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Tradução: Luiz Mourato Neto

Ciro, o Grande, foi escolhido por Deus para restaurar o povo de Israel na terra de Israel. Será que o presidente Donald Trump foi chamado por Deus para ser um Ciro?

SERÁ O PRESIDENTE TRUMP
UM TIPO DE CIRO ?
Ron Cantor

por ele regularmente. Muitas pessoas
acreditam que ele seja um tipo de Ciro.
Mas o que isso significa?

ontra todas as probabilidades,
Donald
Trump
tornou-se
presidente. Ganhou de longe
no colégio eleitoral, o que me faz
perguntar: Será que Deus tem algum
plano aqui? Eu espero que sim e oro

Eu não tenho problema nenhum em
dizer que “Deus chamou a ele ou a
ela para ser uma Rute”; ou “O Senhor
colocou uma Unção de Ciro sobre
ele”; ou “Ele tem um coração como
o de Davi”. Por exemplo, em relação
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ao meu bom amigo, Don Finto, eu não
teria nenhum problema em chamá-lo de
uma Rute moderna, pelo jeito como ele
se uniu ao povo judeu.

Sendo assim, será Trump
um Ciro?
Primeiro, quem foi esse Ciro? Ele foi o
rei da Pérsia que permitiu que Neemias
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voltasse a Israel e reconstruísse Jerusalém e seus muros. Isaías incrivelmente profetizou sobre isso muito
antes de ele nascer. A profecia foi feita 150 anos antes de Ciro se tornar rei!
“Que digo de Ciro: É meu pastor,
e cumprirá tudo o que me apraz,
dizendo também a Jerusalém: Tu serás edificada;
e ao templo: Tu serás fundado”. (Is. 44.28)
A Babilônia foi o instrumento de julgamento de Deus contra o Israel pecador. Mas tinha chegado a
hora de os judeus voltarem para casa. Ciro, o Rei do Império Persa, atacou Babilônia, libertou os
judeus e permitiu que eles retornassem e reconstruíssem seu país e, claro, o Templo.

Tem a ver com Israel
Embora Ciro tenha sido um poderoso líder de um império, não sabemos nada de sua vida
pessoal. No entanto, Deus o levantou para se posicionar ao lado de Israel - para ajudar a
restaurar a nação judaica.
“Por amor de meu servo Jacó,
e de Israel, meu eleito,
eu te chamei pelo teu nome [Ciro, veja o versículo 1],
pus o teu sobrenome,
ainda que não me conhecesses”. (Is 45.4)

“Que digo de Ciro:
É meu pastor,
e cumprirá
tudo o que me apraz,
dizendo também
a Jerusalém:
Tu serás edificada;
e ao templo:
Tu serás fundado”.
Isaiah 44:28

Ciro não cria em Deus. No entanto, Deus o escolheu para “reconstruir minha cidade e
libertar os meus exilados” (45.13).

