
NOVEMBRO DE 2022   |   CHESHVAN-KISLEV 5783

o primeiro dia de novembro, Israel 
realizará sua quinta eleição desde 2019!

Na maioria das vezes, quando pessoas de fora 
consideram a política israelense, eles olham 
para uma questão importante—o território. Mas 
administrar uma nação é sempre mais do que 
meramente definir seus limites, e é por isso que 
poucas pessoas entendem a política israelense 
fora de Israel. Com seu significado histórico 
e espiritual, Israel não é uma pílula fácil de 
engolir. Complicado, intrincado, árduo—não 
há uma única palavra que possa descrever 
efetivamente a complexidade do sistema usado 
para governar esse país.

Enquanto os partidos políticos em Israel 
são referidos como “esquerda” e “direita” na 
ideologia, a natureza multifacetada das questões 
de Israel significa que não há esquerda ou direita 
“normal” como em outras democracias—apenas 
partidos onde se tenta pesar o que tem de melhor 
ou menos ruim, para escolher confortavelmente 
um lado e votar.
O lado positivo, é que isso significa que 
podemos concordar com praticamente todos 
os partidos em algo - e quando eles estão no 
poder, você ora para que eles avancem nas áreas 
em que você concorda. No lado negativo, isso 
também significa que o partido em que você 
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inevitavelmente vota pode defender coisas às quais 
você também se opõe seriamente. Para os judeus 
messiânicos de Israel, o enigma é mais do que teórico. 
Como devemos votar como judeus messiânicos? 
Como você votaria se estivesse no nosso lugar?
Devemos votar naqueles que desejam assegurar 
toda a Terra de Israel, como a Bíblia ensina? Ou 
devemos ir com o partido mais tolerante com os 
judeus messiânicos e nossas atividades?
Qual partido nos dará mais liberdade para pregar 
as Boas Novas em Israel e reprimir a perseguição 
aos judeus messiânicos em todo o país?
E as atitudes dos partidos em relação a comunidade 
LGBTQ e ao aborto?
E se o partido que tem a “melhor” ideologia, 
comparável às promessas de Deus para a Terra, 
também é conhecido como o mais corrupto? Ou o 
mais violento e hostil para com os outros?
Além disso, quem seria o melhor primeiro-ministro 
para nos representar em todo o mundo? E quem 
seria o melhor para supervisionar a segurança 
contra o Hamas, Hezbollah, Irã, Síria e terroristas 
de todos os lugares?
A dura realidade é que nenhuma pessoa ou partido 
é ideal para todas essas questões.

O Knesset, edifício do Parlamento de 
Israel em Jerusalém
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Como Funciona
Há sempre muitos partidos políticos formados 
para tentar ganhar assentos no Knesset 
(parlamento israelense) em uma eleição. No 
entanto, cada partido sabe que deve ter alguma 
chance de atingir um limite de 3,25% do total 
de votos para ganhar assentos no Knesset. A 
maioria percebe pelas pesquisas que não tem 
chance, e assim cai no esquecimento, nesta 
eleição “apenas” 13 partidos conseguiram se 
inscrever, e ainda não há garantia de que todos 
os partidos menores ganharão assentos.
O poder pode flutuar drasticamente à medida 
que o domínio ou mesmo a existência de um 
partido político pode mudar de eleição para 
eleição. Os resultados gerais são conhecidos 
rapidamente após o encerramento das pesquisas, 
mas sempre há uma ou duas cadeiras que 
mudam de partido, dependendo da contagem 
final, que leva cerca de uma semana. Montar 
uma coalizão de pelo menos 61 votos, no 
entanto, pode levar semanas ou meses, ou ainda 
assim, não conseguir, resultando em reeleições.
Enquanto isso, Yair Lapid continuará servindo 
como primeiro-ministro interino até que Israel 
seja capaz de formar um novo governo.
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Likud: Maior partido, liderado 
por Benjamin Netanyahu. O Likud 
enfatizou consistentemente o 
direito de assentamentos judaicos 
na Cisjordânia, mas não descartou 
explicitamente um Estado palestino. 
O partido é considerado mais 
moderado, com menos candidatos 
“religiosos”, em comparação com 
seus colegas partidos de direita. 
No entanto, o Likud deve ter todos 
os partidos religiosos se juntando 
a eles (incluindo os partidos 
ultraortodoxos e de extrema direita) 
para potencialmente criar um 
governo governante de pelo menos 
61 membros do Knesset. Para eles, 
a comunidade LGBTQ e aborto não 
são áreas de preocupação. Ideologias 
à parte, o governo de 15 anos de 
Netanyahu resultou em inúmeras 
acusações de corrupção que ainda 
não foram resolvidas no tribunal.

