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Mudanças titânicas estão acontecendo 
em Washington, DC, sob o olhar do 

presidente Barack Obama. Um bando de 
assessores e conselheiros muçulmanos re-
ceberam as boas-vindas na Casa Branca e, 

com toda a certeza, eles tiveram uma forte 
influência nas tendências políticas muçul-
manas que o presidente deu início nos úl-
timos oito anos. Espera-se que o próximo 
presidente, seja quem for, não tenha essa 
envergadura acentuada em relação ao Islã.

Só que não. Há uma forte possibilida-
de de que uma influência islâmica ainda 
maior impactará a Casa Branca na pró-
xima administração. Por que? Porque, 

embora o The New York Times não saiba 
disso, nem a CNN, ABC ou NBC, os islâ-
micos têm um único e final objetivo, uma 
missão focada e que consome todo o resto 
no tocante ao mundo: conquistar todas as 
nações para Alá e estabelecer a lei Sharia.

Os muçulmanos devotos acreditam pro-
fundamente que a paz mundial será alcança-
da quando toda a raça humana se converter 
ao Islã. A missão explícita deles pode ser en-
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contrada em milhares... não, centenas de mi-
lhares de documentos. Em inúmeros vídeos 
é possível ver clérigos islâmicos, autores e 
estudiosos pregando seu evangelho. Das 
bocas de centenas multiplicadas de milícias 
jihadistas, gangues e exércitos sai a promes-
sa de terror e morte aos infiéis - todos os que 
se recusam a se converter ao Islã.

O terrorismo é, naturalmente, uma das 
principais ferramentas islâmicas para se 
conseguir a sua “paz” mundial. Mas o 
terrorismo não é certamente a única arma 
deles. A Irmandade Muçulmana prefere 
usar a diplomacia, o dinheiro, a educação, 
a persuasão e as eleições para conquistar 
o mundo ocidental. Pelo menos no início. 
Eles observam os pontos fracos para subs-
tituir o tecido democrático com sua visão 
de mundo sob a perspectiva da Sharia.

Seus métodos? Usam a educação; dou-
trinam estudantes ingênuos; oferecem 
bolsas de estudos para educar futuros pro-
fessores; doam grandes somas de dinheiro 
para universidades; usam a intimidação 
para manter a mídia sob o medo e silencio-
sa. Repetem interminavelmente que o Islã 
é uma religião de paz; usam advogados e 
lobistas para ameaçarem com processos 
contra os críticos de sua religião. Gritam 
“islamofobia!” Repetem interminavel-
mente que os muçulmanos são vítimas de 
abuso ocidental e ódio. Contribuem com 
grandes somas de dinheiro para institui-
ções de caridade de pessoas com influ-
ência. Mesquitas? Construir! Construir! 
Construir! E lembre-se sempre: algumas 
armas são mais potentes do que o engano.

Existem mil maneiras de promover 
a agenda islâmica. E seus líderes estão 
usando-as com grande proficiência.

ASSESSORA FIEL DE HILLARY CLINTON

Então vamos falar de um caso muito 
especial: Huma Abedin.

Huma Abedin tem sido a assistente in-
separável de Hillary Clinton nos últimos 
20 anos. Se Clinton tornar-se o próximo 
presidente, então, sem dúvida, essa as-
sessora de 40 anos de idade desfrutará de 
uma das posições mais influentes nos Es-
tados Unidos. Mas quem é Huma?

Os Abedins mudaram-se para a Arábia 
Saudita quando Huma tinha dois anos. To-
dos os seus anos de formação foram passa-
dos em um mundo cuja expressão islâmica 
é mais extremista do que qualquer outra 

nação da terra. Nem ela, nem sua irmã, ou 
até mesmo sua mãe, puderam dirigir um 
carro lá. Huma não tinha autorização para 
sair de casa sem estar acompanhada por 
um membro da família.

Seu pai, nascido na Índia, e mãe paquista-
nesa, foram profundamente doutrinados em 
teologia islâmica “Wahabbi”, e, portanto, apro-
veitaram o convite para usar seus talentos para 
difundir a doutrina islâmica. Os pais de Huma 
eram estudiosos islâmicos. Até hoje, a mãe tra-
balha incansavelmente em muitas diferentes 
organizações para espalhar a Sharia em todo 
o mundo, especialmente na países ocidentais.1

Aos 18 anos, a jovem criada na Arábia 
Saudita voltou para os EUA e se matri-
culou na Universidade George Washing-
ton, em 1994, que tinha uma Associação 
dos Estudantes Muçulmanos muito ativa 
(MSA). Em 1997, ela se tornou membro 
do Conselho Executivo da MSA como 
chefe do Comitê social.