Três razões pelas quais Trump pode ser um Ciro
1. O presidente tem autoridade para reconhecer Jerusalém (reconstruir a cidade) e
mudar a embaixada para Jerusalém. Esta analogia simbólica pode ser forçar um
pouco a barra, mas, tomar essas atitudes pode ser visto como um passo fundacional.
Um Ciro, no mínimo, seria extremamente favorável a Israel.
2. O antigo Ciro inicialmente não “reconhece” o Senhor. Nós vemos isso duas
vezes (Is. 45), mas também vemos que Deus faz todas essas coisas através dele,
em parte “para que você saiba que eu sou o Senhor” (Is. 45.3). De todas as
profecias que eu ouvi, antes de o presidente Trump vencer, havia uma que parecia
realmente tocar o meu coração, lá em 2007.
“Ouça a palavra do Senhor. Deus diz: ‘Vou colocar no seu governo de
dois mandatos um presidente que orará, mas ele não será um presidente
de oração quando começar. Eu o colocarei no cargo e então o batizarei
com o Espírito Santo e o meu poder, diz o Senhor dos Exércitos. Haverá um
presidente de oração, não um religioso. Pois Eu enganarei o povo, diz o Senhor.
Eu vou enganar as pessoas, sim, Eu vou”. Kim Clement
Bem, baseado no comportamento do presidente Trump, é seguro dizer que a primeira
parte é verdadeira. Algumas pessoas disseram: “Ei, ele é um crente bebê”. Na verdade,
há muitos rumores de oficiais e pastores cristãos sérios, com os quais ele se cercou,
que afirmam que ele orou e recebeu Jesus como seu Salvador.
Quando Cal Thomas, do New York Times, lembrou ao presidente eleito que o
arrependimento dos pecados é uma condição prévia para a salvação (!), Trump
respondeu: “Eu vou pedir perdão, mas espero não precisar pedir muito perdão”.
Não digo isso para condená-lo, mas para mostrar que precisamos orar para que
ele tenha uma experiência poderosa com Deus!
Muitas de suas ações foram boas e nobres para a América - por exemplo,
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escolhendo um homem temente a Deus para o Supremo Tribunal, restringindo a indução de transgêneros
às forças armadas, incentivando reuniões de oração de congressistas e senadores cristãos, escolhendo um
verdadeiro homem de Deus, Mike Pence, como vice-presidente, e aliviando o preconceito contra as
organizações judaico-cristãs e messiânicas pelo IRS e pelo Departamento de Justiça, para citar apenas
algumas.
No entanto, suas palavras de vingança e ira contra todos os que ele acha ser contra ele,
desmentem um homem que caminha firmemente com o Senhor.
3. Assim, ele é uma escolha improvável para presidente. Ninguém deu uma
chance a Trump. O avô de Ciro tentou matá-lo duas vezes porque temia que
ele o substituísse. O Senhor prevê confusão entre aqueles que O servem no
tocante à Sua escolha.
“Ai daquele que contende com o seu Criador!
O caco entre outros cacos de barro!
Porventura dirá o barro ao que o formou:
Que fazes? ou a tua obra: Não tens mãos?
Ai daquele que diz ao pai:
Que é o que geras?
E à mulher: Que dás tu à luz?” (Is. 45.9-10)

“Eu vou pedir perdão, mas espero
não precisar pedir muito perdão”.

Certamente os israelitas teriam desejado um salvador judeu em vez de
um Ciro - talvez alguém da linhagem de Davi? Deus antecipou a reação e,
basicamente, disse que Ele é Deus e fará Sua vontade conforme Ele quiser.
E da mesma forma, Trump - não um conservador ao longo da vida, e com
um passado conturbado - parece uma escolha improvável.

Presidente Donald Trump

É condicional?
Nem todas as profecias ou promessas são incondicionais. Pode ser que a ligação
Trump/Ciro dependa tanto de suas ações quanto de nossas orações. Todos nós
estamos cientes de que há muitos crentes orando por ele, porque, embora Deus
possa tê-lo chamado para ser um Ciro, ele não teve um bom começo.
O palco foi marcado para ele favorecer Jerusalém. Ele estava em Israel poucas
horas antes do aniversário de 50 anos da reunificação. Mas, em vez de reconhecer
Jerusalém como a capital de Israel e mudar para lá a embaixada dos EUA, ele se
concentrou em buscar a paz entre israelenses e palestinos. Seu genro, um homem sem
experiência em tais assuntos, percebeu rapidamente que provavelmente não há solução.
Não há dúvida de que o presidente Trump havia planejado reconhecer Jerusalém e mudar
a embaixada, mas, obviamente, haviam aqueles, possivelmente de sua própria família, que
o convenceram a não fazê-lo. No entanto, segundo os últimos desenvolvimentos, há novos
rumores de que Trump considera tomar essa atitude.
Deixe-me ser claro: Ciro nunca negociou a paz entre Israel e seus inimigos - mas ele favoreceu
a Israel - e foi para isso que ele foi chamado a fazer. Então, enquanto muitos dizem cegamente
“Trump sabe o que está fazendo”, ou “Trump cumprirá sua promessa de mudar a embaixada no
futuro”, ele certamente nunca pressionará Israel a abrir mão de suas terras, o que, no contexto atual,
significa os assentamentos. Joel fala do juízo sobre líderes que dividem a terra de Israel. (Joel 3.2)
Ciro foi criado por uma razão: a restauração de Israel. Leia você mesmo(a) em Isaías 44.28 e 45.1-13.
E então ore.

