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O Nascimento de Israel - Mudando a História:

A DECLARAÇÃO BALFOUR
Por Shira Sorko-Ram

O

dia 2 de novembro de 2017 marca o 100º aniversário da assinatura da Declaração Balfour, na
qual a Grã-Bretanha declarou que “O
Governo de Sua Majestade vê com simpatia o estabelecimento na Palestina de
um lar nacional para o povo judeu, e en-
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vidará todos os seus esforços no sentido
de facilitar a realização desse objetivo...”

que trouxe ao povo palestino uma tragédia que os faz sofrer até hoje”.

Quando o presidente da Autoridade
Palestina, Mahmoud Abbas, ouviu que a
Grã-Bretanha se preparava para celebrar
o centenário deste famoso documento e
tudo o que ele representou no renascimento do estado de Israel, ele apelou aos
líderes árabes “para processarem o governo britânico por esse crime histórico

Abbas instou a Grã-Bretanha a “expiar por esse crime, tomando uma série
de medidas, incluindo pedir desculpas
ao povo palestino; reconhecer o estado
palestino sem demora; revogar a Declaração Balfour e emitir uma nova declaração em seu lugar, fazendo justiça aos
palestinos, compensando-os pelo sofri-
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mento causado pela declaração, assim como a Alemanha
compensou os judeus pelo Holocausto”. ¹
Não poderia ser mais claro: o objetivo de Abbas é destruir
Israel e substituí-lo por outro estado árabe muçulmano!

NA ONU
Em setembro passado - durante um discurso na Assembleia Geral da ONU - Abbas exigiu que o Reino Unido se desculpasse pela declaração.
“Pedimos à Grã-Bretanha, à medida que nos aproximamos dos 100 anos desde essa infame declaração, para
extrair as lições necessárias e assumir
sua responsabilidade histórica,
jurídica, política, material e
moral pelas consequências
dela, incluindo uma desculpa ao povo palestino pelas
catástrofes, pela miséria e
pela injustiça que a mesma criou, e aja de forma
a corrigir esses desastres e
remediar suas consequências, incluindo o reconhecimento do estado da Palestina”, disse Abbas. “Este é o
mínimo que a Grã-Bretanha
pode fazer”. ²

tanyahu, também discursando na ONU, observou que a
postura da AP no centenário é “outro exemplo” da recusa
palestina em reconhecer o direito de Israel de existir.
“Isso foi há quase 100 anos... Fale sobre ficar preso
no passado! Os palestinos também podem apresentar uma
ação coletiva contra Abraão, por comprar terras em Hebron”, disse ele, referindo-se à figura bíblica. ³
Em um discurso aos Amigos Cristãos de Israel, em
dezembro de 2016, a primeira-ministra da Grã-Bretanha,
Theresa May, chamou a crucial carta escrita pelo Conservador Ministro das Relações Exteriores, Arthur James
Balfour, enviada para o Lorde Rothschild, em 1917, “uma
das cartas mais importantes da história”, que “demonstra
o papel vital da Grã-Bretanha na criação de uma pátria
para o povo judeu”. May acrescentou: “É um aniversário
que vamos observar com orgulho”. Ela convidou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para as celebrações
oficiais do aniversário. 4

A GRÃ-BRETANHA PLANEJA
GRANDES CELEBRAÇÕES
E comemorar eles vão! Judeus, cristãos, estadistas e
políticos conservadores vão comemorar, juntamente com
os cidadãos britânicos que amam Israel. Estudantes universitários, alunos do Ensino Básico e di-

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Ne-

O general Allenby entrando a pé em Jerusalém.
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plomatas de muitos países se juntarão às
comemorações.

Por causa de seus antecedentes bíblicos, ele era um sionista leal há várias
décadas (ao contrário de muitos outros
políticos de denominações mais conservadoras, como os anglicanos). 5

O site balfour100.org foi criado pela
e para a coalizão cristã do Reino Unido
para comemorar o centenário da Declaração Balfour. Haverá um enorme
evento no Royal Albert Hall no dia 7 de
novembro, com muitos outros eventos
por todo o Reino Unido. Na verdade,
haverá celebrações durante todo o mês
em todo o país.