Sionismo Religioso: O líder 
é Ben-Gvir, popular entre os 
jovens israelenses. Pró-Terra de 
Israel, usa ameaças violentas e 
propositalmente provoca tumultos 
entre árabes israelenses e palestinos. 
A facção de Ben-Gvir pede uma 
solução de um estado (nenhum 
estado palestino), que inclui anexar 
a Cisjordânia a Israel.

Seu objetivo é “aprofundar a 
identidade judaica nos estudantes” 
e são contra “congelar a construção 
de assentamentos judaicos, 

libertar terroristas ou negociar 
com a Autoridade Palestina”. 
Ideologicamente, Ben-Gvir acredita 
que a maneira de proteger Israel é 
principalmente pela espada. Ele falou 
favoravelmente sobre pessoas como 
Baruch Goldstein, que assassinou 29 
árabes e feriu 125 no massacre de 
Hebron em 1994.

Judaísmo da Torá Unida 
Principalmente judeus rabínicos 
Ashkenazi (europeus) de direita. 
Liderados por uma elite rabínica 
autoritária que exige controle total 
sobre a cidadania e autorizando 
casamentos e funerais para 
judeus israelenses. Exigem bem-
estar para metade dos homens 
ultraortodoxos que não trabalharão 
ou servirão no exército e 
demandam financiamento para suas 
escolas, mas se recusam a ensinar 
matemática, hebraico, inglês etc., ou 
matérias que preparem as crianças 
para a força de trabalho civil.

Têm organizações que procuram 
judeus messiânicos, para negar-lhes 
a cidadania israelense, o casamento e 
serviços funerários, são perseguidores 
proeminentes dos seguidores 
de Yeshua.  Não são adeptos 
a legalização do aborto, e a as 
manifestações LGBTQ, especialmente 
paradas gays em Jerusalém, mas 
como membros do Knesset, toleram 
ambos e fazem pouco para se opor 
legalmente. Não acreditam na 

legitimidade de Israel como nação 
democrática (secular). A UTJ é o 
único partido de direita não sionista 
e, portanto, não tem opinião formal 
sobre o aumento da população 
judaica na Cisjordânia.

Shas: Principalmente judeus 
sefarditas (latinos/orientais 
médios) também liderados pela 
elite rabínica. Direita, mas um 
pouco menos extrema. A maioria 
dos homens judeus sefarditas 
trabalha. No entanto, seus líderes 
não toleram judeus messiânicos 
em relação à aliá, casamento ou 
direitos de sepultamento.

Ambos os partidos Shas e UTJ 
geralmente são compatíveis com 
a política de coalizão do partido 
Likud se receberem grandes 
benefícios financeiros – muito 
mais proporcionalmente do que o 
resto da população israelense. Shas 
se opõe a qualquer congelamento 
na construção de assentamentos 
israelenses na Cisjordânia, 
condena a violência contra a 
comunidade LGBTQ, mas é anti-
LGBTQ e contra as Paradas do 
Orgulho LGBTQ em Jerusalém.

Se esses quatro partidos 
obtiverem um mínimo de 61 
dos 120 assentos do Knesset, 
eles pretendem aceitar 
Benjamin Netanyahu 
como o próximo 
primeiro-ministro.
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C O N F E R E N C E

Há Um Futuro: Liderado pelo 
atual primeiro-ministro interino, 
Yair Lapid. Partido Liberal 
Centrista. Boa, carismática 
personalidade, honesta e 
trabalhadora. Defende uma 
solução de dois Estados, mas 
enfatiza que deve ser uma 
paz que leve à segurança, não 
uma paz que desestabilize o 
Oriente Médio. Visa promover 
as questões das mulheres 
para cargos de trabalho de 
alto nível nos negócios e 
na política. Foi acusado de 
trabalhar contra os crentes 
judeus, bem como colaborar 
discretamente com alguns.