O QUE É A ASSOCIAÇÃO DOS 
ESTUDANTES MUÇULMANOS?

Então qual é o problema? O problema 
é enorme. A maioria dos grupos filiados 

à Irmandade Muçulmana dos EUA surgiu 
da MSA.

Ainda mais perturbador é que, em 2001, 
o capelão muçulmano do capítulo George 
Washington da Associação dos Estudantes 
Muçulmanos, onde Huma Abedin havia 
atuado anteriormente em seu conselho 
executivo, não era outro senão Anwar al-
-Awlaki, a figura agora notória da al-Qae-
da que orientou alguns dos sequestradores 
do 11 de setembro.2

Os fatos simplesmente revelam que a 
Associação dos Estudantes Muçulmanos 
tem desempenhado um papel-chave no mo-
vimento islâmico, liderado pela Irmandade 
Muçulmana na América do Norte. Então, 
se há relatos de investigação longas e bem 
documentados, com fontes originais tão fa-
cilmente disponíveis para todos verem, por 
que a mídia não usa um pouco do seu tempo 
para fazer uma pesquisa até mesmo super-
ficial? Resposta: os islâmicos sabem como 
se defender. E eles se defendem. Quando 
alguém questiona as metas ou os métodos 
islâmicos, eles simplesmente gritam “per-
seguição religiosa” ou “islamofobia!” Isso 
é o suficiente para manter no cabresto pra-
ticamente toda a imprensa liberal.
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QUEM ENFRENTARÁ OS FATOS?

Pense nisso: Os únicos grupos de pessoas verdadeira-
mente cientes dos perigos da teologia do Islã são os cristãos 
nascidos de novo, os judeus messiânicos e os israelenses. 
Os dois primeiros entendem que o Islã é uma religião falsa, 
maligna, disposta a matar, se possível, toda pessoa que se 
recusar a se converter ao Islã. O povo israelense entende os 
objetivos mortais desta religião porque os líderes islâmicos 
fazem questão de lembrá-lo diariamente de sua determinação 
em destruir o Estado judeu.

Mas, e os americanos de um modo geral? A cada ano que 
passa, o cristianismo e o judaísmo tornaram-se menos im-
portante para a maioria deles. Sem essa bússola bíblica, os 
americanos estão sendo ofuscados pelas ambições do Islã.

No entanto, aqueles de nós que se importam, têm que en-
carar os fatos - a Associação dos Estudantes Muçulmanos, 
com centenas de capítulos em toda a América, é a ferramenta 
mais eficaz para da’wah - proselitismo islâmico (ou evan-
gelismo, se preferir) para o Islã - dentro do movimento da 
Irmandade Muçulmana Americana.3

A MSA ganhou legitimidade nos campi americanos como 
um clube de fé colegiado benevolente; através de conferên-
cias e eventos, publicações, website e outras atividades, ela 
tem divulgado e promovido ideologias militantes islâmicas 
nas faculdades e universidades em toda a America.4

Uma das estratégias, muitas vezes repetidas e mais atuais 
do Islã, é a utilização de todas as muitas instituições islâmi-
cas nos EUA para alcançar seu objetivo mais imediato: evitar 
que os muçulmanos na América assimilem a cultura ameri-
cana. A MSA é a organização de vanguarda para esta tarefa.

O especialista em terrorismo Patrick Poole disse à CBN 
News que sua investigação sobre a organização revela que a 
Associação dos Estudantes Muçulmanos tem sido uma fábrica 
de terrorismo virtual. “Vez, após vez, após vez e novamente”, 
disse Poole, “vemos esses terroristas – não membros quais-
quer, mas sim líderes da MSA, presidentes da MSA, presiden-
tes nacionais da MSA - que já tiveram implicações criminais, 
foram acusados e condenados por planos terroristas”.5

 Em 2008, o The New York Times ainda era corajoso o 
suficiente para escrever um pouco sobre as origens da Asso-
ciação dos Estudantes Muçulmanos nos anos 1960 e 70, des-
crevendo seus capítulos como “basicamente pequenas fatias 
da Arábia Saudita”. A principal condição dos governantes 
sauditas em troca de suas doações à MAS era: não criticar a 
Arábia Saudita.6

Seus objetivos não mudaram. Mas agora uma versão mais 
polida, mais delicada, foi criada para um público mais amplo 
do século 21.

