar a resistência arma-
da contra os sionistas do mal. Mas, 
em inglês, eles apenas expressavam 
seu desejo de simplesmente voltar 

M

Nasser, do Egito, negocia uma trégua entre o rei Hussein da Jordânia e Yasser Arafat da 
OLP. A OLP, que ignorava as leis do rei e essencialmente administrava seu próprio país 
dentro de outro país, seria expulsa da Jordânia, mas depois usaria a mesma tática de 
tentar formar seu próprio país dentro de Israel.

Neste dicionário francês 
de 1939, “Palestina” é 
claramente identificada 
como um termo judaico.

Credit: Alamy Stock Photo
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scendentes retornaram e declararam independência. 
A área nunca mais se tornaria estado soberano de 
qualquer outro povo.

Mesmo após o renascimento de Israel, o termo 
“palestino” não seria usado em nenhuma documen-
tação oficial até a década de 1960. E seria usado 
principalmente para descrever judeus que moravam 
na região. Até os dicionários no início do século XX 
tinham uma bandeira decididamente judaica sob o 
nome “Palestina”. Os judeus não tinham problemas 
em se referir a si mesmos como judeus palestinos - 
pois o nome não estava associado a outra coisa senão 
sua referência histórica. A Orquestra Palestina de 73 
peças consistia inteiramente de judeus, e o jornal lo-
cal, dirigido por judeus, era chamado de The Palestine 
Post. Em 1950, o jornal mudaria seu nome para se 
tornar o agora famoso Jerusalem Post. Os judeus, no 

para casa em Jerusalém, criar suas 
famílias e adorar Alá pacificamen-
te no Monte do Templo.

Todos os sinais de alerta estavam 
ali para todos que estivessem 
dispostos a procurar. Até o logo-
tipo da OLP na época incluía um 
mapa da Palestina - que parecia 
exatamente com o mapa de Israel 
- apenas sem a palavra “Israel”. 
Mas Rabin aceitou a ideia do 
filhote de cachorro ferido e assi-
nou os Acordos de Oslo.

Se muitos israelenses ficaram des-
contentes com o acordo, os judeus 
ultraortodoxos ficaram lívidos. 
Rabin havia “entregado a terra de 
Deus” aos adoradores de Alá em 
troca de uma mera promessa de 
paz. Em resposta, uma seita de 
judeus radicais, que fazia uso de 
práticas místicas da Cabala, lança 
imediata e publicamente a mal-
dição Pulsa diNura sobre Rabin. 

entanto, substituiriam o termo para “israelense” quando 
Israel se tornasse uma nação.

Em um golpe de gênio, árabes frustrados pegaram o ter-
mo e o redefiniram de forma que deixasse de descrever 
um grupo de pessoas e passasse a descrever pessoas de 
um grupo. Denominar a si mesmos como palestinos 
deu aos árabes duas vantagens principais na guerra 
pela Terra Santa. Primeiro, deu a eles uma associação 
histórica automática com o local, como se a terra tivesse 
o nome deles e não o contrário. Em segundo lugar, os 
comercializava como um grupo muito menor e menos 
favorecido comparado aos diversos clãs árabes de todo 
o Oriente Médio que eram. E foi assim que na década 
de 1960 o significado do termo “Palestina” mudou e fez 
nascer a “antiga” história do povo palestino.

Se você fizer uma busca na Internet sobre “Terra Prometida de Abraão”, encontrará 
uma variedade de mapas ilustrados porque as fronteiras prometidas por Deus cobriam 
áreas gerais, como do “rio Eufrates ao rio do Egito”. Isso deixa o leitor se perguntando 
sobre detalhes como - o rio do Egito é o Nilo ou outro rio no Egito? E a fronteira inclui 
todo o rio, ou apenas um ponto norte do rio - e se sim, onde está esse ponto?

