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om* era um cavalheiro britânico por excelência. 
Era brilhante. Ele era engenheiro de design de 
aeronaves, mas nunca fazia as pessoas se sentirem 

menos inteligente do que ele. Alguns anos depois de ele e 
sua esposa israelense Yaffa terem se casado na Inglaterra, 
ela conheceu o Senhor. Tom sempre apoiava as decisões 
dela e, por ter tido uma criação cristã, mergulhou junto 
com ela. E lá estavam eles, um cristão e uma judia 
messiânica, um só no Messias.

Tom e Yaffa se tornaram parte da minha vida quando 
começaram a frequentar a congregação de meus pais, 
a Tiferet Yeshua, no final dos anos 90 - quando a 
congregação se reunia em nosso porão. Tom sempre 
chegava cedo para ajudar na organização. “Bokers” 
(sua maneira de saudar as pessoas pela manhã, tirada 
do hebraico “Boker Tov”), era sua mistura perfeita 
de gracejo britânico e alegria israelense e, em manhãs 
particularmente brilhantes, ela sempre me vem à mente. 

T
Por Shani Sorko-Ram Ferguson

Depois de se aposentar há alguns anos, eles se mudaram 
para Modi’in, uma cidade convenientemente situada a 
meio caminho entre Tel Aviv e Jerusalém. Mas, o melhor 
de tudo, é que eles ficavam mais próximos de seus netos.

Eles não eram um casal do tipo que chamava a atenção. 
Mas Yaffa possuía mestrado em aconselhamento e os 
dois adoravam ajudar as pessoas que enfrentavam 
problemas na vida, e, por isso, eram senpre procurados 
para aconselhamento e motivação.

Foi por esse motivo que um amigo na congregação deles 
encorajou Yaffa a passar algum tempo com Ronit. Ronit 
é uma imigrante americana, casada com um israelense 
que no período de alguns anos já havia frequentado 
várias congregações. Embora ele tivesse a reputação de 
ser um pouco estranho, os messiânicos o acolhiam como 
acolheriam a qualquer pessoa que precisasse do Senhor.

Yaffa e Tom já haviam visitado o casal, mas Ronit 
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tinha acabado de ter seu terceiro filho 
e convidara Yaffa para visitá-los. O 
que aconteceu a seguir é baseado em 
informações que coletamos da família e 
de testemunhas oculares.

No dia das eleições, em março passado, 
Yaffa e Tom foram à casa desse casal. 
Quando chegaram, Yaffa e Tom 
começaram a conversar com Ronit 
e o marido saiu. Quando ele voltou, 
Yaffa ninava o filho recém-nascido dele 
enquanto conversava com Ronit. Sem se 
preocupar com o perigo que colocaria o 
próprio filho, ele atacou Yaffa (72) e a 
atingiu na cabeça com uma lajota dessas 
usadas para construir calçadas. Yaffa caiu, 
mas protegeu o bebê com seu corpo. 
Vendo a gravidade da situação, Tom (75) 
se jogou na frente da esposa e absorveu 
os golpes mortais que se seguiram.

Segundo relatos, um vizinho viu por 
de uma janela o homem atacar Tom 
e correu gritando: “O que você está 
fazendo?”

“Eles são missionários!” gritou o 
assassino.

“E daí?! Eles ainda são pessoas!” 
respondeu o vizinho. Com isso, 
o assassino levantou as mãos e se 
afastou.

O funeral foi adiado por dias na 
esperança de que Yaffa se recuperasse 
o suficiente para comparecer. Mas, ao 

final, os médicos acharam que o perigo 
de uma convulsão era bem alto, então 
ela se despediu em uma carta que seria 
lida pelo filho no funeral. No momento 
em que este artigo está sendo escrito, 

Yaffa está em reabilitação e se 
recupera.

A situação era terrível, mas 
como as autoridades lidaram 
com ela piorou ainda mais as 
coisas. O advogado do suspeito 
deu uma declaração à polícia 
- e à imprensa - dizendo que 
seu cliente agiu daquela forma 
por ter se sentido assediado 
pelas vítimas e pela “seita 
messiânica” deles. Vocês 
precisam saber que “seita” em 
Israel é um termo carregado 
e é sempre atribuído a grupos 
altamente manipuladores que 
atacam as pessoas em busca 

de ganhos financeiros ou prazer carnal.

