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Sasson e Sophie,
recém-casados:
Sasson é líder
de jovens
messiânicos. Sophie
recebeu ajuda do
IstandwithIsrael
para fazer um curso
de cabeleireira e
maquiagem, para
ajudar na renda da
família, que tem um
bebê a caminho!

VEJA O QUE VOCÊS (PARCEIROS DO MINISTÉRIO MAOZ)
TÊM FEITO PELOS MESSIÂNICOS DE ISRAEL
O IstandwithIsrael.com é o braço humanitário legal do Ministério Maoz dentro de Israel.

N

este mês, nós queremos apresentar alguns dos frutos da
obra de vocês, como nossos
parceiros, através do IstandwithIsrael. Alguns dos messiânicos mais
necessitados são imigrantes da antiga
União Soviética. Eles vêm sem nenhuma
ajuda financeira, e se estiverem na meia-idade ou acima, há pouca chance de
aprenderem o hebraico o suficiente para
encontrarem um bom emprego, mesmo que tenham doutorado e excelente
experiência profissional anterior. Alguns
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são jovens judeus messiânicos que desejam conseguir uma educação universitária ou estudar para uma vocação especial. Muitos desses jovens que receberam
uma ajuda de vocês, nossos parceiros,
neste momento estão florescendo em
seus trabalhos e dão testemunho de sua
fé em suas comunidades.
De vez em quando nós também conseguimos ajudar alguns messiânicos
com suas hipotecas para que eles possam realmente criar raízes em Israel.
Nós temos consciência de que, se os
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judeus messiânicos puderem comprar
um apartamento, mesmo que pequeno, eles terão suas vidas estabilizadas,
já que Israel não possui um conceito de
morar de aluguel por um longo período
e, portanto, as pessoas, muitas vezes,
precisam se mudar a cada período de
tempo, desestruturando suas vidas e a
dos filhos. Neste ano nós distribuímos
um total de US$ 485.000,00 e aqui estão apenas algumas das mais de 55 pessoas, famílias e organizações que vocês
abençoaram nos últimos 12 meses.
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Shaul e Julia
Shaul e Julia são
alguns dos músicos
mais talentosos e
inovadores de Israel.
Eles são messiânicos
firmes e levam seu
testemunho fé para
todo lugar que vão.

I

Eu, Shaul, nasci em uma família judia e aceitei Yeshua aos
14 anos, através da minha avó que era judia messiânica. Minha
esposa Julia é de origem cristã e veio para a fé aos 12 anos,
também através de sua avó e sua irmã gêmea.
Quando ambos tínhamos 15 anos, nos encontramos em uma
Academia de Música na Moldávia. Nós nos casamos aos 18 anos e,
um ano depois, em 1996, fizemos aliah para Israel - mesmo antes
de nossos pais! Minha primeira missão no país foi servir nas FDIs
por três anos. Hoje nós temos três filhos maravilhosos - 15, 13 e 9
anos de idade.
É muito difícil, quase impossível, para um jovem casal em Israel
comprar um apartamento sem a ajuda financeira de sua família.
Nosso ramo de trabalho são apresentações e atividades musicais
em eventos de várias organizações. O negócio está indo bem, mas
os impostos são muito altos. Depois de mais de 20 anos, nós ainda
não tínhamos conseguido economizar dinheiro suficiente para dar
entrada em um financiamento da nossa casa própria em Israel.
Mas, Graças ao IstandwithIsrael, nós recebemos uma
oferta que nos permitiu financiar a nossa casa. Queremos
muito agradecer pessoalmente a todos vocês, parceiros e
ofertantes do Maoz, pela enorme bênção que recebemos!
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Lea nasceu na
Estônia e fez
aliah com
sua família aos
seis anos. Desde
tenra idade, ela
tem trabalhado
para construir um
futuro que seus pais
nunca tiveram.

E

u fui criada em uma família
amorosa. No entanto, como
novos imigrantes, meus pais
enfrentaram muitos obstáculos uma nova língua e baixos salários
que permitiram que eles me dessem
apenas as coisas básicas da vida. Eu
comecei a trabalhar aos 13 anos para
poder continuar na escola.
Depois de terminar o ensino
médio e passar pelo serviço militar,
eu consegui um emprego em um
escritório e acabei recebendo apoio
financeiro para estudar Marketing,
Gerenciamento de Projetos e
um curso de Gerenciamento de
Campanha (que lida com o Google,
o Facebook e praticamente todos
os campos da internet) - um curso
muito procurado hoje.
Hoje eu possuo um negócio
de arranjos florais. Por causa das

