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IstandwithIsrael AJUDANDO A CONSTRUIR
				
A COMUNIDADE MESSIÂNICA DE ISRAEL

U

ma das coisas que mais
gostamos de fazer na nossa
Terra bonita é ajudar outras
pessoas! E nesta edição você vai poder
ver exatamente COMO fizemos isso
nos últimos 12 meses. Quando eu
digo “fizemos”, eu me refiro aos nossos
parceiros do Maoz! Ou seja, VOCÊ!
Nesses últimos 12 meses, os nossos
parceiros nos proporcionaram o
privilégio de distribuir US$ 772.737,00
entre 51 pessoas, 25 congregações e
17 ministérios israelenses! Isso é muita
oferta e muito amor derramados sobre
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o nosso povo em todo o país!
Muitas pessoas em nossa bela
comunidade
messiânica
em
Israel foram abençoadas através
do IstandwithIsrael - suas visões
tornando-se
realidade,
suas
desesperanças sendo transformadas
em esperança, e seus desesperos
transformando-se em fé. Nesta edição
você lerá algumas de suas histórias
emocionantes e comoventes.
E nós também temos impactado a
vida de pessoas não messiânicas aqui:
sobreviventes do Holocausto, novos
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imigrantes, crianças e até mesmo
um centro comunitário... tudo para
apresentar a eles o amor do nosso
Senhor de maneira tangível. Nós
ajudamos soldados messiânicos e não
messiânicos, dispensados do exército,
com bolsas de estudo universitárias e
cursos profissionalizantes.
Sente-se confortavelmente, leia
e sinta prazer nas coisas que Deus
fez, usando a sua vida, neste ano
que passou! Isto emocionará o seu
coração e também te abençoará
mais e mais!
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de Israel
DESCOBRI que o Deus
também é o
Deus nos chama para ajudar
aos necessitados, e nós
tivemos a oportunidade de
abençoar uma família cujas
vidas foram completamente
mudadas pela fé. Esta é a
incrível história dela:

Deus do

impossível

“Meu nome é Yacov Koifman, tenho 25 anos e
sou de Ashdod. Sou chef profissional e estudei culinária no Ha’Chef College. Hoje eu trabalho em um
Café, dentro de uma academia, em Ashdod. Jovens
da nossa congregação também trabalham lá
e usamos isso como uma oportunidade para
divulgar o Evangelho. Mas eu quero contar-lhes como foi que eu passei a crer em Yeshua, o
Messias de Israel.
Eu cresci em uma família judaica tradicional
que mantém costumes e tradições judaicas. A
minha vida inteira eu fui ensinado que o nome
de Yeshua era “Yeshu” (que significa: “que o
nome dele e a lembrança dele
sejam apagados”).

Yacov

Foi-me dito também que ele
era um deus dos ‘goyim’, das
nações/pessoas gentias, e não
dos judeus, e que era terminantemente proibido para os judeus crerem nEle,
ou mesmo falar coisas boas sobre Ele, porque
isso seria idolatria.
Três anos atrás meu sobrinho ficou doente,
com câncer, e foi levado para um hospital. Os
médicos disseram que a doença havia provocado um fungo muito violento, que agora se espalhava em direção ao cérebro. Já havia chegado
ao olho, e a única solução era uma cirurgia, que
deixaria o bebê cego, incapacitado e capaz de
se alimentar somente através de um tubo no
estômago. Caso ele não fizesse a cirurgia, ele
morreria quando o fungo atingisse seu cérebro.
Nós pedimos a muitos rabinos que viessem
e orassem pela cura do bebê, mas ficamos sem
resposta.
Durante esse tempo, meu irmão mais velho,
Chen, ouviu pela primeira vez sobre Yeshua, o
Messias, e sobre as curas feitas em Seu nome.
Apesar de suas objeções a Yeshua ao longo da
vida, naquele momento ele não se preocupava
mais com isso, dizendo a si mesmo: “se isso salvar
o meu filho, estou disposto a fazer qualquer coisa”. Em seu coração, com fé, ele aceitou Yeshua.

Confiando completamente em Deus, ele orou
para que Deus curasse o bebê. Ele fez isso com
fé, confiando plenamente em Deus. Na manhã
seguinte, os médicos, junto com um professor,
entraram na sala do hospital e ficaram surpresos
com o que viram - um milagre! O fungo havia
desaparecido completamente! Os médicos, até
hoje, continuam a usar este testemunho e a dar
esperança a muitos outros pacientes.