Embora o suposto assassino tenha 
recebido imediatamente um advogado 
do estado, a polícia porocurou Yaffa 
diretamente no hospital. Ela estava quase 
inconsciente, havia recebido remédios e 
seu aparelho auditivo havia sido quebrado 
no ataque. Eles exigiram que ela assinasse 
documentos que permitissem a polícia 
revistar sua casa. Obviamente, ela não 
estava em posição de entender o que eles 
estavam pedindo, mas, tendo sido uma 
cidadã cumpridora da lei por toda a vida, 
ela queria ajudar a polícia com tudo o 
que precisasse para processar o assassino. 
Então, é claro, ela assinou.

A filha de Tom e Yaffa, também 
presumindo que se tratava de ajudar os 
pais e querer cooperar totalmente com a 
polícia, deixou-os entrar no apartamento 
dos pais. Quando os detetives 
começaram a apreender laptops, 
telefones e documentos, ela questionou 
o que eles estavam fazendo. “Queremos 
que você nos ajude a encontrar 
documentos oficiais relacionados à 
sua seita messiânica”, responderam 
enquanto vasculhavam o diário de Yaffa 

e faziam comentários maliciosos sobre 
o conteúdo. Foi quando ela começou 
a perceber que algo estava errado - 
que esses detetives haviam aceitado a 
palavra do assassino e agora estavam 
investigando seus pais como membros 
de uma seita.

Até este momento em que escrevo 
este artigo, a polícia já devolveu alguns 
dos itens. Mas ainda não devolveram 
o computador e parecem ter perdido 
o telefone e a carteira de Tom. 
Fomos informados que eles também 
começaram a intimar membros da 
congregação messiânica de Tom e 
Yaffa para interrogatório.

Alguns dias após o assassinato, a 
família de Tom foi visitar Ronit, que 
estava em choque. Foi um momento 
muito emocionante. A família de 
Tom expressou seu perdão pelo que o 
marido dela havia feito.

Acho que quando imaginei o dia 
solene em que todos ouviríamos sobre 
o primeiro mártir na comunidade 
messiânica de Israel, a história 
seria algo como uma multidão de 
judeus ortodoxos raivosos jogando 
pedras ou outro louco fazedor de 
bombas. E eu tinha certeza de que 
isso aconteceria com um dos nossos 
evangelistas da linha de frente que 
tinha “testemunhado para o cara 
errado”. Eu nunca imaginei que isso 
aconteceria de maneira tão deliberada 
e não provocada a alguém tão discreto 
como o Tom.

Yaffa foi atacada e Tom foi morto 
porque, aos olhos do assassino, eles 
representavam Yeshua. É muito 
doloroso e simples assim.

Esperamos que vocês se juntem a 
nós em homenagem ao seu sacrifício 
final, apoiando sua família neste 
momento de luto, orando para que 
Deus tire proveito dessa tragédia 
e a use como uma oportunidade 
para defender a legitimidade dos 
messiânicos em Israel.

Centenas de pessoas compareceram ao funeral 
de Tom, mas Yaffa não pôde ir.
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Entendendo a
Perseguição em Israel

ais pacotes na correspondência?” 
Eu perguntei enquanto entrava no 

carro e colocava de lado a pilha de envelopes. 
O ano era 1992 e ser judeu messiânico - que 
crê em Yeshua - ainda era uma das coisas 
mais estranhas que a maioria dos israelenses 
já ouvira falar. Eu tinha providenciado 
uma caixa postal especial para receber 
correspondências de israelenses interessados 
em saber mais sobre a nossa fé, mas que 
relutavam em revelar suas identidades. Desta 
forma nós poderíamos entender melhor a 
ansiedade inicial deles e conectá-los com 
algum messiânico com quem poderiam 
conversar que morasse na região deles. 
Obviamente, nem toda correspondência que 
chegava vinha de pessoas interessadas.

Sim, um dos pacotes estava cheio de 
páginas de um livro de evangelismo que 

estava sendo distribuído - o remetente 
o havia usado como papel higiênico 

antes de enviá-lo. Eu vasculhei a pilha de 
correspondência e encontrei outro pacote. 
Quando o abri com cuidado para ver o que 
havia dentro, um pó fino subiu - cinzas. Eles 
queimaram o livro e o enviaram de volta.

Eu era muito jovem e não consigo me 

M
Por Shani Sorko-Ram Ferguson
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lembrar se essa caixa postal secreta resultou 
na vinda de israelenses para o Senhor. 
Lembro-me, no entanto, das hostilidades 
intermináveis em relação a nós como judeus 
messiânicos.