Ron Cantor é fundador do Mandato do Messias e ancião da Congregação Tiferet Yeshua, em Tel Aviv. messiahsmandate.org
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E

sta é a primeira vez que posso
realmente dizer que “vi” (na TV)
um sinal sobre o sol de Deus.
Milhões de pessoas aprenderam nos
últimos dias que um eclipse solar total
acontece porque a lua é 400 vezes menor
do que o sol, mas este está cerca de 400
vezes mais distante da terra do que a lua,
tornando-os do mesmo tamanho.
Para nós, que cremos, vemos um ato
poderoso do nosso Criador em vez de
manter uma ideia ridícula de que isso
é mero acontecimento. No entanto,
poucos nesta geração viram isso como
um ato de Deus. Mesmo assim, a Bíblia
proclama uma e outra vez que tais
fenômenos são sinais de Deus.
Para o crente - ou para aquele que busca
- houve uma série de sinais notáveis
durante o eclipse de 21 de agosto de
2017. O mais impressionante é que o
eclipse pareceu apontar para Israel. O

Do blog
que passou na
minha mente foi, com todo o caos que
aflige o mundo neste momento, será
que Deus realmente está preocupado
com Israel? Mas confira você mesmo(a)
esses sinais incríveis!
Em 21 de agosto, exatamente às 7:16h
p.m., o sol se pôs em JERUSALEM e em
todo Israel. Nós, em Tel Aviv, podemos
confirmar isso e também o Google!
Levaria ainda cerca de uma hora para
que Israel ficasse completamente escuro.
Mas o pôr do sol começou às 7:16h p.m.

no Facebook de Shira Sorko-Ram
começar a escurecer nos próximos 100
minutos.
Acontece que Salém é mencionada
pela primeira vez na Bíblia como o
lar de Melquisedeque, a quem o Novo
Testamento proclama como sendo um
protótipo ou símbolo do Messias Yeshua.
Salém era a antiga cidade de Jerusalém.
E Melquisedeque, rei de Salém,
trouxe pão e vinho; agora ele era
um sacerdote do Deus Altíssimo.
Ele o abençoou e disse: “Bendito
seja Abrão pelo Deus Altíssimo”.
Gênesis 14.18-19

Naquele momento EXATO, a sombra
da lua deu início ao seu caminho para
escurecer o sol sobre o litoral oeste
do Oregon, passando pela cidade de
SALÉM, Oregon. A hora local lá era
10:16h a.m., horário de verão do Pacífico.

Quando o sol se pôs em Jerusalém às
7:16h p.m., teve início o último mês
(Elul) do ano judaico de 5777.

Assim, enquanto Jerusalém observava o
pôr do sol às 7:16h p.m., os americanos
viam uma grande área da América

A lua cobriu o sol em um eclipse parcial
em Washington D.C. (cerca de 81%)
com a máxima escuridão exatamente
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Presidente Trump e a
Primeira Dama Melania
assistem ao Eclipse às
2:42 p.m., hora local

às 2:42h p.m., hora local. A
Resolução 242 das Nações Unidas
exige a divisão da terra de Israel
entre judeus e muçulmanos. O
profeta Joel amaldiçoa os que
dividem a terra de Israel.
O caminho do eclipse solar cortou
uma faixa em toda a América,
dividindo-a virtualmente pela
metade.
Mesmo que este seja o primeiro
eclipse solar na América em 99
anos, surpreendentemente haverá
outro em 8 de abril de 2024. Nessa
data, ao pôr do sol em Jerusalém,
começará o Ano Novo Bíblico
Nisan. Esse eclipse começará
no oeste do México e irá para o
nordeste, passando pela Nova
Inglaterra e leste do Canadá.
Juntos, os dois cursos do eclipse
solar formarão um enorme X
sobre a América.
Ninguém sabe o fim dos tempos,
mas o Senhor nos prometeu
sinais. Yeshua disse que o Sol,
a Lua e as Estrelas são um sinal
dos últimos dias: “Haverá sinais
no sol, na lua e nas estrelas, e na
consternação da terra entre as
nações ...” Lucas 21.25
Mas, para nós, que somos crentes,
este é o momento de fazermos a
maior colheita de todos os tempos!
“Derramarei o Meu Espírito sobre
toda a carne... Todo Israel será
salvo”. É para isso que estamos
vivos neste momento!!!