A DECLARAÇÃO BALFOUR
MOLDOU A HISTÓRIA
Por que, então, a Declaração Balfour
é tão importante? Por que ela é tão “sagrada” para o povo judeu e os cristãos
evangélicos e tão controversa para os palestinos, árabes e políticos liberais?
Crítica para o direito internacional,
ela foi a primeira política formal a declarar o direito do povo judeu de se estabelecer em sua pátria original. Inevitavelmente, a compreensão de seu verdadeiro
significado e intenção é obscurecida por
diferentes visões de mundo e tendências
políticas. No entanto, foi o primeiro passo de uma nação para reconhecer a aspiração sionista de alguma forma.
Para as pessoas que não conhecem ou
creem no Antigo e no Novo Testamentos, a reivindicação de direitos bíblicos
de que a terra pertence ao povo judeu,
que remonta de 2.000 a 4.000 anos, não
tem a mínima importância quando elas
veem os árabes alegarem que seus antepassados já viviam em Jericó cerca de
sete mil anos atrás e que hoje vivem sob
o controle da nação de Israel que tem
apenas 70 anos.
Uma coisa é certa: para o mundo, em
1917, até mesmo imaginar um governo
que criaria uma declaração oficial para
recriar o estado de Israel cerca de 1800
anos após sua extinção, parecia impossivelmente impossível, talvez até mesmo
fantástico. Com milhões de muçulmanos
que vivem no Oriente Médio, cuja religião ensina o ódio extremo aos judeus;
com o antissemitismo ancestral e nocivo em toda a Europa; com o profundo
e centenário antissemitismo até mesmo

General Edmund Allenby

nos Estados Unidos, quem poderia imaginar um cenário em que uma pequena
nação insular, com um império onde o
sol nunca se põe, se concentraria na nação inexistente de Israel e consideraria
seriamente ressuscitá-la dos mortos?

O PRIMEIRO-MINISTRO
CRISTÃO E SIONISTA DA
GRÃ-BRETANHA
No entanto, pela mão de Deus, aconteceu que, nos anos de 1916-1922, David Lloyd George tornou-se Primeiro
Ministro do maior império que o mundo
já havia visto. A Grã-Bretanha controlava 21 milhões de quilômetros quadrados da massa terrestre e 20% da população mundial.
O homem que Deus colocou no leme
era um cristão galês que havia sido adotado pela família de um ministro batista. Ele foi criado segundo a Bíblia e
por toda a sua vida ele foi um devoto
membro da igreja Discípulos de Cristo.
Em um discurso, muito mais tarde em
sua vida, durante uma visita a “Canaã”,
ele disse à sua audiência judaica: “Eu
ouvi falar do Vale de Jezreel, do Carmelo e de Sião antes mesmo de eu saber
da existência, na minha própria terra,
de batalhas e fronteiras disputadas que
ocorreram na história da Inglaterra”.

Entre os deveres diários desse primeiro ministro, Lloyd George também
era encarregado de executar a Primeira
Guerra Mundial nos teatros da Europa e
do Oriente Médio. Foi preciso um secretário estrangeiro, com uma mentalidade
teológica semelhante, para se concentrar
na elaboração de um documento que realmente traria à vida uma pátria para o
povo judeu. Acontece que o secretário
estrangeiro era Arthur Balfour e ele estava totalmente de acordo com os sentimentos de Lloyd George.

UM GABINETE REPLETO
DE CRISTÃOS
Balfour era conhecido como sendo
um cristão devoto, e a teologia era uma
de suas disciplinas favoritas. “Seu interesse pelos judeus e sua história durou
toda a sua vida”, escreveu a sobrinha
Blanche Dugdale. “Originou-se no doutrinamento do Antigo Testamento que
Balfour recebeu de sua mãe e de sua educação escocesa... o problema dos judeus
no mundo moderno parecia-lhe de imensa importância”, escreveu Dugdale. “Ele
sempre falou ansiosamente sobre isso...
que a religião e a civilização cristãs devem ao judaísmo uma dívida imensurável, vergonhosamente amortizada”.
De fato, duas décadas depois, durante a Segunda Guerra Mundial, a família
de Lorde Balfour reuniu 180 crianças
judias, que foram transportadas para a
Grã-Bretanha antes que os nazistas pudessem alcançá-las.6
Além disso, aconteceu que o gabinete de guerra do primeiro-ministro Lloyd
George era composto por nove membros, sete dos quais haviam sido criados
em casas evangélicas ou tinham abraçado pessoalmente o protestantismo. Mais
especificamente, seis desses sete foram
criados em casas evangélicas calvinistas.
Naquela época, no final dos anos 1800,
início dos anos 1900, os calvinistas eram
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Primeiro-ministro David Lloyd George