Partido da Unidade Nacional: 
Encabeçado pelo Ministro 
interino da Defesa, General 
Benny Gantz. Partido de 
centro-direita. Alguns de seus 
membros do partido seriam 

tolerantes com os judeus 
messiânicos, e outros não. Vê 
Israel como o estado-nação do 
povo judeu. Se Netanyahu e 
Lapid não conseguirem formar 
um governo de 61, Gantz se 
oferecerá como alternativa.

Lar Judaico: Liderado por 
Ayelet Shaked. Extrema 
direita, mas deixou o partido 
de Netanyahu e se juntou à 
mais recente “coalizão nunca 
Netanyahu” como assistente 
de direita do ex-primeiro-
ministro Naftali Bennett, ela 
agora está sendo punida pelos 
direitistas por deixar Netanyahu 
e se juntar a uma coalizão com 
um partido árabe. Seu partido 
pode não ultrapassar o limite 
de 3,25% dos votos e, se não 
passar, os votos que ela obtiver 
serão distribuídos por todos os 
outros partidos. A questão é o 

que Netanyahu fará se puder 
oferecer o crucial 61º assento 
em uma coalizão?

Israel Nossa Casa: Liderado 
por Avigdor Liberman, que é 
originalmente da Rússia. Direita 
nacionalista secular, pró-terra, 
tolerante aos judeus messiânicos, 
mas francamente contra as seitas 
religiosas rabínicas que exigem 
financiamento desproporcional 
para suas comunidades. Ele foi 
Ministro das Finanças no último 
governo e desviou grande parte 
do financiamento para muitas 
outras áreas críticas que, no 
passado, haviam sido distribuídas 
para ultra ortodoxos que não 
trabalhavam.
No próximo Knesset, Liberman 
disse que o primeiro projeto 
de lei que ele aprovaria seria 
tornar mais difícil derrubar 

Os partidos “qualquer um menos Netanyahu” são compostos pela coalizão de saída. A união 
incrivelmente improvável de oito partidos, variando ideologicamente do conservador, ao centro, 
ao liberal, além de um partido árabe unido simplesmente para superar o impasse de três eleições 
consecutivas inconclusivas e anos de um governo interino que não conseguiu resolver questões 
internas importantes.
Esses líderes do partido fizeram o que nunca havia sido feito na história do Israel moderno. Embora 
vindos das mais distintas correntes ideológicas, eles deixaram de lado a maioria de suas plataformas e 
humildemente concordaram em trabalhar juntos para que o povo israelense pudesse ter um governo 
real. A coalizão foi informada de que não duraria uma semana, mas durou um ano, e esses mesmos 
oito partidos podem tentar reconstruir a mesma coalizão.
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um governo. Os governos 
israelenses são bem sucedidos 
ou fracassam por uma maioria 
de 61 legisladores no Knesset de 
120 assentos. Liberman propôs 
uma maioria de 90 votos para 
derrubar um governo em seus 
dois primeiros anos. Ele disse 
que quando você promete dois 
anos de estabilidade política, os 
cidadãos de Israel lucram.
Manter a estabilidade política 
em Israel é fundamental, o país 
teve 36 governos em seus 74 
anos. Embora Liberman tenha 
um histórico incompleto em 
outras áreas, esse é o tipo de 
solução criativa e inovadora que 
alguém poderia apreciar nele.

Partido Trabalhista: Social-
democrata de centro-esquerda 
ultra idealista e sionista, 
tolerante com os judeus 
messiânicos. Apoia uma 
economia mista do capitalismo 
com fortes programas de bem-
estar social. Apoia o casamento 
entre pessoas do mesmo sexo, 
a legalização da cannabis, o 
avanço dos direitos de barriga 
de aluguel para casais gays e 
ativação do transporte público 
no Shabat (o que é bom para 
os crentes que precisam chegar 
aos cultos de sua congregação 
no sábado).
Os trabalhistas apoiam uma 
solução de dois estados e a 
criação de um estado palestino 
independente e desmilitarizado 
—enquanto apoiam Israel como 
um estado judeu e democrático.