habilidades que adquiri eu consigo
gerenciar meus negócios, cuidar do
marketing e expandir meu trabalho.
Quando eu tinha seis anos,
Yeshua revelou-se a mim e me curou
de uma doença. Eu me lembro dessa
revelação como se fosse ontem, e
Sua presença esteve comigo durante
todos esses anos. Eu quero que o
jeito que eu vivo a minha vida seja
um testemunho do cuidado de Deus
por nós, independente de quais
sejam os desafios.
Eu devo meu crescimento
pessoal ao IstandwithIsrael e seus
parceiros, que me permitiram
realizar meu chamado.
Sou grata a Deus todos os dias
pelas oportunidades de estudar que
tornaram meus sonhos em realidade!
Tudo isso aconteceu graças a vocês!
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a nossa fé, pois foi um verdadeiro milagre de misericórdia para
nós. Sasson, que serve com seu
pai, que é o pastor da congregação Beit Hallel, ama trabalhar
com o grande grupo de jovens
da nossa congregação.
A ajuda financeira que o
IstandwithIsrael proporciona às
pessoas é uma enorme bênção
para o corpo messiânico em
Israel, já que a vida aqui é financeiramente muito desafiadora e
muitas pessoas se encontram em
dificuldades financeiras.

Sophie se
casou com
Sasson, um
pastor de
jovens em sua
congregação.
Ela fez um
curso de
cabeleireira
e maquiagem
profissional.
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u nasci em uma família messiânica e
sempre pertenci a uma congregação,
onde fazia trabalho voluntário e que
continuo fazendo até hoje.
Eu me casei cerca de um ano atrás, logo
depois de terminar o ensino médio. Aos 20
anos, eu precisava fazer um curso profissionalizante que nos desse uma renda realista.
Eu queria descobrir habilidades que eu
gostasse e que favorecessem a nossa família.
No entanto, para um casal recém-casado,
estava muito difícil para nós pagarmos as
mensalidades de qualquer curso e, por isso,
decidimos fazer um empréstimo para pagar
os meus estudos.
Nós já estávamos endividados devido ao
casamento, e recebendo apenas salários
mínimos, estávamos tendo muita dificuldade para pagar o empréstimo e ainda ter
dinheiro para viver. Quando engravidei, a
situação ficou ainda mais premente e difícil.
Foi quando nós nos voltamos para o IstandwithIsrael para pedir ajuda.
E com a ajuda que recebemos, nós
conseguimos cobrir nossas dívidas e ter
um novo começo! E com o alívio que, felizmente, veio sobre a nossa situação financeira nós pudemos concentrar em servir em nossa congregação. Louvamos a Deus por essa oferta que fortaleceu

Queremos agradecer ao
IstandwithIsrael. E não foi algo
pequeno o que fez por nós. O
apoio de vocês nos ajudou
a superar os desafios que
enfrentamos durante
nosso primeiro ano de
casamento e a ter um
novo começo!
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Beit Hallel Congregation
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Lena foi aceita
para estudar
música na prestigiada
Universidade Bar Ilan,
em Tel Aviv. Ela ensina
música e faz parte da
equipe de louvor de
sua congregação.
Vocês podem ofertar nas
seguintes contas da Maoz:

E

m 2012, meu marido Baruch e eu emigramos da Ucrânia
para Ashdod. Nós dois estudávamos música em cursos
intensivos na Universidade Bar Ilan e ainda trabalhávamos
meio período. Também ajudávamos minha mãe idosa que
havia emigrado conosco.

Eu continuo a aprender o hebraico e trabalho meio
período, como professora de violão. Em 2014 nasceu nossa
filha e, em 2016, eu fui aceita na universidade para me formar
e poder receber um certificado de professora e poder
lecionar nas escolas.
Neste segundo ano de um programa de estudos de dois
anos, nós oramos para que o Senhor nos ajudasse com as
minhas mensalidades e Ele respondeu enviando ajuda através
de vocês. O medo de que nenhum de nós viesse a se formar se
não pudéssemos pagar as mensalidades FOI EMBORA!
É muito importante o que o IstandwithIsrael faz, ajudar
financeiramente os messiânicos em Israel em tempos de
crise, ou durante seus estudos, dando-lhes a oportunidade de
encontrar um bom emprego e servir em congregações locais.
Muito obrigada!

.
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Congregação Ahavat Yeshua

Maria treinava soldados nas FDIs
e agora está batalhando por um
diploma para continuar na área do
condicionamento físico como profissão.