pró-Israel, e os “restauracionistas” esperavam que os judeus retornassem à sua
pátria nos últimos dias.
Teria sido altamente improvável
reunir um grupo mais evangélico de
homens que foram influenciados pela
Bíblia no mais alto nível do governo
britânico naqueles dias do que aqueles
que compunham esse grupo. Na verdade, apenas um membro do gabinete era
firmemente antissionista, Edwin Samuel
Montagu, e ele era judeu! 7

A AMERICA APOIARIA A
DECLARAÇÃO?
Mas, antes que o primeiro-ministro
Lloyd George e o secretário Balfour
sentissem a coragem de finalizar uma
empreitada tão profunda, eles sentiram
que deveriam ter o apoio dos Estados
Unidos. Será que a América se interessaria por uma empreitada tão incomum?
Eles contataram o presidente Woodrow Wilson e o que aconteceu foi que
Wilson era o presidente mais pró-judeu
que os EUA já tiveram. Ele nomeou o
primeiro judeu para o Supremo Tribunal, Louis Brandeis, um sionista fervoroso - que também aconselhou Wilson sobre a Declaração Balfour. Antes,
quando foi presidente da Universidade
de Princeton, Wilson nomeou o primeiro
judeu para a faculdade.
Wilson era presbítero na igreja Presbiteriana, de profunda fé, filho de um
líder teólogo. Ele lia diariamente a Bíblia e disse que sentia “pena dos homens
que não liam a Bíblia todos os dias”. Ele

Secretário de Relações Exteriores Arthur Balfour

também orava de joelhos duas vezes por
dia. Em suma, Wilson foi o presidente
mais cristão que os EUA já tiveram. Se
Lloyd George não tivesse o pleno apoio
de Wilson, provavelmente os britânicos
não teriam apresentado a Declaração. 8
Há outra pessoa que também foi providencialmente instrumental em persuadir o primeiro-ministro britânico a dar
este salto extraordinário para legalizar
uma pátria judaica. Chaim Weizmann
foi um brilhante cientista judeu que formulou um processo para criar acetona
- uma substância que a indústria de munições britânicas tinha extrema necessidade. Essa conquista lhe concedeu acesso aos próprios políticos que decidiam o
futuro do Oriente Médio. Sua liderança
já havia sido reconhecida alguns anos
antes, quando ele enfaticamente pressionou para a criação de uma pátria judaica
na Palestina, e não em Uganda, de todos
os lugares, como algumas vozes influentes exigiam.

OS DADOS SÃO JOGADOS
No dia 2 de novembro, em nome do
governo britânico, o ministro das Relações Exteriores, Arthur Balfour, enviou
a Declaração, sob a forma de uma carta,
a Lorde Walter Rothschild, líder da comunidade judaica. 9
Historicamente, a família Rothschild
não era conhecida como sionista. Na
verdade, muitos judeus britânicos não
eram de todo sionistas. Enquanto muitos judeus proeminentes na Europa Ocidental temiam que uma pátria judaica
pudesse ameaçar seu status na Europa,

Químico Chaim Weizmann

Walter Rothschild argumentou que uma
nação judaica poderia ser um lar para
aqueles judeus que não viviam ou não
podiam viver em seus países. Como
líder principal da comunidade judaica
na Grã-Bretanha, Rothschild recebeu e
entregou a carta à Federação Sionista
Judaica, onde, a partir de então, tornou-se um documento autêntico utilizado na
política e no direito internacional.