O RELATÓRIO DO TRUST ISLÂMICO DO CENTRO OXFORD PRÓ-SHARIA DE 
ESTUDOS ISLÂMICOS NA GRÃ-BRETANHA LISTA O DR. ABDULLAH OMAR 

NASEEF COMO PRESIDENTE DO CONSELHO. DR. YUSUF AL-QARADAWI 
TAMBÉM FAZIA PARTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO ATÉ 2006. O IRMÃO DE 

HUMA, HASSAN ABEDIN, É LISTADO COMO MEMBRO DO CONSELHO;
LINK: GOO.GL/0I8WU7
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Viver sob a lei Sharia era completa-
mente natural para Huma. Sua fa-

mília mudou-se para a Arábia Saudita em 
1978, depois que seu pai, Dr. Syed Zainul 
Abedin, foi recrutado por Abdullah Omar 
Naseef, um saudita rico e colega de longa 
data. Naseef comissionou o Dr. Abedin a 
cofundar com ele uma nova extensão cha-
mada Instituto de Assuntos das Minorias 
Muçulmanas (IMMA). Seu foco seria nos 
países onde os muçulmanos eram minoria, 
ou seja, o Ocidente.

Meses mais tarde, o Dr. Abedin lan-
çou o Journal of Muslim Minority Affairs 
(JMMA), novamente sob o patrocínio de 
Naseef. O jornal diário tornou-se um as-
sunto de família. Quando o Dr. Abedin 
morreu em 1993, a mãe de Huma, Saleha 
Mahmood Abedin (vulga Saleha Mah-
mood) tornou-se a editora do JMMA.

Um dos trabalhos do Dr. Syed Abedin 
foi uma publicação intitulada Minorias 

Muçulmanas no Ocidente. Aqui está um 
exemplo da leitura desse livro:

O Islã é a religião do mundo inteiro; en-
viado por Alá através de Maomé para am-
bas as raças, a Jinn (demônios) e a Ins (a 
humanidade). É uma religião para toda a 
humanidade, conforme ordenado pelo Al-
corão Sagrado e o caminho certo do Pro-
feta. Esta promessa foi confirmada desde 
que o Islã se espalhou por toda a terra e 
multidões se convergiram a ele.7

DE VOLTA AOS EUA

Um ano após a morte de Dr. Abedin, 
Saleha e a família voltaram para os EUA e 
Saleha continuou seu trabalho, agora como 
a nova editora do Jornal de Assuntos da 
Minoria Muçulmana. Dois anos depois de 
voltar a morar nos EUA, Huma recebeu a 
chance de uma vida toda: servir a primeira-
-dama Hillary Clinton na Casa Branca. Com 
dois anos de estudo na Universidade George 
Washington no currículo, ela foi contratada 
como estagiária aos 19 anos de idade.

Os Clinton, depois de terem passado 
muito tempo recrutando doadores ricos em 
petróleo da Arábia Saudita para sua Funda-
ção Clinton, e com muitos amigos e cone-
xões lá, provavelmente se sentiram muito 
confortáveis, e até mesmo com sorte por 
encontrar uma jovem, nascida nos EUA, 
mas que passara quase toda a sua vida jo-
vem na Arábia Saudita. Ela era uma grande 
candidata para servir Hillary Clinton.

Em 1996, o mesmo ano em que Huma 
foi trabalhar para Clinton, ela tornou-se a 
editora-assistente do JMMA, do qual sua 
mãe era agora editora-chefe.

A partir desse momento, até pelo me-
nos 2008, a família Abedin - Huma, seu 
irmão Hassan, e a irmã Heba A. Khalid - 
foram responsáveis pela produção edito-
rial do que só pode ser chamado de jornal 
diário pró-jihadista.