Meretz: Esquerda; quer um 
acordo de paz com os palestinos, 
paz com os árabes; Jerusalém 
teria duas capitais para Israel e 
palestinos; promove ativamente 

LGBTQ; tolerante com os judeus 
messiânicos. (Que mistura!)

Ra’am: O líder é Mansour 
Abbas, que fez história como 
o primeiro partido árabe a 
se juntar a uma coalizão de 
governo no ano passado. Ele 
foi capaz de trabalhar com os 
partidos judeus quando disse: 
“Reconheço Israel como um 
estado judeu!” Ainda mais 
surpreendente porque ele é um 
árabe religioso da Irmandade 
Muçulmana. Por causa de suas 
crenças religiosas, ele impediu 
os partidos liberais da recente 
coalizão de impulsionar as 
agendas LGBTQ, porque 
respeitavam os valores 
conservadores do Islã. Recusou-
se a cooperar com a coalizão 
até que Israel parasse de tentar 
retirar os posseiros beduínos 
de terras públicas no sul. Como 
árabe, ele não se oporia aos 
judeus messiânicos.

Partidos árabes que nunca 
serviram em uma coalizão de 
governo:
Balad, Hadash e Ta’al são três 
partidos que às vezes se unem 
para ultrapassar o limite de 
3,25% e depois se separam uma 
vez eleitos. Eles são votados 
principalmente por árabes 
de classe média e seculares, 
juntamente com eleitores judeus 
de extrema esquerda. Devido 
ao seu apoio ao “retorno” de 
milhões de árabes palestinos 
a Israel propriamente dito, 
bem como à formação de um 
Estado Palestino e à recusa em 
reconhecer Israel como um 
Estado judeu – nenhum partido 
no centro ou na direita os 
considerará para uma aliança.

Possibilidades e
Rumores
Os israelenses vão às urnas 
para a quinta rodada desde 
2019, céticos, mas esperançosos 
de que isso resolva o impasse 
atual. Tecnicamente falando, o 
Knesset de Israel não completou 
um mandato de quatro anos 
desde 1996. Mas a questão só 
está piorando, pois as últimas 
quatro eleições ofereceram apenas 
uma coalizão fraca e de curta 
duração, na melhor das hipóteses.
Há uma possibilidade muito real 
de que ninguém será capaz de 
formar um novo governo desta vez. 
Se assim for, nos prepararemos 
para uma sexta eleição que custará 
milhões de shekels (moeda 
israelense), sem garantia de que 
será bem-sucedida.
Também há rumores de que, se esta 
eleição não produzir um governo 
capaz de governar, os membros 
do Likud provavelmente seriam 
forçados a expulsar Netanyahu, 
pois acredita-se que se ele estivesse 
fora do partido, os membros do 
Knesset rapidamente formariam 
um governo. O mês de novembro 
é o momento crucial das 
negociações da coalizão, e as 
orações de homens e mulheres 
justos serão de muito 
proveito. É hora de ORAR 
para que Deus estabeleça 
um governo em Israel 
para Sua glória!
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u tinha acabado de chegar a Israel pensando 
que ficaria alguns meses para cobrir um 

ministro israelense que precisava viajar para 
reuniões no exterior.
Como amo línguas, me inscrevi imediatamente 
num curso de hebraico. Foi logo após a Guerra 
dos Seis Dias, e minha turma estava cheia de novos 
imigrantes, além de alguns árabes que cresceram na 
Judéia e Samaria, sob o domínio jordaniano. Agora 
esses árabes estavam lidando com um novo mundo, 
um novo governo e aprendendo uma nova língua.
O governo israelense queria que esses alunos 
também aprendessem algo sobre a história e 
a cultura de Israel. Nosso primeiro passeio 
organizado pela universidade aconteceu em Tu 
B’Shvat, o feriado em que os israelenses plantam 