‘Uau! Minha vida inteira tem
sido uma mentira. Minha
vida inteira pessoas mentiram
para mim e me esconderam
a verdade... esconderam a
minha salvação de mim!’
Eu fiquei com muita raiva!

Após este milagre, meu irmão compartilhou o verdadeiro evangelho comigo, sobre a luz de Yeshua, sobre ser judeu e sobre o Novo
Testamento. Eu fiquei surpreso ao ver tantos versículos sobre Yeshua
no Antigo Testamento.
Por um lado, aquilo era incrível para
mim, mas, por outro lado, eu me sentia
horrível. Eu disse a mim mesmo: ‘Uau!
Minha vida inteira tem sido uma mentira.
Minha vida inteira pessoas mentiram para
mim e me esconderam a verdade... esconderam a minha salvação de mim!’ Eu fiquei
com muita raiva!
Na época em que eu aceitei Yeshua, eu
trabalhava no Japanika - um prestigiado
restaurante Sushi. Eu era o Chef principal
do restaurante e trabalhava longas horas
todos os dias; eu não tinha tempo de servir ao Senhor e dedicar minha vida a Ele.
Então eu comecei a orar, pedindo ajuda.
Algumas semanas depois, um amigo,
um empresário que eu conhecia, veio
e me ofereceu uma parceria 50/50 em
uma cafeteria, sem que eu tivesse que
investir um centavo. Naquele momento,
eu soube que aquilo era algo incomum e
que deveria ser obra do Senhor. Aceitei a
oferta e me tornei um coproprietário de
um empreendimento.
No entanto, depois de algum tempo eu
notei que meu parceiro sonegava impostos, fazia negócios por baixo dos panos e
roubava o Estado. Lembrei-me da escritura onde Yeshua disse: “Dê a César o
que é de César, e a Deus o que é
de Deus”. O comportamento
do meu parceiro realmente me incomodava,
mas, ainda assim, por
discernir que o negócio era do Senhor,

eu comecei a orar, pedindo a
ajuda de Deus.

Deus me respondeu rapidamente e, depois de uma
semana, meu parceiro ofereceu me a sua metade da empresa por 100.000,00 shékeis
(US$ 28.000,00 - cerca de R$
90.000,00). Eu não tinha essa quantia enorme.
Orei pela segunda vez e, novamente, a resposta veio
rapidamente. O meu parceiro me ofereceu a possibilidade de eu dar metade do valor de entrada – imediatamente -, e o restante em parcelas mensais, mas isso
ainda era muito dinheiro para mim. Então eu orei pela
terceira vez e Deus me respondeu; meu parceiro disse
que poderia me vender sua parte do negócio se eu lhe
pagasse 8,000,00 shékeis (US$ 2.300,00 – cerca de R$
7.500,00) por mês. De acordo com meus cálculos, não
me sobraria nada no final do mês, mas eu sabia que
Deus estava me dando essa oportunidade com um
propósito e um plano, então eu aceitei aquela proposta, confiando que o Senhor me abençoaria...
Com a ajuda do IstandwithIsrael, eu consegui
pagar a dívida que eu havia acumulado durante todo
aquele tempo; realmente me deu espaço para respirar e me permitiu continuar. Tenho certeza de que foi
Deus que colocou vocês no meu caminho.
Eu sei que, além de ser uma fonte de renda para mim,
esse negócio é um lugar de bênçãos para os jovens da
nossa congregação, que gostam de trabalhar no Café.
Além disso, todos nós compartilhamos o Evangelho
e servimos o povo de Israel através deste negócio. A
minha mãe agora também tornou-se messiânica.
Nós agradecemos a todas as pessoas em volta do
mundo que ofertam ao Maoz, cujo desejo é ajudar os
outros. Todos os meus funcionários e eu apreciamos
a ajuda de vocês e louvamos a Deus por existir uma
organização como o IstandwithIsrael. Eu agradeço a
Yeshua pela vida de vocês!”
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FAMÍLIAS Messiânicas

Criando

Embora o maior desejo de muitas famílias messiânicas seja criar
raízes na Terra Santa, financeiramente isso é quase impossível
devido aos altos preços, às enormes quantias que precisam dar
de entrada numa casa, e aos salários inferiores à média de
Israel. Nós temos testemunhado os investimentos que vocês
fazem se multiplicarem à medida que mais e mais famílias
messiânicas crescem e se estabelecem em Israel!