Poucas semanas atrás, um grande
homem de Deus voltou para casa para
estar com o seu Rei. Seu nome era Jim
Morrison, mas esse era apenas o nome
dele. Ele foi muito mais do que um
simples nome; ele foi um embaixador
do Céu que tivemos o privilégio
de conhecer, amar e honrar por um
período de tempo impactante.
Jim e sua esposa Barbara eram o
modelo perfeito do que os pais e uma
família poderiam ser. Ele era como
Abraão, a quem Deus escolheu porque
ensinaria seus filhos. Podemos ver isso
em seus filhos, que honram seu legado
com suas famílias, seus filhos e filhos
de seus filhos.
Jim amava ao Senhor, e o amor de Deus
fluía através dele como rios de água
viva. Pode-se dizer com confiança que
ele era amigo de Deus porque o caráter
do Senhor emanava dele.
Quando Jim e Barbara concordaram
em trabalhar com a gente no Maoz,
eu fiquei espantado e honrado com o
espírito generoso e bondoso deles em
todas as estações. Ficou claro para nós
que Jim era um construtor do Reino de
Deus; tudo o que era necessário fazer ele
colocava a mão e fazia com excelência.
Nenhuma tarefa para ele era muito
grande ou muito pequena; Jim encarava
todas elas. Ele foi a fonte de muitas

ideias e melhorias no ministério Maoz;
uma das maiores era o seu coração
compassivo por Israel e pelos perdidos.
Por causa disso, surgiu a ideia de
conclamar todas as nações para orar
por Israel todos os dias ao meio-dia. Ele
mesmo criou um aplicativo para celulares
para que cada pessoa, em qualquer lugar
do mundo, fosse lembrada a hora de orar.
Até hoje nós encontramos pessoas de
todo o mundo que tomaram para si esse
chamado e oram por Israel todos os dias,
ao meio dia.
Jim foi se encontrar com o Rei dos Reis
e Senhor dos Senhores; no entanto, ele
deixou ainda por um pouco a sua linda
e incrível família, todos servindo ao
Rei. Sua filha e genro, Christy e Ray
Wilkerson, já servem ao Senhor no
Maoz por quase três décadas e têm uma
grande participação no crescimento
desta organização. Nós cremos que
eles continuarão a servir no Maoz por
muitos anos ainda por vir!
Então nós, em Israel, dizemos:
Obrigado, Jim, por você ter sido amigo
e advogado de Israel e de cada um de
nós pessoalmente. Nós o honramos
e sabemos que chegará o dia em que
todos nos encontraremos novamente e
nos alegraremos com O Rei.

Ari, Shira, e a família Maoz
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ALCANÇANDO 20 CONGREGAÇÕES
MESSIÂNICAS ISRAELENSES

FAZENDO MÚSICA PA
É fato bem conhecido
que os israelenses
amam música! No
entanto, estudar
música é muito caro
em Israel, sendo até
mais desafiador para
os novos imigrantes
que fizeram Aliyah
recentemente e têm
que começar sua
vida tudo de novo.

C

uriosamente, um dos poucos “luxos” que os cidadãos da antiga União Soviética desfrutavam
era a música clássica - e hoje, muitos filhos de imigrantes judeus messiânicos da antiga US
mostram grande potencial para se tornarem bons e profissionais músicos e vocalistas.