A GRÃ-BRETANHA
MANDA TROPAS PARA A
TERRA SANTA
Enquanto isso, os britânicos estavam atolados no Oriente Médio em sua
ofensiva contra os turcos otomanos. Silenciosamente, Lloyd George enviou o
seu melhor general da Frente Ocidental
na Europa para assumir o comando da
Campanha da Palestina, e o general Edmund Allenby não decepcionou. Lloyd
George também ordenou um aumento
no número de tropas britânicas e Allenby
“recebeu aviões, batalhões e armamentos
adicionais”. Esses movimentos foram realizados em silêncio para garantir que os
britânicos capturassem Jerusalém antes
dos franceses ou dos alemães. 10
Acontece que o general Allenby era
um cristão devoto que lia diariamente a
sua Bíblia. Allenby cria na profecia bíblica. Ele deve ter ficado profundamente
emocionado quando recebeu a comissão
para libertar Jerusalém do Império Otomano Islâmico e preparar a terra de Canaã para o retorno do povo judeu. Dois
sargentos do exército britânico foram os
primeiros a ver o prefeito muçulmano

Presidente

MAOZ ISRAEL REPORT 5

ISRAEL ENDOSSADO,
APROVADO, CERTIFICADO E
LEGALIZADO QUATRO VEZES!
2 de novembro de 1917
Woodrow Wilson

Barão Walter Rothschild

de Jerusalém carregando uma bandeira branca de rendição em 9 de dezembro de 1917,
um pouco mais de um mês após a emissão
da Declaração Balfour. O 9 de dezembro
passou a ser a data judaica de 24 Kislev, o
primeiro dia de Hanukkah, comemorando a
rededicação do Templo de Deus (artigo na
página 6).11
Hoje, a Autoridade Palestina trabalha,
sem cessar, para deslegitimar, demonizar e,
em última análise, substituir o estado judeu
por um muçulmano. Seus líderes declaram
que os judeus nunca viveram na Palestina,
e a maioria dos 1.8 bilhões de muçulmanos
no mundo está convencida de que isso é verdade. No entanto, muito para o desânimo da
AP, os arqueólogos têm desenterrado regularmente todos os tipos de restos da herança
antiga de Israel na terra das Doze Tribos de
Israel. A Declaração Balfour foi o primeiro
documento legal a ressuscitar fisicamente
esta antiga nação - como predito pelos profetas de Israel há milhares de anos.
Foi o Deus Soberano que posicionou
homens em lugares de autoridade e poder, que conheciam a Bíblia. Os planos de
Deus nunca serão frustrados. Bem-aventurados aqueles que têm olhos para ver e
ouvidos para ouvir!

memri.org, link: goo.gl/dyNCtb; 2reuters.com,
link: goo.gl/wvEcAj; 3independent.co.uk, link:
goo.gl/sc6kCN; 4cfoi.co.uk; link: goo.gl/wiPhU2; 5jta.org, link: goo.gl/QpyJ72; 6jpost.com,
link: goo.gl/4hwRsX; 7pre-trib.org, link: goo.gl/
cPu2VA; 8haaretz.com, link: goo.gl/hJQSvU;
9
wikipedia.org, link: goo.gl/ShQwCV; 10pre-trib.
org, link: goo.gl/Kea8gQ; 11cai.org, link: goo.
gl/53R2XC
1

Declaração Balfour pela Grã-Bretanha que declarou sua
intenção de criar um estado judeu na “Palestina”. A Palestina
era uma área geográfica (não um povo) entre o Mediterrâneo, a
oeste, e o Líbano, a Síria, o Iraque e a Arábia, ao norte e ao leste.

19-25 de abril de 1920
San Remo Artigo 22: Reunião da Grã-Bretanha, França,
Itália, Japão e outros para decidir o futuro dos territórios
derrotados do Império Otomano. Os participantes assinaram
e certificaram a redação da Declaração Balfour, tornando-se
uma lei internacional vinculativa para estabelecer a Palestina
como pátria para os judeus.