árvores. Então, naquele dia nebuloso de inverno 
em fevereiro de 1968, nossa classe foi levada para 
as colinas recém-libertadas da Judéia, onde todos 
plantamos uma árvore sob os olhos protetores dos 
soldados israelenses a poucos metros de distância. 
Plantar árvores tornou-se parte da nova identidade 
dos primeiros pioneiros judeus.
Algumas das paisagens mais espetaculares do 
deserto do sul de Israel contrastam as montanhas 
rochosas sem água com lindas faixas de árvores. 
Israel aprendeu a plantar e cultivar árvores, mesmo 
no deserto.
Quando os judeus começaram a retornar à 
Terra Santa no final de 1800, eles encontraram 
uma paisagem muito desolada. As árvores eram 
literalmente inexistentes, alguns árabes haviam 

E
Por Shira Sorko-Ram

Caixa em destaque: O deserto e a terra ressequida se regozijarão; o ermo exultará e 
florescerá como a tulipa; irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de 
alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e 
de Sarom; verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus.   Isaiah 35:1-2
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migrado para o que antes era Israel 
e começado a cultivar um pedaço, 
mas então tribos beduínas errantes 
também invadiam a terra, muitas 
vezes assassinando os árabes e 
roubando suas colheitas. Eles então 
permaneceriam tempo suficiente 
para pastar suas ovelhas e camelos 
até que a terra estivesse novamente 
vazia, e então seguiriam da Terra 
Santa para novos pastos.
Desde o início do século XX, o 
povo judeu plantou 250 milhões 
de árvores! O Fundo Nacional 
Judaico, responsável pelo plantio de 
árvores, orgulha-se de apontar que 
Israel é o único país do mundo que 
terminou o século XX com mais 
árvores do que havia em 1900.

A vida como um Beduíno
Este ano, o Fundo Nacional 
Judaico começou a limpar uma 
nova área no deserto para plantar 
outra faixa de árvores no Negev. 
Mas esses poucos acres foram 
um dos gatilhos que iniciaram a 
dissimulação do último governo 
de Israel, era tudo sobre as tribos 
beduínas que viviam no deserto.

Quando os beduínos viram as 
mudas, eles começaram a se 
revoltar, colidindo com a polícia 
e danificando carros e até mesmo 
um trem. O líder do único partido 
árabe no governo, Ra’am, ameaçou 
deixar a coalizão se as árvores 
fossem plantadas. Como isso teria 
derrubado o governo, eles pararam 
com o plantio. 

O Beduíno e a Terra
Quando Israel foi estabelecido, 
havia 12.000 beduínos vivendo 
principalmente no Negev. Israel 
deu a todos eles a cidadania 
israelense. Os beduínos, no 
entanto, têm uma das maiores 
taxas de natalidade do mundo 
devido às suas múltiplas esposas. 
Como tal, eles já se multiplicaram 
exponencialmente para cerca de 
300.000.
O governo tem procurado há anos 
realocar os beduínos em cidades 
organizadas e reconhecidas, 
mas a maioria das tribos e 
famílias extensas se recusaram, 
insistindo que ficassem onde 
estão. Eles consideram o trabalho 

de reflorestamento como uma 
tentativa de impedi-los de tomar 
mais terras do estado de Israel. 
Eles veem o Negev como sua terra 
e acusam o governo israelense de 
tentar despovoar os beduínos.
A maioria das pessoas não percebe 
que o deserto de Negev compõe 
60% de toda a massa de terra 
de Israel. Como tal, Joel Rivlin, 
filho do ex-presidente Reuven 
Rivlin e chefe da divisão do 
governo beduíno, explica que para 
cumprir a visão sionista, Israel 
deve proteger as terras estatais da 
ocupação ilegal.
No entanto, Israel não 
desconsidera suas reivindicações. 
Quando uma família beduína 
alega que uma área é sua, eles 
são convocados aos tribunais 
e solicitados a provar sua 
propriedade. De fato, 50% das 
terras que as comunidades 
beduínas dizem ser delas estão 
agora passando por processos 
legais para determinar a 
propriedade. Normalmente, eles 
não têm nada para mostrar, citando 
“tradição oral”. 