Ainda assim, embora seja difícil adivinhar exatamente onde essas fronteiras deveriam 
estar, duas coisas são certas: 1. A terra que Deus prometeu a Israel é definitivamente 
mais do que ele possui hoje - e ainda mais do que o mandato britânico teria lhe 
dado. 2. Mesmo em seu maior tamanho durante o reinado de Salomão, Israel nunca 
possuiu toda a terra que Deus prometeu a Abraão.
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Grande parte dessa cerimônia é 
silenciosa, por isso é difícil se ter 
um consenso sobre a natureza 
e a prática dessa maldição. Em 
última análise, porém, a maldi-
ção semelhante à bruxaria evoca 
anjos destruidores para provocar 
a morte de um indivíduo que 
tenha cometido um pecado grave 
contra Deus. Rabin foi morto a 
tiros menos de um mês depois.

Foi um daqueles momentos na 
vida em que a gente se lembra 
onde estava quando a notícia 
chegou. Não foi apenas o fato 
de Rabin ter sido assassinado. 
É verdade que, vivendo em 
Israel, somos sempre ameaça-
dos por um ataque terrorista 
ou outro. Mas Rabin havia 
sido assassinado por um dos 
nossos - por um judeu - um 
judeu ortodoxo ultrarradical. 
Apesar dos judeus seculares 
e religiosos terem opiniões 
muito diferentes sobre como 
viver a vida, existe uma regra 
tácita comum: estamos cerca-
dos por nações inimigas que 
nos querem mortos, então nós 
nunca ajudaremos a causa deles 
mantando-nos uns aos outros.

1. Jerusalém compartilhada, mas não dividida. O plano de 
Trump oferece aos palestinos um espaço em Jerusalém Oriental 
para chamar de sua capital, mas eles não terão soberania sobre 
o lugar mais significativo para Israel - o Monte do Templo. No 
entanto, embora todos os muçulmanos podendo ter acesso para 
orar pacificamente na mesquita de Al Aqsa no Monte do Templo, 
a soberania final de Israel sobre o local e a presença contínua dos 
“infiéis” judeus serão naceitáveis para a Palestina Islâmica.

2. Tenham seu próprio estado - e fim do direito de retorno. 
Uma das demandas mais estratégicas apresentadas pelos palestinos 
é a demanda pelo “direito de retorno” para “refugiados palestinos” 
para Israel propriamente dito, com direito à cidadania. Embora 
em qualquer outro lugar do mundo, o termo “refugiado” apenas 
descreva pessoas que realmente fugiram ou perderam suas casas 
por um motivo ou outro, os palestinos se consideram, e todos 
os seus descendentes, refugiados, mesmo que tenham nascido no 
exterior e nunca tenham pisado no Oriente Médio. É por isso que, 
embora se diga que entre 500.000 e 700.000 árabes deixaram 
suas casas durante a Guerra da Independência de Israel, existem 
cerca de cinco milhões de palestinos registrados hoje como 
“refugiados”.
Essa tática é usada porque os números são importantes e a cartada 
final é sobrecarregar a população judaica de forma que Israel 
essencialmente deixe de existir. Portanto, mesmo que os palestinos 
conseguissem seu próprio país, eles não o fariam sem exigir o 
direito dos refugiados palestinos de também habitarem Israel.

3. Parem de fomentar o terrorismo. O estatuto original da OLP 
de Yasser Arafat declara: “A luta armada é a única maneira de 

Cerca de dez anos depois, Ariel Sha-
ron evacuou milhares de israelenses 
de suas casas e abandonou o controle 
de Gaza na esperança de dar aos 
palestinos a oportunidade de provar 
que eles poderiam eventualmente 
lidar com a administração pacífica de 
seu próprio estado. Ele prontamente 
recebeu o mesmo tratamento dos ca-

balistas. Lembro-me da mídia secular 
reclamando da publicidade em torno 
da Pulsa diNura de Sharon. Embora 
eles não cressem em sua eficácia, 
eles estavam preocupados que isso 
simplesmente inspirasse outro jovem 
radical e, portanto, seria uma espécie 
de profecia autorrealizável. Seis me-
ses depois, no entanto, Sharon sofreu 

esmo antes do lançamento do plano de paz do presidente Trump, o presidente da Autoridade Palestina, Abbas, já tinha prontos seus “1000 nãos”. 
Isso se deve a vários pontos que tornaram praticamente impossíveis as negociações de um tratado de paz entre árabes palestinos e israelenses.M