No entanto, poucos imigrantes israelenses conseguem pagar aulas de música para seus filhos. Na
verdade, de fato, muitos israelenses nascidos e criados em Israel não conseguem proporcionar aulas
de música para os filhos. Registros oficiais afirmam que 36% das crianças israelenses vivem abaixo
da linha da pobreza - mais do que no México, na Turquia e no Chile.
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Foto de cima: Tanya e Roman Kadin, diretores do projeto Fazendo
Música para Crianças. Foto de baixo: um dos recitais do FMC

ARA CRIANÇAS
por Tanya Kadin

Fazendo Música para Crianças é um programa que veio
dos corações de Ari e Shira em 2010. O objetivo é, antes de
tudo, levantar uma geração jovem de músicos e vocalistas
para ministrar adoração messiânica em todo o país. O
programa começou com a participação de crianças de duas
congregações na área de Tel Aviv.
Meu marido Roman e eu assumimos a responsabilidade pelo
programa FMC há cerca de quatro anos - supervisionando
as aulas e também o avanço de cada criança. Como somos
líderes de louvor e adoração, e tivemos aulas profissionais,
tanto na antiga US quanto em Israel, nós entendemos a
importância de preparar a próxima geração de adoradores
(cantores e instrumentistas), aqueles que saberão tocar
o coração do nosso Senhor através da adoração. Mark
Karlinski (próxima matéria) é um excelente exemplo de
um jovem ungido de Deus para a adoração e também para
uma carreira profissional.
É emocionante ver como as crianças que entraram neste
programa aos 8 anos já estão dando seus primeiros passos
no mundo da música ao participarem dos grupos de louvor
e adoração em suas congregações!
Este ano acadêmico começou em setembro e já temos 43
crianças de 20 congregações diferentes matriculadas no
projeto! O ano escolar custará US$ 29.850,00. Também
demos início a um coral infantil, que canta em diferentes
congregações durante os nossos feriados bíblicos. Que
lindo e maravilhoso é ver como essas crianças cantam uma
Canção Nova para o nosso Senhor, Yeshua, o Messias!
Sabemos que Deus fará algo fantástico através da adoração,
e Ele libertará, salvará e curará o nosso povo israelense!

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
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Ari & Shira Sorko-Ram

Outubro de 2017
Queridos Parceiros do Maoz,
Feliz Sucote!
A Festa dos Tabernáculos começou na véspera de 4 de outubro e é uma das
celebrações mais alegres que temos em Israel.
Todos os anos, todas as casas de Israel montam suas tendas e abrigos em
seus quintais, pátios, varandas... em qualquer lugar fora de casa, para que
possam comer, reunir toda a família e, às vezes, até dormir... para lembrar
que um dia eles não tiveram casa.
Durante o feriado, os ortodoxos terminam de ler suas porções semanais de
toda a Torá - os Cinco Livros de Moisés. No dia 13 de outubro, no final de
Sucote, o feriado chamado “Simchat Torah”, que significa Alegria da Torá,
todos os judeus religiosos finalizam os últimos capítulos de Deuteronômio.
Na semana seguinte, eles começarão novamente em Gênesis 1.
Por que nem mesmo os judeus religiosos leem todo o Antigo Testamento?
Porque a maioria não entende o significado de muitas partes dos profetas e
das escrituras históricas! Obviamente, a maioria dos israelenses seculares
não lê a Bíblia; ela é realmente um livro fechado para milhões de judeus
que vivem na Terra Santa, para não falar dos vários milhões de israelenses
que vivem em todo o mundo.
A nossa nova Bíblia Narrada na Ordem Cronológica vai proporcionar a um
número incalculável de israelenses sua primeira oportunidade de ler e
entender toda a Bíblia na língua hebraica - a Torá, os profetas, os Salmos
e os livros históricos, juntamente com o Novo Testamento! O comentário
que apresenta cada parte desta Bíblia, os títulos de cada “parágrafo” das
Escrituras, mais a ordem cronológica, dará clareza extraordinária à Palavra
de Deus em hebraico.
Este projeto levará três anos e custará aproximadamente US$ 500.000,00.
Cada uma das aproximadamente 2000 páginas custará US$ 250.00 (aproximadamente R$ 800,00). Queremos encorajar vocês a participarem conosco nesse
projeto único de levar a Boa Nova de forma permanente ao povo de Israel a única Boa Nova que dá vida eterna que o mundo conhecerá!
Seus parceiros na obra de levar o Evangelho para Israel,
Ari & Shira Sorko-Ram
P.S. Cada dólar, libra, euro e real que você ofertar impulsionará este
projeto para a frente e resultará na criação da Escritura para todos aqueles que leem o hebraico!

Visite nosso site: maozisraelbrasil.org
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