SUA INFLUÊNCIA CONTINUA

Huma trabalhou por pelo menos doze 
anos no conselho editorial (IMMA), jun-

Shira Sorko-Ram

O NEGÓCIO DA FAMÍLIA DE HUMA
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tamente com o benfeitor de seu pai, Ab-
dullah Omar Naseef. O tempo coincidiu 
com os anos em que Huma também tra-
balhou como estagiária da Casa Branca e 
depois como assistente, durante e depois 
das campanhas de Senado de Clinton e, 
finalmente, como chefe da equipe de via-
gem de Clinton durante sua campanha 
presidencial de 2008.

A PARCERIA NASEEF/ABEDIN

Uma curta verificação de antecedentes: 
Durante sua longa carreira, Naseef é mais 
conhecido por ser o presidente do Muslim 
World Congress (MWC). Ele também foi 
vice-presidente do Conselho Shura Saudi-
ta - um conselho consultivo para a Monar-
quia – e presidente da Universidade Rei 
Abdul Azziz, onde Osama bin-Laden es-
tudou no final dos anos 1970.

Na verdade - e uma questão mais pre-
ocupante para a família Abedin - é o fato 
bem documentado de que Abdullah Omar 
Naseef é uma figura de liderança sênior 
da Irmandade Muçulmana e membro da 
família real saudita, com ligações diretas 
com entidades financeiras implicadas no 
financiamento da al-Qaeda pré-11/09.

E aqui nós temos Naseef, por muitos 
anos o patrono e colaborador próximo de 
toda a família Abedin, enquanto presiden-
te do Muslim World Congress e também 
Secretário-Geral da Liga Muçulmana 
Mundial (MWL). Em seu próprio site, a 
Liga Mundial Muçulmana declara que 
“está envolvida em propagar a religião 
do Islã... emprega todos os meios que não 
estão em desacordo com a Sharia (lei islâ-
mica) para promover os seus objetivos”.8

Embora descreva-se como uma organi-
zação não-governamental, a Liga Mundial 
Muçulmana é um braço eficaz do governo 
da Arábia Saudita.9

E não é segredo que, apesar de anos de 
promessas, as autoridades norte-america-
nas dizem que a Arábia Saudita continua a 
fechar os olhos a indivíduos ricos identifi-
cados como pessoas que enviam discreta-
mente milhões de dólares para a al-Qaeda.

“Se eu pudesse de alguma forma estalar 
os dedos e cortar o financiamento de um 
país, seria o da Arábia Saudita”, disse à 
ABX News Stuart Levey, subsecretário do 
Tesouro, encarregado de rastrear financia-
mentos ao terrorismo.10

Naseef também fundou o Rabita Trust, 

em 1988. O Departamento de Estado dos 
Estados Unidos classificou no dia 23 de 
setembro de 2001 o Rabita Trust como 
uma frente de financiamento terrorista da 
al-Qaeda em.11

Em um relatório informativo dos EUA 
na tentativa de endereçar o “extremismo 
islâmico”, funcionários dos EUA declara-
ram que a Liga Mundial Muçulmana tem 
sido associada ao apoio global a organi-
zações terroristas islâmicas e que ela tem 
uma longa história de antissemitismo.12

E Naseef era a autoridade máxima na 
MWL, enquanto trabalhava com os Abedins!

O que o governo americano pensa so-
bre todas estas organizações islâmicas e 
suas atividades? Os EUA admitem que 
há uma difusão de “materiais de divul-

gação” que promovem o crescimento do 
extremismo religioso em todo o mundo. 
No entanto, continuam os EUA, “É difícil 
determinar até que ponto os financiadores 
estão cientes da disposição final dos fun-
dos disponibilizados”.13

Dá para ver como o governo americano 
está impotente frente à máquina extremis-
ta islâmica?

MURUNA - A ARTE DO ENGANO

Uma pergunta certamente surgirá na 
mente de muitos leitores com relação a 
Huma Abedin: Se ela é uma muçulmana 
devota, que crê na teologia islâmica que 
ela e seus pais islâmicos distribuem, como 
se casou com um não-muçulmano, na ver-