Yitzhak Rabin, Bill Clinton e Yasser 
Arafat durante os Acordos de Oslo, 
em 13 de setembro de 1993.
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com o Egito. Ele não viveria para 
ver isso acontecer.

Ninguém pode dizer com certeza 
que papel, se houver, os cabalistas 
tiveram na morte desses líderes. 
Com certeza os poderes das trevas 
são reais. Por outro lado, os caba-

listas amaldiçoaram muitos outros 
políticos que ainda continuam 
vivos e bem hoje.

Não é sua para que possa 
doá-la

O que se pode dizer com certeza 
é que Joel 3.2 descreve as nações 
que dividem a terra de Deus como 
uma ação que enfurece muito a 
Deus. De fato, isso O incomoda 
tanto que Ele ordenou um julga-
mento especial para aqueles que 
cometem esse crime. Talvez seja 
porque aquele que deseja dividir 
a terra seja alguém que não reco-
nhece Deus nem conhece o Seu 
plano. Ele disse que esta terra é 
Sua terra e a prometeu aos filhos 
de Israel. Portanto, ninguém 
simplesmente tem o direito de en-
tregá-la a outras pessoas. De certo 
modo, até mesmo os descendentes 
de Israel são apenas mordomos 

libertar a Palestina. Essa é a estratégia geral, não apenas uma fase 
tática”. A Autoridade Palestina de Abbas continua a impulsionar 
essa agenda de terrorismo e martírio, além de recompensar 
terroristas, sustentando suas famílias. Descontinuar isso exigiria uma 
reformulação completa do sistema escolar, que atualmente elogia 
as virtudes de pavimentar o caminho para Jerusalém com o sangue 
de judeus e de mártires palestinos. Em 2016, Abbas nomeou uma 
escola em homenagem ao terrorista que matou 11 atletas olímpicos 
israelenses em Munique em 1972.

4. O mapa não tão secreto. O objetivo final dos palestinos está 
evidente na imagem não tão sutil da Palestina prevista no logotipo 
dos três principais partidos que reivindicaram a liderança do povo 
palestino: OLP, Fatah e Hamas.

5. Reconhecimento do povo judeu. Os palestinos fundamentalmente 
não reconhecem os judeus como uma raça de pessoas - descendentes 
de Abraão, Isaque e Jacó. Em vez disso, eles consideram os judeus 
de hoje um grupo aleatório de pessoas que creem no judaísmo e 
aderem a um Livro de folclore. Como esse Livro é falso, o mesmo 
acontece com as pessoas. Portanto, pedir que eles reconheçam Israel 
como um país para os judeus é o mesmo que pedir que reconheçam 
a Bíblia, o povo e o Deus dos judeus.

um derrame que o deixou vegetati-
vo. Ele permaneceria inconsciente e 
fazendo uso de máquinas para viver 
por sete anos até o resto de seu corpo 
finalmente se desligar.

Houve um acordo de terra em troca 
de paz que foi assinado em 1979 - 
entre Israel e o Egito - que não resul-
tou na morte de um primeiro minis-

tro israelense (talvez os cabalistas não 
fossem tão organizados na época). No 
entanto, resultou na morte do líder do 
outro lado - o presidente Anwar Sa-
dat. Ele convenceu Israel a abrir mão 
de toda a península do Sinai que havia 
conquistado na Guerra dos Seis Dias 
(uma área com mais do dobro do 
tamanho da massa restante de Israel), 
em troca de uma paz fria, mas sólida, 

esmo antes do lançamento do plano de paz do presidente Trump, o presidente da Autoridade Palestina, Abbas, já tinha prontos seus “1000 nãos”. 
Isso se deve a vários pontos que tornaram praticamente impossíveis as negociações de um tratado de paz entre árabes palestinos e israelenses.