Lembro-me dos judeus ortodoxos que 
pareciam cuspir fogo de dragão quando 
percebiam quem éramos. Lembro-me das 
leis que o governo aprovou, que definiam a 
crença no rabino judeu Yeshua como uma 
traição a tudo o que era judaico. Lembro-
me de israelenses seculares olhando para 
nós como se crêssemos que alienígenas 
caminhavam entre nós. Eles não eram 
necessariamente hostis, mas, definitivamente, 
nós éramos um grupo estranho para eles.

Também me lembro dos verões quando 
voamos para os EUA; foi onde conheci os 
cristãos. Eles sorriam muito e gostavam de 
nos oferecer comida. Eles amavam todo 
mundo. Eles também ignoravam tudo o que 
não entendiam. Lembro-me de andar pelos 
corredores de escolas e ministérios e ver mapas 
da janela 10/40 espalhados pelas paredes. 
Todos os países naquela “janela” apresentavam 
cores com estatísticas de população, status 
econômico, colapso religioso, etc. Todos os 
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países, exceto Israel. Israel era cinza, 
como se não estivesse lá.

Quando eu era adolescente, eu não 
entendia as implicações teológicas 
disso - que os cristãos não tinham 
muita certeza do que fazer com 
Israel. O fato de o povo de Israel não 
ter feito parte da teologia cristã por 
séculos e sua súbita reinserção no 
cenário mundial deixavam muitos 
teólogos confusos e os frequentadores 
de igreja encolhiam os ombros.

Algumas tentativas teológicas 
chegaram a ter destaques: Israel já 
está salvo; Israel será salvo após 
o arrebatamento; Israel rejeitou 
a Deus e, portanto, não terá mais 
oferta de salvação. Esta última era, 
na verdade, a teoria mais antiga - 
a que os cristãos aparentemente 
chegaram a um acordo logo depois 
que os apóstolos judeus originais 
desapareceram e os crentes gentios 
superaram os judeus em número. 
Foi também a teoria que eles usaram 
para convencer massas de cristãos a 
“ajudar” a Deus a extinguir o grupo 
de pessoas que “mataram Deus”. 

“Extinguir” significava matar ou 
forçá-los a renunciar à sua maléfica 
herança judaica e a se converter ao 
cristianismo.

Na maioria das vezes, os cristãos 
modernos não são hostis, embora 
muitos deles ainda carreguem o velho 
pensamento de que todos os judeus 
deveriam se converter ao cristianismo. 
Ainda assim, muitos evangélicos 
hoje deixam o governo de Israel 
confuso com seu apoio inabalável ao 
moderno estado de Israel. Passeios, 
orações, apoio político e bilhões de 
dólares são literalmente usados sob 
o conceito ‘Israel’. Esse apoio ajudou 
muito na cura das feridas do passado 
dos judeus. Mas, o apoio evangélico 
a Israel poderia ser muito mais eficaz 
se eles tirassem alguns momentos 

para considerar como e o quê estão 
apoiando.

É verdade que em Romanos 15 
o apóstolo Paulo discutiu o apoio 

a Israel pelos cristãos como uma 
dádiva - uma reação natural de 
gratidão pelas bênçãos espirituais 
que Israel havia proporcionado 
ao mundo. No entanto, Paulo não 
estava falando sobre Israel de um 
modo geral. Ele falava sobre os 
judeus messiânicos em Israel.

Pois a Macedônia e a Acaia 
tiveram a alegria de contribuir 
para os pobres dentre os santos 
de Jerusalém. Eles tiveram prazer 
nisso, e de fato são devedores a eles. 
Pois se os gentios participaram das 
bênçãos espirituais da Boa Nova 
dos judeus, devem também servir 
aos judeus com seus bens materiais. 
(Romanos 15.26-27)

Vocês conseguem imaginar cristãos 
nos dias de Paulo recebendo ofertas 
de cristãos para fornecer aos 
fariseus roupas novas e uma nova 
sinagoga? Que tal financiar garotos 
judeus para estudar sob a tutela dos 
saduceus? Pois é exatamente isso 
que os cristãos de todo o mundo 
fazem nos dias de hoje. Se mostrar 
uma Estrela de Davi, eles a apoiarão.

É sutil

Ocasionalmente, as pessoas me 
perguntam sobre perseguição em 
Israel e minha reação inicial é um 
encolher de ombros. Todos nós 
em Israel estamos acostumados 
à constante ameaça de foguetes 
e explosões de ônibus; pessoas 

O governo não proibe os fiéis de trabalharem em 
certos empregos; não precisa. O medo cultural 

dos judeus messiânicos é suficiente para impedir 
alguns empregadores de os contratarem.