Raízes

Somos Rustam e Alyssa, novos imigrantes da
Ucrânia.
“Eu tenho 33 anos e temos uma filha de quatro
anos, a Moriel. A primeira vez que eu ouvi falar de
Yeshua foi aos 18 anos. Um dia eu me encontrei com
um conhecido, que eu sabia que era viciado em
drogas e também era criminoso, e ele me contou
sobre como o Senhor Yeshua tinha mudado a sua
vida. Àquela altura eu já estava viciado em drogas há
sete anos.

Rustam

Esse conhecido me levou a
um centro de reabilitação, onde
eu me libertei das drogas. Eu já
tinha fracassado muito na vida,
mas eu sempre soube que só o Senhor podia me
ajudar. Estou livre das drogas há oito
anos. Deus me deu uma família - uma
esposa que eu amo e uma filha maravilhosa. Há quatro anos e meio, Deus
nos trouxe para Israel.
Quando chegamos aqui, imediatamente procuramos a congregação de
Beit Hallel em Ashdod. Começamos a
servir ali e estamos lá até hoje. Nosso
apartamento é alugado e o nosso sonho
era ter o nosso próprio apartamento. Os
aluguéis são muito altos em Israel, e o
valor de um apartamento, mesmo um
bem pequeno, é extremamente caro.
Então nós oramos e esperamos um milagre do
Senhor. Em abril de 2016, amigos nossos nos falaram
sobre um projeto especial de loteria do governo em
Israel de apartamentos com preços mais baixos para
famílias que ainda não possuíam sua casa própria. Nós
nos cadastramos no projeto cujos apartamentos eram
20-30% abaixo do valor de mercado e exigia apenas
10% de entrada. Depois de dois meses, recebemos
uma carta informando-nos de que havíamos ganhado a oportunidade de comprar um apartamento na
cidade de Rosh Ha’Ayin! [Por sinal, a atriz Gal Gadot,

Estou livre das
drogas há oito
anos. Deus
me deu uma
família - uma
esposa que eu
amo e uma filha
maravilhosa.

que fez o papel da Mulher Maravilha
no cinema, é dali! Editor] O Senhor
Yeshua nos deu essa oportunidade com
a qual a gente só sonhava! Tudo o que
precisávamos fazer era dar a entrada
de 10% do valor, só que não tínhamos.
Nós dois temos empregos comuns e
recebemos salário mínimo. Seria muito
difícil conseguir esse montante em um
curto espaço de tempo, e sabíamos
que poderíamos perder a chance de
comprar um apartamento em Israel.
As pessoas da congregação nos falaram sobre
o IstandwithIsrael e disseram que podíamos pedir
ajuda. Através da congregação, nós imediatamente
solicitamos assistência e logo recebemos um milagre
financeiro! Foi mesmo uma bênção! Graças à ajuda de
vocês nós demos a entrada do apartamento e assinamos o contrato de compra!!!
Nós agradecemos a Deus pelo IstandwithIsrael e
pelos corações das pessoas que Deus moveu para
ofertar e ajudar os judeus messiânicos em Israel”.

“Meu nome é Marco Ben Or. Eu nasci em
1975, na ilha comunista de Cuba, em uma família de ascendência sefaradita. Eu fui criado
em um ambiente secular, e desde cedo me
ensinaram que Deus era o “ópio do povo”. No
entanto, ao longo dos anos, eu “de alguma
forma” buscava sinceramente a verdade sobre Deus e respostas às muitas
questões existenciais que eu
tinha. Mas ninguém me dava
respostas concretas.

Marco

Depois de uma longa luta
pela libertação do comunismo, em 1995
eu imigrei para os Estados Unidos. Quando eu tinha 21 anos e ainda frequentava
a faculdade em Orlando, na Flórida, um
jovem evangelista me expôs as verdades
simples e poderosas do Evangelho. Ele
tinha as respostas que eu vivia procurando
desesperadamente. Yeshua era o CAMINHO, a VERDADE e a VIDA que eu ansiava! E com isso eu fui completamente transformado pelo Amor do meu Salvador e
pelo Conhecimento do Deus dos meus antepassados.
Alguns anos depois,
Deus me chamou para
imigrar para Israel, como
cumprimento das antigas
profecias. Então, em 2003,
eu vim para Israel e, para
minha surpresa, além de
me apaixonar por Israel
instantaneamente, já no
primeiro mês, eu também
me apaixonei por um
messiânica Sabra (nascida
em Israel) que conheci
enquanto fazia trabalho
voluntário.