Praticar a Cabala foi proibido por muitos 
anos por causa de seus laços com a 
magia e o espiritismo. Ainda é considerada 
hoje uma prática marginalizada.
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desta Terra Santa e receberam tão 
somente o direito de estar aqui.

Vale a pena notar que Deus foi 
inflexível também quando delegou 
outras terras às nações que cerca-
vam Israel. Deuteronômio 2.9 diz: 
“Então o Senhor me disse: Não 
perturbem os moabitas nem os 

provoquem à guerra, pois não darei 
a vocês parte alguma da terra deles, 
pois já entreguei a região de Ar aos 
descendentes de Ló”.

Durante a Primeira Guerra Mun-
dial, a Grã-Bretanha prometeu aos 
árabes que, se lutassem contra os 
otomanos, seriam recompensados 
com soberania sobre suas próprias 
terras - e havia chegado a hora de 
pagar. Quando o império oto-
mano foi derrotado no final da 
Primeira Guerra Mundial, a Liga 
das Nações se reuniu para dividir 
o Oriente Médio em regiões.

À medida que áreas de terra se 
tornaram novos países árabes, as 
divisões praticamente não tive-
ram contestações. Mas o man-
dato britânico sobre a Palestina 
faria o Império Britânico cair de 
joelhos. Os árabes, que estavam 

extasiados por poderem governar 
novamente todo o Oriente Médio, 
se opuseram veementemente a uma 
população judia gozando do mesmo 
privilégio vivendo ao lado.

No final, os mais de dois terços da 
terra que Lord Balfour da Inglaterra 
pretendia criar como a pátria judaica 

se tornou, em vez disso, 
outro país árabe chamado 
Jordânia. Durante a Guerra 
da Independência de Israel, 
a Jordânia capturou e passou 
a ocupar Jerusalém Oriental, 
a Judeia e Samaria (agora 
conhecida como Cisjordânia 
do rio Jordão). Ela xpulsou 
a maioria judaica que vivia 
em Jerusalém Oriental e 
concedeu aos habitantes 
árabes restantes em seu ter-
ritório ocupado a cidadania 
jordaniana. Quando Israel 
retomou Jerusalém, a Judeia 
e Samaria em 1967, eles 
permitiram que muitos dos 
jordanianos permanecessem 
lá. Apesar de manterem suas 
casas e a cidadania jordania-
na, esses árabes se uniram à 

luta política contra Israel e começa-
ram a se identificar como refugiados 
palestinos.

Quem mais perdeu

É importante saber que no dia-a-
-dia de Israel, árabes e judeus se 
dão muito bem. Embora um ataque 
terrorista ocasional nos deixe ner-
vosos, nós trabalhamos lado a lado 
regularmente e até vamos aos casa-
mentos uns dos outros. Muitas vezes 
eu tenho dificuldade em dizer se 
alguém é judeu ou árabe quando sou 
apresentada a essa pessoa, embora eu 
tenha vivido aqui a vida toda.

Ouvimos regularmente belas histó-
rias de judeus ajudando árabes em 
situações de emergência e vice-

-versa (e não, isso nunca chega ao 
noticiário internacional). Eu mesma 
já perdi um iPhone ao visitar um 
bairro árabe e um dos habitantes 
locais achou e me entregou e ainda 
se recusou a receber qualquer 
gratificação pela boa ação - mas me 
convidou para tomar um chá.