Judeus ortodoxos que valorizam amplamente as instruções de seus rabinos acima do 
governo secular de Israel frequentemente enfrentam a polícia.
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agressivas que não gostam do fato 
de existirmos são um modo de vida. 
Mas eu preciso me forçar a parar e 
me lembrar que, só porque estamos 
acostumados a isso, não quer dizer 
que a perseguição religiosa seja certa. 
E se não cuidarmos da ferida, ela 
pode facilmente piorar.

Durante a maior parte da minha 
vida, a perseguição aos judeus 
messiânicos em Israel consistiu 
em atividades amplamente sutis e 
escondidas. Nosso governo não corta 
cabeças de pessoas que afirmam 
seguir o Messias judeu; nós não 
somos esse tipo de país. Mas eles 
também não fazem muito para 
proteger os messiânicos israelenses 
quando outros grupos se opõem 
a nós simplesmente por causa do 
nosso testemunho de fé.

O governo não proibiu os fiéis de 
trabalharem em certos empregos; 
não precisa. O medo cultural dos 
judeus messiânicos é suficiente 
para impedir alguns empregadores 
de os contratarem, apesar das leis 
contra discriminação. O governo 
não recusará aos judeus messiânicos 
o direito de alugar um salão para 
adorar; não precisa. Os empresários 
têm muito medo de um boicote dos 
judeus ortodoxos (que inclui um 
grande número de turistas) para 
alugar suas instalações a judeus que 
creem em Yeshua. Como resultado, 
os judeus messiânicos muitas vezes 
precisam alugar instalações no meio 
do nada para promover conferências 
e acampamentos de verão - ou 
simplesmente não promovem eventos.

Eu nunca ouvi falar disso

Talvez vocês até tenham visitado 
Israel e desfrutado de uma viagem 
agradável e inspiradora. Mas há uma 
grande diferença na mente israelense 
entre um turista cristão gentio que 
vem aqui para gastar dinheiro e voltar 
para casa, comparado a um cidadão 

israelense que passará 
a vida alegando que os 
judeus estão destinados a 
seguir Yeshua.

Israel é uma democracia 
e nação onde a 
liberdade de religião é 
um direito garantido. 
Mas, como qualquer 
estudante de história 
sabe, as leis são 
tão boas quanto os homens e 
mulheres encarregados de aplicá-las.

Um dos casos mais conhecidos 
de assédio religioso é o caso de 
Pnina Pie, uma padaria kosher que 
pertence a Pnina e sua família, 
que foi alvo de ativistas religiosos 
simplesmente porque a família 
era messiânica. Saibam que não 
há lei que desqualifique os árabes 
cristãos ou muçulmanos de fornecer 
alimentos kosher - esse foi um ataque 
específico aos judeus que alegavam 
crer em Yeshua. Enfurecidos ao 
descobrir que os donos da padaria 
eram messiânicos, os ativistas se 
plantavam na frente 
da padaria com 

panfletos que alertavam para as 
terríveis conseqüências de comer um 
delicioso croissant feito pelas mãos de 
missionários condenadores de almas.

Quando essas atividades frustraram 
apenas parte da clientela, um 

Ativistas judeus ortodoxos cercam carros de congregantes 
e bloqueiam a entrada do salão de reuniões, na tentativa 
de intimidar os fiéis. Os congregantes dizem que a polícia 
até agora ignorou os pedidos para dispersá-los.

Quando as pessoas me ligam e pedem um 
bolo, algumas dizem: “por favor, não coloque 
nenhum logotipo ou adesivo na embalagem”.

Pnina Comforti, proprietária da padaria 
Pnina Pie
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ativista entrou no local e arrancou 
o certificado kosher da parede. 
Em alguns bairros israelenses, 
não ter uma licença kosher é 
uma sentença de morte para uma 
empresa, uma vez que não apenas os 
ultraortodoxos, mas muitos judeus 
que observam a lei não apadrinham 
uma empresa assim. Apesar da 
fidelidade dos clientes, muitos 
simplesmente não conseguem, em 
sã consciência, comprar e servir 
quitutes não-kosher.