Nós não tínhamos ideia de
quão caro e difícil isso seria.
Perto do final do processo
de construção, ficamos sem
fundos e o pouco que ainda
tínhamos perdemos para
uma empresa local
de fabricação de janelas
que faliu.

Minha esposa Rinat
nasceu em Israel em 1982, em uma família de jovens imigrantes que vieram para Yeshua em um Kibutz poucos
anos antes. Ela foi criada conhecendo seu Deus e Messias
e, ainda jovem, decidiu segui-Lo. Eu a conheci quando
ela estava terminando seu serviço nas FDIs, e depois de 2
anos de oração e buscando a vontade de Deus, nós nos
casamos. Nós fomos abençoados com 3 meninos, Amichai, Asael e Refael. Hoje eu trabalho como engenheiro

mecânico e Rinat é guia turística certificada.
Alguns anos atrás nós começamos a construir uma
casa com as economias que tínhamos, além da ajuda
de familiares e empréstimos bancários que fizemos.
Nós não tínhamos ideia de quão caro e difícil seria.
Perto do final do processo de construção, ficamos sem
fundos e o pouco que ainda tínhamos perdemos para
uma empresa local de fabricação de janelas que faliu.
De repente, nos vimos com uma casa inacabada,
sem dinheiro para concluir a construção, grandes
pagamentos de empréstimos mensais, mais o aluguel.
Nossa única esperança era de que Deus, que havia nos
colocado naquele caminho, de alguma forma proveria.
Nós mantivemos a fé, continuamos trabalhando duro e
esperávamos o Seu milagre.
Foi quando ouvimos que receberíamos ajuda do
IstandwithIsrael. A notícia veio como chuva do céu em
momento certo! Com os recursos que vocês ofertaram,
mais a ajuda extra da família, nós conseguimos encomendar novas portas e janelas e completar muitas das
coisas que precisávamos para a casa.
Nós cremos que este ministério e aqueles que o
apoiam estão ajudando o Corpo do Messias na Terra
Santa, conforme instruído pelas palavras de nosso
Senhor e dos Apóstolos.
Muito obrigado a vocês, por ofertarem ao Maoz. Que
o Deus de nossos antepassados os abençoe ricamente
por tanto amor e generosidade”.
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EM ISRAEL, ser um soldado

faz parte do nosso destino.

PROTEGER a nossa nação é nossa
responsabilidade
O IstandwithIsrael orgulha-se de apoiar
os soldados que servem bravamente ao
nosso país e os apoia no momento em
que suas jornadas continuam rumo a
uma educação superior e realização de
suas aspirações profissionais dentro da
organização “Yachad L’Maan haHayal”.

Graças à oferta de vocês ao “Yachad L’Maan
HaHayal” (Unidos pelos Soldados), nós temos condições
de dar continuidade às nossas atividades em prol do
bem-estar dos soldados das FDIs e da Polícia de Fronteira - projetos de educação e bem-estar, cuidados com milhares
de soldados sem famílias [cujos
pais não vivem em Israel], apoio a
soldados de famílias pobres, etc.
Juntamente com vocês nós continuaremos a dar a eles
um abraço caloroso e amoroso.

Soldados

Neste ano nós estabelecemos um novo projeto, iniciado pelo Chefe de Equipe - um Fundo de Bolsas de Estudo
para soldados dispensados das FDIs. Com as ofertas de
vocês, esse fundo concederá bolsas de treinamento acadêmico/profissional para cada soldado dispensado.
Em outras palavras, além do cuidado com o bem-estar dos nossos soldados durante o serviço militar, também contribuiremos para o seu futuro e uma integração
bem sucedida na sociedade após a sua dispensa, como
um sinal de agradecimento por seu serviço fiel.
O Ministério da Defesa administra todas as ofertas
para cobrir as despesas de recrutamento e despesas de
sua atualização, portanto, 100% de cada doação chega
ao seu destino.
Ten.-Cel. (Res.) Javier Rosenfeld
Diretor Executivo do Yahad
(Unidos pelos Soldados de Israel)
Israel e América Latina