24 de julho de 1922
Liga das Nações: um documento legal intitulado “Mandato
para a Palestina” foi aprovado por unanimidade pelos 51
estados da Liga que estabeleceram os direitos legais judaicos
na Palestina: “Considerando que o reconhecimento foi dado à
conexão histórica do povo judeu com a Palestina e aos motivos
para reconstituir seu lar nacional nesse país”. A Liga mandatou:
“A Mandatária [Grã-Bretanha] será responsável por colocar o
país [Palestina] sob tais condições políticas, administrativas e
econômicas que assegurarão o estabelecimento do Lar Nacional
Judeu, conforme estabelecido no preâmbulo...
No entanto, o Mandato para a Palestina dividiu a
Palestina em duas partes: a oeste do rio Jordão para os
judeus, e a leste do Jordão para os árabes, dando 77% da
Palestina anteriormente prometida aos judeus, para um
estado transjordaniano.

29 de novembro de 1947
Resolução da Assembleia Geral da ONU 181: A Resolução
181 pediu uma nova partição da Palestina a oeste do rio
Jordão, dividindo-a em dois estados: um estado judeu e um
estado árabe. Foi aprovada em 29 de novembro de 1947. Os
judeus na Palestina aceitaram a resolução, mas os árabes na
Palestina e os Estados árabes a rejeitaram e a rejeitam até hoje.
Em nenhum desses documentos a palavra “palestinos”
aparece, porque tal povo não existia no momento desses
documentos. Após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, foi que
os palestinos ‘apareceram’. Até então, havia judeus, cristãos
e muçulmanos/árabes.
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Jerusalém, 1917

Como Predito
na Bíblia
J
erusalém, 11 de dezembro de 1917:

A
atmosfera
estava
eletrizada quando o general
Edmund Allenby apeou de seu cavalo
com humildade, tirou o chapéu com
reverência e entrou passou muros da
Cidade Velha pelo Portão de Jaffa,
que não era usado há muitos anos.

O domínio muçulmano de
seiscentos setenta e três anos havia
chegado ao fim. Imagens icônicas
mostram o povo judeu acolhendo o
general como se ele fosse algum tipo
de messias, e a Terra Santa nunca mais
voltou a ser a mesma.

meio foram assassinados e muitos mais
sofreram horrivelmente antes de fugirem.

primeiro voo em 1903 - os aviões
nem sequer tinham sido inventados.
Mas catorze anos depois, em 1917,
aviões estavam sendo usados (mas não
comumente), e a maioria das pessoas
nunca tinha visto um. A convicção desse
homem sobre Isaías 31 foi a inspiração
de Allenby. Ele enviaria aviões sobre
Jerusalém, e lançaria panfletos em árabe
dizendo: “Entreguem a cidade! Allenby”.

A Estratégia de Deus
dada em Isaías 31

Um Provérbio Árabe

Enquanto os turcos se aliaram
com a Alemanha na Primeira Guerra
Mundial, os britânicos encontravamse lutando contra o Império otomano
que começava a desaparecer no
Oriente Médio. O general Allenby foi
encarregado de libertar Jerusalém e
havia manifestado a preocupação de
seus superiores quanto à magnitude e
sensibilidade da tarefa diante dele.

Com o passar do tempo, o ardor da
Grã-Bretanha pela criação de um estado
judeu rapidamente esfriou, mas a história
de como esse momento particular surgiu
é uma maravilha deslumbrante.

Os 400 anos de
Escravidão de Jerusalém
Depois que outras conquistas
muçulmanas (e cruzadas) vieram e
foram, os otomanos turcos conquistaram
e governaram Jerusalém de 1517 a 1917
- o que então se chamava de Palestina
- por exatamente 400 anos. Na Bíblia,
400 anos parecem ser um sinônimo de
escravidão e opressão - 400 anos de
pecado cananeus armazenados para a ira;
400 anos de escravidão no Egito... e aqui
temos 400 anos de governo otomano.
A construção de igrejas e sinagogas foi
proibida, sinos de igrejas foram proibidos;
os não muçulmanos (dhimmis) tinham
que pagar o imposto jizya. Mas, o mais
catastrófico de tudo, foi que em 1915 foi
dada a ordem para eliminar todo cristão no
Império. O genocídio armênio incluiu não
só os armênios, mas também os católicos e
os cristãos ortodoxos gregos. Um milhão e