Ao entender as ramificações que 
isso apresentava para os messiânicos 
em todo o país, caso as autoridades 
ortodoxas permitissem que esse 
comportamento de atacar os 
negócios de judeus messiânicos 
não fossem resolvidos, os parceiros 
do Maoz nos ajudaram a custear 
e mover uma ação e levar o caso à 
Suprema Corte de Israel, que decidiu 
em favor do direito de Pnina Pie de 
fornecer alimentos kosher, apesar do 
sistema de crenças do proprietário. 
No entanto, se o caso tivesse parado 

aí, todo o esforço seria inútil porque 
as autoridades rabínicas em Israel 
fundamentalmente não respeitam a 
jurisdição da Suprema Corte sobre 
suas decisões religiosas!

Foram necessários mais alguns 
empurrões até que o Tribunal 
emitisse multas para que a 
autoridade rabínica concordasse. 
Hoje, a Pnina Pie atende clientes 
satisfeitos em dois locais kosher. 
Ainda assim, Pnina só venceu 
porque judeus mesiânicos e cristãos 
de todo o mundo a defenderam. Mas 
os messiânicos em Israel, como um 
todo, não têm muita certeza se os 
cristãos os defenderão em tempos de 
necessidade.

Não é o governo. É quem 
está no governo

O governo israelense tem muitos 
departamentos e acredita-se que 
alguns deles tenham sido infiltrados 
por ativistas ultraortodoxos e, por 
décadas, eles vêm dificultando a 
concessão de cidadania aos judeus 

messiânicos. Nunca ficou claro 
como o governo sabia sobre a vida 
pessoal de judeus messiânicos que 
pretendiam imigrar, mas havia 
rumores de que as pessoas dentro do 
governo dependiam de “detetives”, 
principalmente de uma organização 
chamada Yad L’Achim que espiona as 
pessoas para estabelecer se elas são 
seguidoras de Yeshua.

O governo agir com base em 
informações fornecidas por espiões 
civis e autodesignados já seria ruim 
o suficiente. Mas então surgiram 
preocupações de que pessoas 
dentro do Ministério do Interior, 
controlado por ultraortodoxos, 
também estavam compartilhando 
informações. Não há como 
provar isso, porque não entramos 
furtivamente nos prédios do governo, 
mas do nada, nós - e messiânicos 
em todo o país - começamos a 
receber revistas “evangelísticas” 
em nossos endereços residenciais, 
com artigos que confrontam nossas 
ideias religiosas errôneas e nos 
incentivam a nos convertermos ao 
“verdadeiro” judaísmo. As revistas 
foram endereçadas a nós usando 
nossos nomes completos, que nunca 
usamos em outros lugares, exceto 
em documentações do governo. 
Portanto, embora nunca tenhamos 
sido questionados pelo governo 
em nenhuma ocasião sobre nossas 
crenças, parece que alguém no 
governo tem um arquivo sobre 
nós e dá a essa organização não 
governamental acesso a nossos dados 
pessoais, incluindo os endereços 
residenciais.

Anos atrás, uma multidão 
ultraortodoxa ficou sabendo 
o endereço da casa da minha 
mãe e eles jogaram um coquetel 
molotov do lado de fora da porta, 
mantendo-a presa no apartamento 
no terceiro andar enquanto o 
corredor pegava fogo. Felizmente, 

Em raras ocasiões, a perseguição injusta e até ilegal contra judeus messiânicos é 
reconhecida pela mídia de Israel. Um desses artigos - um exposé de 4.000 palavras 
sobre a organização anti-liberdade de religião, que promove uma luta feroz contra os 
judeus messiânicos, foi publicado em 3 de outubro de 2009 pelo jornal Haaretz.
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o corpo de bombeiros chegou e 
apagou as chamas.

Anos mais tarde, depois que meus 
pais se casaram e moravam perto de 
Tel Aviv, uma bomba foi colocada 
debaixo do carro deles. Felizmente, 
eles viram o pacote suspeito e 
ligaram para o esquadrão antibomba 
que o retirou e o explodiu.

O caso mais conhecido - devido 
à brutalidade - em que os judeus 
messiânicos foram atacados dessa 

maneira foi o de Ami Ortiz, filho de 
um pastor local. Ele foi vítima de 
uma bomba disfarçada de presente 
de Purim deixado para o pai na 
varanda da frente. Ami tinha 15 
anos na época e levaria mais de dois 
anos e 14 cirurgias para reconstruir 
seu corpo, que ficou gravemente 
queimado. Por causa de uma câmera 
de segurança - e muita pressão, 
esse caso foi uma das poucas vezes 
em que um criminoso foi levado 
à justiça plena e passará o resto 

de seus anos na 
prisão. Embora 
esse ataque em 
particular tenha 
sido considerado obra de um 
judeu religioso do tipo lobo 
solitário, o ataque foi claramente 
inspirado pelos protestos 
direcionados contra o pastor nos 
meses que o antecederam.