EDITORIAL DO JORNAL DE ASSUNTOS DA MINORIA MUÇULMANA. ESTE VOLUME 16, DE 1996, LISTA 
HUMA ABEDIN COMO EDITORA-ASSISTENTE DA PUBLICAÇÃO PRÓ-SHARIA. 1996 FOI O ANO EM QUE ELA 
TAMBÉM COMEÇOU A TRABALHAR PARA HILLARY CLINTON. SUA MÃE, SALEHA S. MAHMOUD (ABEDIN) É 
A EDITORA E SEU IRMÃO, HASSAN ABEDIN, TAMBÉM É EDITOR-REVISOR. ABDULLAH OMAR NASEEM FAZ 
PARTE DO CONSELHO EDITORIAL CONSULTIVO. HUMA TRABALHOU NO JORNAL DE 1996 A 2008.
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dade um judeu, Anthony Weiner?
Como ela conseguiu viajar para a Ará-

bia Saudita com Hillary Clinton para visi-
tar a faculdade de sua mãe, enquanto vivia 
um estilo de vida completamente diferen-
te? Como Huma, que era editora-assisten-
te do jornal extremista pró-Sharia escapou 
do desgosto e indignação de sua família e 
seus associados? Seu estilo de vida nor-
malmente humilharia uma devota família 
islâmica. No entanto, sua mãe nunca fez 
uma única crítica contra o comportamen-
to da filha. Ela foi recebida na faculdade 
islâmica feminina de Dar el-Hekma, na 
Arábia Saudita, onde sua mãe é reitora-
-assistente, com decoro e honra. Como 
pode ser isso?

Em poucas palavras, a Sharia permite 
o engano quando este promove e expande 
o Islã.

Walid Shoebat explica que poucos oci-
dentais estão familiarizados com o aviva-
mento da doutrina Muruna da Irmandade 
Muçulmana Sunita, que significa literal-
mente “furtivo” ou “flexibilidade”. Muru-
na permite que os muçulmanos semeiem a 
divisão e a confusão no mundo ocidental.

Muruna é realizado permitindo compor-
tamento normalmente evitado pela Sharia 
de forma que os ocidentais supõem logica-
mente que eles estão vendo uma versão mais 
moderada do Islã quando tais proibições são 
subitamente permitidas. Os olhos dos oci-
dentais estão, de fato, enganando-os.

A teologia Muruna diz o seguinte:
Quando houver conflito entre dois ma-

lefícios, à medida em que as necessidades 
demandarem, devemos escolher o menor 
dos dois males ou prejuízos. Isto é o que 
os especialistas em jurisprudência decidi-
ram... se interesses e danos/males entram 
em conflito, ou os benefícios conflitam 
com os malefícios, o que se deve decidir é 
rever cada benefício e cada prejuízo e suas 
consequências, para que os males menores 
sejam perdoados por amor ao maior bene-
fício em longo prazo. O mal também é 
aceito mesmo que ele seja extremo e nor-
malmente considerado deplorável.14

É claro que todo o estilo de vida “mal” 
de Huma é perdoado se ela estiver prati-
cando Muruna como uma forma de expan-
dir a influência do Islã na América.

CONCLUSÃO

Quando a deputada Michele Bachmann 
e quatro congressistas conservadores es-
creveram ao Departamento de Estado em 
Junho de 2012, alertando que a Irmandade 
Muçulmana havia se infiltrado nos mais 
altos níveis da administração Obama, ela 
incluiu uma pesquisa sobre Huma Abe-
din. Mas, praticamente todas as figuras 
políticas e meios de comunicação ‘caí-
ram matando’ contra as reivindicações de 
Bachmann. Até mesmo os republicanos 
do mais alto escalão repreenderam Bach-

mann por seu “ataque injustificado e sem 
fundamento” contra Abedin.

Bachmann levou suas informações do-
cumentadas aos congressistas, senadores e 
às agências de inteligência, sem nenhum 
proveito. Por causa da cobertura extrema-
mente negativa da mídia, ela não concor-
reu nas eleições de 2014.15

Mas, mais de duzentas mil pessoas as-
sinaram uma petição para a Casa Branca 
exigindo que ela declarasse a Irmandade 
Muçulmana como sendo uma organização 
terrorista. Aqui está a resposta na íntegra 
da Casa Branca à “Petição do Povo”.

Não vimos provas críveis de que a Ir-
mandade Muçulmana tenha renunciado ao 
seu compromisso de décadas com a não-
-violência”.16 Assim, nos Estados Unidos, 
a Irmandade Muçulmana não é classifica-
da como uma organização terrorista.