Havia um ditado árabe que dizia
que “os turcos não sairão de Jerusalém
enquanto o rio Nilo não fluir na

Ele recebeu ordens para tomar a
cidade sem atirar contra as pessoas ou
a cidade. Mas, como fazer isso? “Ore”,
a resposta veio de cima, o que talvez
não tenha sido muito útil na época. Mas
Allenby orou.
Allenby tinha lido um trabalho do
estudioso da Bíblia, o Dr. H. Aldersmith,
que estudava as profecias sobre Israel.
Aldersmith explicou em seu livro de
1898, “A Plenitude das Nações”, que
ele acreditava que Jerusalém seria
libertada pela Grã-Bretanha em 1917.
Ele ficou convencido, quando leu Isaías
31.4-5, que o Reino Unido teria uma
parte a desempenhar na restauração
de Jerusalém, e que seria realizado por
algum tipo de máquina voadora.
“...Assim o SENHOR dos Exércitos
descerá, para pelejar sobre o
monte Sião e sobre o seu outeiro.
Como pairam as aves, assim o
SENHOR dos Exércitos amparará
a Jerusalém; protegê-la-á e salvála-á, poupá-la-á e livrá-la-á”.
Isaías 31.4b-5
Aldersmith chegou a essa ideia mesmo
antes de os irmãos Wright fazerem seu
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Palestina e o profeta os expulsar da cidade”.

destaca essa data três vezes.

Digno de ser notado, os eventos conspiraram para que essas
duas coisas, altamente improváveis, viessem a acontecer. As tropas
britânicas estavam estacionadas no Egito nos anos anteriores a
esses eventos, e o tenente-general Sir Archibald Murray obteve
autorização para construir um oleoduto para bombear água fresca
do Nilo e uma ferrovia para abastecer suas tropas. Em 1917, a água
chegou, juntamente com as tropas, na Palestina. E o que era mais
bizarro, o rio Nilo estava fluindo na Palestina.
Em segundo lugar, Allenby lançou panfletos que, quando
escritos em árabe, pareciam assim: “Entreguem a cidade! Al
Nabi”, que significa “O Profeta”. Depois que os misteriosos objetos
voadores enviaram as mensagens de Allenby (“Al Nabi”), muitos
turcos fugiram imediatamente na noite de 8 de dezembro de 1917.
Durante toda a noite, as tropas turcas fugiram de Jerusalém.

Ageu recebe a palavra do Senhor nessa data, 24 de setembro,
e nos diz para “considerar” essa data, ou prestar atenção especial
nela nos versículos 10, 18 e novamente no versículo 20.
O contexto do capítulo envolve principalmente a
questão do Templo, da santidade e da impureza e da
bênção para o povo. Deus nos lembra de seu poder sobre
todas as nações e sua total soberania. Ele pode agitar as
nações sempre que escolher. Ele promete bênção para
o povo de Israel e chama nossa atenção com bastante
ênfase para essa data particular - 24 de Kislev. “Desde
este dia”, escreve Ageu, “vos abençoarei”.

No início da manhã, 9 de dezembro,
todos tinham partido e o prefeito de
Jerusalém, com um pequeno grupo
de pessoas, surgiu sob uma bandeira
branca para entregar as chaves da
cidade. A rendição formal foi aceita
pelo general O’Shea, em nome do
Comandante-em-chefe. Jerusalém foi
libertada e nenhum tiro foi disparado.

Alguns acreditam que a Festa da Dedicação,
Hanukkah, tem suas raízes neste capítulo, uma vez que
envolve a questão da rededicação do Templo. Talvez
este encontro tenha sido importante para o povo judeu
antes mesmo dos Macabeus derrotarem os gregos e
expulsarem seus ídolos do Templo em 167 AEC.

Dois dias depois, o general Allenby
aceitou oficialmente a rendição na
Torre de Davi, ao lado do Portão de
Jaffa, e uma proclamação foi lida
em sete línguas, dizendo às pessoas
que podiam, silenciosamente e sem
perturbação, dar continuidade aos
seus afazeres, e todos os seus lugares
sagrados seriam respeitados.