No entanto, é difícil fazer com que 
emitam sua verdadeira opinião em 
público, porque isso coloca em risco 
eles e suas famílias. Ainda assim, 
alguns árabes corajosos argumen-
taram publicamente que, olhando 
para trás, se envolver nesta longa 
batalha existencial contra Israel 
foi a pior decisão deles já tomada. 
Quanto mais eles resistiram (com 
violentas revoltas e o muro de sepa-
ração que se seguiu), mais pobres e 
miseráveis eles se tornaram, apesar 
das montanhas de dinheiro que o 
mundo enviou aos seus líderes.

Os maiores perdedores de toda essa 
confusão são os árabes palestinos 
comuns que, dada a oportunidade, só 
querem simplesmente ganhar a vida 
e criar uma família. Em vez disso, 
eles se tornaram os peões do Oriente 
Médio. O sofrimento deles é exacer-
bado e usado para provar ao mundo 
que Israel é mau. Ao mesmo tempo, 
os palestinos foram evitados e nunca 
foram totalmente adotados como par-
te do corpo árabe maior. Na verdade, 
os membros da Liga Árabe proibiram 
as nações vizinhas de absorver os 
árabes palestinos em seus países e de 
lhes conceder cidadania.

Se tivessem a oportunidade, muitas 
famílias palestinas iriam preferir 
ir embora e começar de novo em 
algum outro lugar. Mas quando 
algumas organizações se oferecem 
para financiar o êxodo, os líde-
res árabes gritam que se trata de 
limpeza étnica. Para o mundo árabe 
muçulmano, nunca se tratou de 
resolver a crise dos refugiados, mas 
sim de criá-la.

Alguns árabes e drusos não apenas abraçaram a 
declaração de independência de Israel, como também 

lutaram ao lado de judeus e hoje desfrutam de cidadania 
na nação mais livre e avançada do Oriente Médio.
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Mesmo para aqueles que já 
aceitaram o sonho de ter seu 
próprio estado, é difícil igno-
rar a realidade da corrupção 
de seus líderes que afirmam 
estar conduzindo-os. Eles es-
tão presos em uma espécie de 
purgatório - de um lado, assis-
tem seus parentes na Jordânia 
(cuja população é de 70% de 
árabes palestinos) vivendo 
suas vidas. E, do outro lado 
da cerca, os árabes israelen-
ses (árabes que aceitaram a 
soberania de Israel sobre eles 
em 1948 e receberam cidada-
nia) desfrutando das liberda-
des e benefícios de um estado 
democrático moderno.

O jogo de xadrez do  
Oriente Médio

Embora o Acordo do século do 
presidente Trump ofereça perspec-
tivas de emprego e prosperidade, 
na esperança de que a população 
árabe se ocupe bastante ganhando 
dinheiro de forma a não ter tem-
po para sair por aí se explodindo, 
o fator mais preponderante nesse 
plano de paz é o apoio árabe. Não, 
não o apoio árabe palestino. Pela 
primeira vez, a Arábia Saudita, os 
Emirados Árabes Unidos, o Bahrein 
e Omã apoiam um plano que re-
conhece o estado de Israel. Alguns 
desses países inclusive já chegaram 
a conversar por conta própria para 
começar a normalizar as relações 
com Israel. Esse desenvolvimento 
é um golpe fatal na agenda árabe 
palestina original, uma vez que o 
coração das nações árabes vizinhas, 
que outrora desejavam a destruição 
de Israel, agora veem o benefício de 
sua existência, incluindo o impulso 
econômico e a estabilidade social e 
política que oferece à região.

Mesmo sendo claro que esse tópico 

não é nenhum motivo de riso, 
muitos acreditam que Netanyahu e 
Gantz (os dois principais candida-
tos à presidência nas eleições deste 
mês) abraçaram prontamente esse 
plano de Trump porque estão con-
vencidos de que os palestinos não 
o aceitarão. No entanto, a aceitação 
de Israel do acordo lhes dá uma 
oportunidade legítima de anexar 
terras estratégicas designadas a Isra-
el por razões de segurança que até 
agora só têm recebido uma sólida 
condenação internacional.