Uma situação menos conhecida, 
mas significativamente 
perturbadora, também ocorreu 

há vários anos, quando uma família 
messiânica compartilhou que 
sua filha em idade escolar havia 
sido chamada à sala da diretora 
e interrogada por um grupo de 
homens religiosos sobre as atividades 
religiosas de sua família. Ela foi 
incentivada a manter a conversa em 
silêncio e, por isso, não pensou em 
mencioná-la a ninguém até o dia em 
que a van de sua família explodiu 
enquanto estava estacionada na 
frente da casa.

Felizmente, existem muitas pessoas 
de princípios em nosso governo. 
Quando ocorrem injustiças, um 
judeu messiânico pode levar seu caso 
até a Suprema Corte, se necessário. 
O Supremo Tribunal tem um bom 
histórico de aplicação da lei acima 
da opinião pessoal. Infelizmente, é 
muito difícil chegar à bancada da 
Suprema Corte sem financiamento 
e muita pressão por parte de uma 
grande massa de pessoas. O pequeno 
corpo messiânico em Israel não se 
qualifica como massa. Se ele tentasse 
se posicionar, muitas pessoas 
correriam o risco de se tornar alvos. 
A pergunta, então é: quem defenderá 
os messiânicos de Israel?

Numa época em que Israel vive 
sob uma enxurrada constante 
de condenações e sanções 
diplomáticas, o país reconhece que 
os evangélicos são, talvez, seu maior 
aliado no mundo. Assim como 
Ester, que foi colocada em um lugar 
de influência para defender o povo 
de Deus da matança, quem sabe, 
vocês também foram colocados 
nessa mesma posição hoje para 
momentos como estes.

Felizmente, existem muitas pessoas de 
princípios em nosso governo. Quando ocorrem 
injustiças, um judeu messiânico pode levar seu 

caso até a Suprema Corte.

Ya’akov Teitel, que não se arrepende do que fez, foi 
condenado pela tentativa de assassinato de Ami Ortiz 
após uma longa investigação e batalha judicial.
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Shalom de Tel Aviv!

Você sabia que toda semana em algum lugar de Israel, os judeus messiâ-
nicos se reúnem para adorar ao Senhor sob ameaça e intimidação de judeus 
ortodoxos? Você sabia que quando a polícia é chamada para proteger os 
fiéis, as autoridades geralmente ignoram as ligações? Você sabia que 
parte do financiamento para organizações que assediam os messiânicos pode 
vir de cristãos bem-intencionados que fizeram doações a instituições de 
caridade judaicas seculares, reformistas ou ortodoxas?
Nos últimos 10 anos, o Maoz investiu US$ 229.000,00 na defesa dos 

direitos e liberdades de cidadãos israelenses messiânicos e venceu todos 
os casos! Muitos desses processos levaram anos para ter um veredito 
justo, mas abriram precedentes para decisões em favor dos direitos legí-
timos dos judeus messiânicos!
Organizações anti-liberdade de religião, como a Yad L’achim e a Lehava, 

têm apoiadores profundamente comprometidos e podem pagar salários ao seu 
pessoal em tempo integral para assediarem os messiânicos e eles acreditam 
piamente que estão fazendo a obra de Deus. Quando elas veem que a polí-
cia não faz nada, se sentem mais encorajadas. Isso só pode ser interrom-
pido através de orações e responsabilização perante os tribunais.
O que você pode fazer? Oração - Inscreva-se para receber nossa carta 

de oração semanal detalhada e exclusiva e compartilhe-a com seus grupos 
de oração.
Apoio - Os judeus messiânicos têm voz aqui na Terra Santa há mais de 

40 anos porque pessoas como você ofertaram ao Ministério Maoz Israel.
Levante sua voz - Sua voz é livre e não tem preço. Comece a falar 

com amigos, familiares e igrejas. Faça com que apoiem os messiânicos de 
Israel.
Juntos, veremos justiça para todos e fortaleceremos o Corpo do Messias 

em Israel. Faça a sua parte para que nós possamos fazer a nossa!

 Ari e Shira Sorko-Ram/Kobi e Shani Ferguson

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