O Profeta Ageu Aponta
Para Uma Data

O Fim do Governo Muçulmano
De qualquer forma, a ideia de remover o que é contra
o Deus de Israel do seu lugar sagrado ressoa ao longo
dos séculos neste mesmo momento no calendário
judaico. Foi uma coincidência as autoridades
muçulmanas levantarem uma bandeira branca em
Jerusalém, a cidade que Deus chama de “Minha”?
Jerusalém, no 24º de Kislev, (9 de dezembro de
1917) foi libertada, terminando o domínio islâmico.
Além disso, ainda bem antes de Ageu, Daniel
12.12 também profetizou que haveria bênção
para Jerusalém após “1335 dias”. Um dos oficiais
britânicos ficou impressionado ao perceber que
o ano islâmico em 1917 era 1335, uma vez
que o calendário muçulmano (lunar) havia
iniciado em 622. Observadores interessados em
profecias, como o Dr. H. Aldersmith, já haviam
juntado os pedaços e esperavam redenção e
bênção para Jerusalém em 1917. Os 1335 anos
terminaram. “Bem-aventurado o que espera”
escreve Daniel, “e chega até mil trezentos e
trinta e cinco dias”.

Assim, a noite de 8 de dezembro
e todo o dia 9 de dezembro foi um
momento crítico e histórico. No
calendário judaico, do pôr-do-sol de 8
de dezembro ao pôr-do-sol no dia 9 de
dezembro, esse ano caiu no dia 24 do
mês judeu de Kislev. O que tem de tão
especial sobre o 24º Kislev?

Para encontrar a resposta, precisamos
voltar muitas centenas de anos até o
profeta Ageu. Kislev é o nono mês
do calendário judaico, e se lermos o
segundo capítulo de Ageu, um profeta
que ministrou durante a construção do
Segundo Templo, perceberemos que ele

Vocês podem ofertar nas
seguintes contas da Maoz:

Após 1335 anos de islamismo, a cidade
de Jerusalém foi libertada pelos britânicos
usando aviões que “pairavam como
pássaros” no 24º Kislev, em 1917.
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Ari & Shira Sorko-Ram

Novembro de 2017
Queridos Parceiros do Maoz,
Não há dúvida de que o Evangelho está a avançar em Israel. Quase todo
mundo agora sabe o que é um judeu messiânico quando, não muito tempo atrás,
ninguém tinha a menor ideia de quem éramos.

Hoje, ao escrever esta carta, estamos no meio de Sukkot - a Festa dos
Tabernáculos. O artigo do editor do Jerusalem Post de hoje falou do rei
Salomão e das orações que ele fez no primeiro Sukkot no Templo. Ele especificamente pediu a Deus que ouvisse as orações dos gentios quando eles viessem e orassem voltados para o Templo - onde habitava o Shekinah.

O artigo dizia o quão maravilhoso era que dezenas de milhares de cristãos
vinham para a Festa dos Tabernáculos deste ano e de todos os anos e citou
as palavras de Yeshua quando Ele próprio celebrou a festa: “No último dia,
o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede,
venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior
fluirão rios de água viva” (João 7.37-38).
Analisando os incríveis acontecimentos de 100 anos atrás, temos confiança de que, se Deus pôde reunir um grupo tão único de homens para trazer os
ossos secos judeus de volta à vida, Ele pode fazer muito mais ainda, como
soprar Seu Espírito nesses ossos e trazer vida aos seus espíritos!

A publicação de livros em hebraico está em nosso DNA. Sim, cada livro é um
projeto longo, árduo e oneroso, mas estamos convencidos de que existem poucas ferramentas com maior potencial do que livros sobre fé, bem escritos,
que trazem conhecimento e sabedoria para aqueles que anseiam pela verdade.
Nós já publicamos 170 livros e agora os estamos disponibilizando online.

Basta dizer que o Evangelho está sendo pregado. E os livros são um dos
nossos veículos mais fortes para espalhar o Evangelho e fortalecer nossa
comunidade messiânica em Israel. E vocês, nossos parceiros, são os que tornam isso possível.
			

Pela Verdade que nos liberta,

			

Ari & Shira Sorko-Ram
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