Ao concordar com o Acordo do 
Século, é a primeira vez que Israel 
aceita formalmente a ideia de um 
Estado palestino soberano em Gaza 
e em partes da Judeia e Samaria. Mas 
o que se pode oferecer para mudar 
o coração de alguém que foi ensina-
do a te odiar desde o nascimento? 
Alguém pode argumentar que se 
trata em grande parte de uma jogada 
estratégica. E aposto que ninguém fi-
caria mais surpreso do que o próprio 
Trump se os dois lados realmente 
concordarem com isso. Ainda assim, 
será um passo significativo adiante e 
um acordo arriscado com o diabo.

A complexidade dessa questão é 
aparentemente interminável, pois o 
que estamos testemunhando é um 
conflito antigo e moderno, social 
e político, físico e espiritual. A 
maior ironia reside no fato de que a 
libertação dos palestinos só ocor-
rerá totalmente quando eles con-
cordarem não apenas em pôr um 
fim ao seu ódio pelos judeus, mas, 
principalmente, em vir e adorar Um 
deles. Se eu fosse fazer uma oração, 
seria pedir que Deus libertasse os 
árabes palestinos da escravidão de 
seus líderes atuais, libertando-os 
também do estrangulamento do 
Islã. Este pode não ser o Acordo do 
Século, mas é o plano que está em 
jogo há pelo 
menos dois 
milênios. 
Espero que 
você junte 
suas orações 
às nossas, 
porque a oração 
é o único Plano 
de Paz que tem 
garantias de que 
que funcionará.
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O presidente palestino, 
Abbas, na ONU, usa arte 

gráfica para argumentar 
que Trump ofereceu 

muito menos terra 
do que outros planos 
históricos já fizeram. 

Ele está tecnicamente 
certo; eles deveriam ter 

concordado com um 
estado há muito tempo.
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Queridos e preciosos Parceiros de Oração,

Nós nunca vamos nos cansar de dizer que o nosso ministério, o 
Maoz Israel só consegue realizar todas as suas inúmeras ativida-
des em Israel - sempre procurando abençoar de forma expressiva ao 
Corpo do Messias, aqueles que reconhecem a Yeshua como seu Senhor 
e Salvador, mas que também abençoa até mesmo aqueles que ainda 
não conhecem o Seu Redentor, porque domos chamados para abençoar o 
povo escolhido por Deus - por causa da fidelidade de todos vocês 
que também foram escolhidos e chamados por Deus para abençoar as 
ovelhas perdidas da Casa de Israel.

Quando vocês oram, intercedem e ofertam ao Maoz, vocês partici-
pam ativamente conosco na mudança de vida, na compra de remédios 
para os doentes, no matar da fome daqueles que são alimentados, na 
formação profissional de centenas de pessoas cujos destinos seriam 
sub-trabalhos se não fosse pelo apoio financeiro que o Maoz lhes 
fornece, pelos milhares de livros traduzidos, publicados e distri-
buídos por todo o país para ajudar no crescimento espiritual de 
todos os que buscam a Verdade e passam a ser chamados de ‘messi-
ânicos’ depois que conhecem Aquele lhes dá um novo significado à 
vida.

Muito, muito obrigado mesmo por todo esse amor que vocês têm 
ofertado a Deus. Nós aqui não temos dúvida de que Gênesis 12.3 tem 
se cumprido e continuará a se cumprir todos os dias na vida de 
vocês, por que o Senhor diz em Jeremias 1.12 que ‘vela sobre a Sua 
Palavra para cumpri-la’.

Sejam abençoados todos os dias, בשם ישוע, b’shem Yeshua, em nome 
de Yeshua!

 Prs. Anderson e Nara Barretto e Luiz Mourato

Caixa Postal  1014 –  CEP 18700-970 - Avare / SP.  Fone: 75-3030-4590 - E-mail anderson@maozisrael.org 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 