E

u nasci na Finlândia, cresci na Estônia e me
mudei para Israel com minha família quando eu tinha nove anos de idade. Depois de
terminar o ensino médio, servi nas Forças de
Defesa de Israel como instrutora de soldados
de combate em uma unidade de elite das FDIs.
Casei-me este ano com o amor da minha vida e
começamos a nos estabelecer como uma nova
família aqui na Terra de Israel.
A minha família sempre foi temente a Deus e
eu tinha um profundo anseio por Deus desde a

Essas fotos são da unidade de Maria. Por esse m

mais tenra idade. Mas quando nos mudamos
para Israel, achei muito intimidante falar
sobre minha fé, sabendo que as autoridades
ultraortodoxas poderiam tentar nos forçar a
deixar o país, mesmo nós sendo judeus.
Lentamente eu comecei a me apagar
e me tornei cada vez menos confiante em
minha fé, embora continuasse frequentando
um grupo de jovens locais e acampamentos
para jovens. Quando completei 17 anos,
enquanto participava de uma conferência de
jovens na Suécia eu tive um encontro com
Ele e me vi diante de uma decisão a tomar;
eu iria segui-Lo. Depois de dar esse passo,
tudo mudou. Eu senti como se meus anseios
mais profundos, meu amor por Ele, e meu
propósito e chamado de vida foram todos
reavivados novamente.
Com esse conhecimento, aos 18 anos eu
entrei no exército. Eu servi nas FDIs por dois
anos, mas meu serviço em 2014 terminou
de forma trágica: nossa unidade perdeu três
soldados numa operação em Gaza chamada
Protective Edge. Eu conheci bem cada um
deles durante o meu tempo no exército.

Enquanto a operação prosseguia, eu fazia
tudo o que podia para apoiar meus colegas
soldados. Mas conclui meu tempo de serviço
chocada e profundamente ferida em minha
alma, depois de perceber o que meus amigos
suportaram antes de morrerem e compreender a profunda dor de suas famílias. Com
esse pesado fardo sobre mim, senti que o
Senhor estava me chamando para ir à Suécia,
para uma escola bíblica. Lá Ele “enviou Sua
palavra e me curou” e eu fui curada, fui enchida pelo Seu amor e por um novo propósito.
Voltei para Israel com o conhecimento profundo de que Deus quer salvar as
pessoas feridas e magoadas de Sua nação e
Ele quer tocar suas feridas e curá-las (suas
almas). Eu também amava a minha função
no exército, como instrutora fitness, e encarei isso como uma profissão que eu queria
continuar aqui fora.
Eu pedi uma assistência ao IstandwithIsrael para poder me inscrever em cursos de
condicionamento físico para que eu também
pudesse treinar fora do exército. Adquiri
muitas habilidades e experiência no exército
e esperava poder ajudar outras pessoas ao
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meu redor. O curso em si custou mais do que
eu podia pagar com a minha renda mensal.
O IstandwithIsrael forneceu o dinheiro
para que eu pudesse continuar fazendo
o que fazia no exército.
Graças à ajuda que recebi, eu pude
continuar trabalhando em uma área
pela qual eu era apaixonada e colocar
em prática as habilidades que adquiri
durante meu serviço militar.
Depois dos meus estudos, casei-me
com meu melhor amigo. Desde essa época,
foquei meus olhos nos próximos anos e sinto
o maior entusiasmo em buscar meu diploma
de bacharel aqui em Israel.
Por causa das pessoas generosas do
IstandwithIsrael, existe muita gente aqui que
recebe essa oportunidade como eu recebi.
Sem o amor, oração e ajuda de vocês, os
sonhos de muitos neste país teriam sido
muito mais difíceis de serem concretizados.
Eu honro vocês e agradeço do fundo do
meu coração.
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E

u fiz aliah do Uzbequistão. Eu estava
desempregado quando precisei fazer um
tratamento odontológico muito sério. Além
disso, eu cuidava (e ainda cuido) dos meus
pais, ambos com mais de 80 anos. Foi um período
muito difícil para nós; na mesma época que eu
precisava fazer o tratamento dentário, meu pai caiu
e quebrou a pélvis. Após a cirurgia, ele precisava mais
ainda de cuidados, assim como minha mãe.
Meus pais se mudaram para a casa de meu irmão,
mas eu continuei a cuidar deles, levando-os ao

Visite nosso site: maozisraelbrasil.org

George,
Rina e a
filha deles
de 13 anos
vivem em
Sderot, onde
mais de
8.600 foguetes
lançados de
Gaza caíram
sobre sua cidade
de 25.000
cidadãos.
médico, pagando as contas da casa, pagando
os remédios e muito mais.
Deus realmente nos ajudou através do
IstandwithIsrael, tornando mais fácil o
pagamento do dispendioso tratamento
dentário, além de todas as responsabilidades
da minha família. Agora sou encarregado de um
programa de ajuda humanitária iniciado por nossa
congregação messiânica.
Minha esposa Rina, que foi educada em
aconselhamento e agora aprendeu o hebraico, está
desenvolvendo uma prática de aconselhamento para
ajudar a sustentar nossa família.
Sou profundamente grato ao IstandwithIsrael e
aos seus parceiros, que me ajudaram durante os
tempos difíceis para que eu pudesse finalmente ter
dentes saudáveis.

.
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