Vocês podem ofertar nas
seguintes contas da Maoz:

Banco Bradesco - Agência 0157-0 - C/C 64.924-4
Banco do Brasil - Agência 0203-8 - C/C 14.206-9

AJUDA AOS Cristãos

para Encontrarem
o Seu
Árabes

destino

O Maoz e o IstandwithIsrael sempre consideraram uma
grande oportunidade ajudar messiânicos israelenses a
cumprirem seus chamados. O nosso desejo é expandir
o Reino de Deus preparando e capacitando os Seus
filhos em Israel. Leiam o testemunho de um messiânico
israelense que recebeu uma bolsa de estudo para buscar
a sua profissão enquanto glorifica o Senhor.

“Meu nome é Jeries Zibani, e eu sou de Kfar Yasif. Eu cresci
em uma casa de árabes israelenses crentes e aceitei Yeshua
como meu Salvador em 2012, na congregação de Nahariya.

Jeries

Depois de terminar o ensino médio, eu entrei
para a faculdade de Biotecnologia na Faculdade
de Engenharia ORT Braude, em Carmiel.

Em abril passado meu pai sofreu um grave
acidente e quebrou a perna em vários lugares.
Foi preciso colocar muitos pinos e placas, mas ele ainda não se
recuperou completamente e continua
impossibilitado de trabalhar. Durante
toda a semana eu trabalho em um Café,
além de ajudar o nosso funcionário na
oficina de alumínio do meu pai, sem
receber salário algum, apenas para
manter o negócio que sustenta a nossa
família. Este é o meu primeiro ano
de faculdade e eu estou trabalhando
arduamente para manter os meus
estudos. Eu procurei o IstandwithIsrael e
pedi ajuda para pagar a minha matrícula,
que estava além do que eu poderia pagar.

Obrigado
pela oferta
generosa.
Eu vou ter
um futuro
melhor.

Sou grato por essa ajuda, que me permitiu continuar meus
estudos universitários e cumprir o chamado de Deus para a
minha vida. Quero enfatizar que, sem o IstandwithIsrael, eu
não teria podido continuar os meus estudos. Mais uma vez,
obrigado pela oferta generosa. Eu vou ter um futuro melhor.
Agradeço às pessoas que ofertaram ao IstandwithIsrael.
Vocês são uma grande bênção para o Corpo do Messias em
Israel - judeus e árabes. Que a sua recompensa seja grande”.
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Anderson e Nara Barreto

Shalom amados parceiros do Maoz,
Estamos finalizando o ano de 2017. Grandes maravilhas fez o
Senhor na nossa vida pessoal, familiar e ministerial. Terminamos
este ano com os nossos corações cheio de gratidão ao Deus de
Israel. Vivemos tantos milagres, tantas conquistas, tantas alegrias e tanto aprendizado.

Nós do ministério Maoz Israel Brasil queremos agradecer a vocês
por suas ofertas de amor, pelas orações e pelo amor que têm
demonstrado pelo Maoz. Todo nosso êxito em 2017 só foi possível
porque Deus levantou pessoas como vocês que têm o coração aberto
para amar a Israel e amar o povo de Israel.

É maravilhoso ter vocês como parte da Família Maoz. Acreditamos
na palavra liberada pelo próprio Deus que está escrita em Gênesis
12.3: “Abençoarei aqueles que te abençoarem”. Portanto, o nosso
desejo é que 2018 seja o melhor ano da vida de vocês. Todas as
promessas do Pai irão se cumprir na sua casa e no seu ministério.
2018 será um ano de conquistas e vitórias.
Queremos ter o prazer de sempre contar com a amizade de vocês.
Não deixe de acessar o nosso site, para que possa nos acompanhar
mais de perto. www.maozisraelbrasil.org.
Deus abençoe vocês por abençoarem Israel.
Feliz 2018!
Pastores Anderson e Nara Barreto.

Atenção: o novo site do Maoz Brasil é este:

maozisraelbrasil.org
Acesse-o para mais informações sobre Israel

Visite nosso site: maozisraelbrasil.org

Proibida a reprodução parcial ou total, mecânica
ou eletrônica destas matérias, sem autorização
por escrito do nosso escritório no Brasil