A Grã-Bretanha, Israel, Egito, Emirados 
Árabes Unidos, Bahrein e, no momento, a 
Arábia Saudita estão entre as nações que 
declararam que a Irmandade é uma orga-
nização terrorista. Mas, em um movimento 
de defesa islâmica típica para o consumo 
americano, Shadi Hamid, membro sênior do 
Brookings Institution responde: “A Irman-
dade não é, factualmente falando, um grupo 
terrorista. O fato de que alguns, especial-
mente no Congresso, gostariam de sugerir o 
contrário, é evidência da baixa qualidade do 
nosso discurso de política externa”.17

Assim, os membros da Irmandade Mu-
çulmana estão livres para ir e vir nos EUA 
e muitos realmente tornaram-se assessores 
do governo.

O resultado é que no Oriente Médio, os 
Estados Unidos tem sido claramente visto 
como um poder em processo de desapa-
recimento, com pouca influência sobre os 
acontecimentos atuais. Ironicamente, as 
nações árabes no Médio Oriente estão tão 
preocupadas com o crescente poder do Irã, 
prestes a se tornar uma potência nuclear 
com a ajuda e orientação dos EUA, que 
várias nações muçulmanas, mais do que 
nunca, estão se achegando à possibilidade 
de uma cooperação militar com Israel. A 
Rússia e o Irã estão preenchendo o espaço 
que os EUA deixaram.

Os alertas de Michelle Bachmann 
foram em alto e bom som: “Durante o 
mandato de Clinton, como secretária de 
Estado, e enquanto Abedin era a assesso-
ra mais próxima dela, a política dos EUA 
converteu-se em apoio ativo à tomada do 

NO CONSELHO ATUAL DO INSTITUTO DE ASSUNTOS PARA A MINORIA MUÇULMANA, A MÃE DE HUMA, SALEHA S. 
MAHMOUD (ABEDIN), É LISTADA COMO EDITORA, SEU IRMÃO HASSAN ABEDIN, COMO EDITOR ASSOCIADO E SUA 
IRMÃ, HEBA A. KHALID, COMO EDITORA-ASSISTENTE.
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Egito pela Irmandade Muçulmana (que 
posteriormente foi derrubada pelo povo 
egípcio e pelo exército), incluindo milha-
res de milhões de dólares em equipamento 
militar e dinheiro para financiar a ação da 
Irmandade”, declarou ela.

Bachmann apontou que os sauditas, ao 
longo dos anos, também doaram US$ 25 
milhões para a Fundação Clinton.

“É razoável perguntar qual é o nível de 
influência que Huma Abedin tem sobre 
Hillary Clinton para se ter esse pivô polí-
tico”, disse Bachmann.18

Há, definitivamente, um véu sobre os 
olhos da América. Se os meios de comu-
nicação fossem honestos, eles poderiam 
simplesmente buscar as fontes primárias 
facilmente disponíveis e debatê-las ou 
descartá-las. Todas as grandes empresas 
de mídia têm tradutores árabes que po-
deriam confirmar ou negar esses docu-
mentos islâmicos. No entanto, todos nós 
somos testemunhas de que o silêncio é 
praticamente 100%.

Pense nisso. Se apenas uma dessas liga-

ções for verdadeira e puder ser comprovada, 
o público deveria saber sobre ela. Mas a im-
prensa está suprimindo sistematicamente as 
informações com a ameaça de punir quem 
se atrever a expô-las em nível nacional.

Huma Abedin é a funcionária mais antiga 
de Clinton e, segundo todos os relatos, a as-
sessora mais leal. As contradições são difíceis 
de conciliar. Até recentemente, os artigos no 
JMMA, onde Huma Abedin era a editora-
-assistente de sua mãe e ajudou a escolher, 
editar e publicar, têm-se mantido em segre-
do. E mesmo agora, poucos americanos estão 
cientes dos “outros trabalhos” de Huma.

Mas, ignorar Islã, coloca os Estados 
Unidos em grande perigo. No livro de An-
drew McCarthy, The Grand Jihad, ele re-
pete o que todo cidadão que quer viver li-
vre deve saber: A missão do Islã é “impor 
a sua lei sobre todas as nações e ampliar o 
seu poder por todo o planeta.

“Isso será realizado através de infiltra-
ção, educação, compromissos e eleições. 
Eles pretendem suplantar a Democracia 
Constitucional Americana pela Lei Is-
lâmica. O plano deles é a sabotagem, é 
comer gradualmente de dentro para fora, 
corroer tanto o sistema quanto o desejo de 
preservá-lo”.19

O Gatestone Institute pergunta: “Sendo 
que, durante décadas, Huma e os membros 
da sua família imediata têm sido intima-
mente associados a indivíduos entre os 

altos escalões da Irmandade Muçulmana, 
organizações de apoio financeiro à Al-
-Qaeda e a família real saudita, como é 
que Huma Abedin recebeu autorização de 
segurança e responsabilidades para acon-
selhar a Secretária sobre política no Médio 
Oriente? Essas afiliações precisam levan-
tar sérias dúvidas sobre sua adequação 
para se estar tão perto da Sede do Poder 
nos Estados Unidos”.20

1 www.discoverthenetworks.org; link: goo.gl/dUS3zS
2 www.jpost.com; lnk: goo.gl/gYhsx8
3 www.investigativeproject.org; link: goo.gl/3vylgy
4 Ibid.
5 www.cbn.com; link: goo.gl/HngcPQ
6 www.nytimes.com; link: goo.gl/8emveP
7 www.shoebat.com; link: goo.gl/N3hmsK
8 www.themwl.org; link: goo.gl/YTwP3F
9 www.breitbart.com; link: goo.gl/iIY7wE
10 Ibid.
11 www.Gatestoneinstitute.org; link: goo.gl/7wdzsc
12 www.gao.gov; link: goo.gl/iXRVtV
13 Ibid.
14 https://pjmedia.com; link: goo.gl/kyNYF7
15 www.wnd.com; link: goo.gl/b9naEL
16 www.maozisrael.org; link: goo.gl/GGLQXa
17 www.usnews.com; link: goo.gl/N1cZJs 
18 www.wnd.com; link: goo.gl/M4BcBQ
19 www.jpost.com; link: goo.gl/yaQzmo
20 www.Gatestoneinstitute.org; link: goo.gl/7wdzsc

“Nós vamos colonizá-los com 
suas leis democráticas”.  — Yusuf 
al-Qaradawi, clérigo islâmico egípcio e presidente do 

Sindicato Internacional dos Acadêmicos Muçulmanos.
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Vocês podem ofertar nas 
seguintes contas da Maoz:



Querido Parceiro do Maoz,
 
Um dos nossos objetivos mais estratégicos é a publicação de livros que 

transformam vidas, biblicamente enraizados, culturalmente relevantes e 
práticos para Israel! E nós sabemos que um livro dura mais do que nós!
É preciso tempo e sabedoria para escolher os livros certos para uma 

comunidade em rápido crescimento de judeus messiânicos nascidos em 
Israel.
Há milhares e milhares de livros evangélicos em Inglês e em muitas 

outras línguas, mas há apenas algumas centenas de livros em hebraico que 
cobrem uma variedade de tópicos necessários para o crescimento e amadu-
recimento espiritual e orientações para a vida cotidiana do nascido de 
novo – indo de aconselhamento matrimonial a liderança congregacional... 
de comentários bíblicos a princípios bíblicos fundamentais... e até mesmo 
livros para crianças!
Nossa comunidade messiânica é composta de pessoas em todas as fases 

da fé. Pessoas maduras, outras que acabaram de nascer de novo; crianças 
e adolescentes; soldados que enfrentam questões espirituais difíceis no 
exército; jovens casais em seus primeiros anos de casamento. Temos também 
idosos, doentes e necessitados em nosso meio.
Todos eles precisam ser alimentados com livros que transformam vida, que 

podem ajudá-los a ser vencedores em sua fé e viver uma vida produtiva e 
impactante. Eles precisam de livros enraizados na Bíblia e com orienta-
ções práticas.
E depois temos os não-messiânicos, que são os curiosos ou que estão com 

fome de saber mais sobre Yeshua.
Neste mês nós estamos finalizando cinco novos livros e precisamos de 

apenas US$ 11.508,00 para finalizá-los.
Queremos espalhar a verdade da Boa Nova por todo Israel e cremos que 

esses livros ficarão disponíveis para os israelenses até a volta do 
Senhor!
Quando você ofertar neste mês, você estará fazendo um investimento que 

terá um impacto duradouro.

     Pela salvação de Israel,
 
     Ari e Shira Sorko-Ram
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