Foto aérea dos esforços de 
florestamento de Israel no 
deserto de Negev 
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A Máfia e a Islamização 
dos Beduínos 
Embora os beduínos sejam famosos 
por sua hospitalidade e cultura 
calorosa (ser hospedado em uma 
tenda beduína é uma experiência 
incrível!), suas comunidades 
vivem de acordo com suas leis 
tradicionais de poligamia e crimes 
de honra. E porque os beduínos 
se recusam a reconhecer as leis do 
Estado de Israel, suas comunidades 
são governadas por senhores do 
tipo mafioso.
Mais de um terço da população 
beduína do Negev vive em 
favelas empobrecidas que foram 
construídas sem planejamento—
sem escolas, eletricidade, 
esgoto ou água encanada. Seus 
municípios não reconhecidos—45 
ao todo —estão espalhados 
pelo deserto. Como posseiros, 
eles não têm controle policial ou 
governamental formal.
Islâmicos radicais, vendo uma 
oportunidade, se infiltraram 
em meio aos beduínos. 
Tradicionalmente, o Islã nunca foi 
um fator predominante na vida 
dos beduínos, uma vez que o Islã 

enfatiza que a lealdade deve ser 
antes de tudo a Alá. A principal 
lealdade do beduíno sempre foi 
para com a tribo, somente nos 
últimos anos isso começou 
a mudar, pois os islamistas 
encontraram solo fértil para 
expandir sua religião de ódio 
contra Israel. A máfia beduína se 
encaixa perfeitamente para causar 
caos e ilegalidade, aterrorizando 
tanto os companheiros beduínos 
quanto os israelenses judeus 
locais no sul.
Estes são chefes violentos que 
trazem drogas, traficam mulheres 
de Gaza, na verdade transportam 
mais esposas para homens 
beduínos. Sua cultura é cruel, 
especialmente para as mulheres; 
97% das mulheres sofreram 
violência repetidamente por um 
parente e pelo menos 24% foram 
agredidas sexualmente. A maioria 
delas declara que aceita a situação 
como um decreto de Deus que não 
podem mudar.
Autoridades dizem que não têm 
como deter um grupo étnico 
que pratica essas “tradições” há 
milhares de anos. Enquanto isso, 

sua máfia está transformando 
comunidades judaicas outrora 
seguras no Negev em bairros 
violentos. Um membro do Knesset 
observou que, se os israelenses 
tentarem caminhar no Negev, não 
poderão deixar seus carros por 
dez minutos sem retornar a um 
carro quebrado.
Não muito tempo atrás, houve um 
tiroteio entre tribos no hospital 
regional de Berseba!
O prefeito de Beersheba, a 
maior cidade do sul, disse que 
isso ultrapassa todas as linhas 
vermelhas. Ele continuou: “Os 
beduínos são uma bomba-
relógio. Berseba é uma cidade 
construída para o crescimento. 
Mas por causa dos acampamentos 
ilegais que a cercam, ela não 
está crescendo como deveria. 
Esta bomba está esperando 
pacientemente para explodir, a 
menos que seja desarmada agora, 
não amanhã”, alertou o prefeito.
A Regavim, uma ONG israelense 
para a proteção das terras 
do Estado de Israel, exigiu 
através de leis de direito de 
conhecimento para descobrir se 
o governo está envolvido com 
pagamentos à máfia beduína. 
Surpreendentemente, eles 
descobriram que o governo 
paga regularmente milhões de 
shekels aos chefes da máfia local 
por “serviços de segurança” 
inexistentes para escolas e prédios 
públicos. A conclusão é que os 
fundos do governo que deveriam 
ser usados   para o benefício e 
o bem-estar da comunidade 
beduína estão acabando no bolso 
de alguém. Não é de surpreender 
que fazendeiros e negócios judeus 
também precisem pagar “dinheiro 
de proteção” para impedir que os 
beduínos roubem ou destruam 
suas propriedades.  

Mulheres beduínas e uma criança no mararama (área das mulheres) de uma tenda armada 
na terra de um fazendeiro israelense no Negev

D
e

s 
E 

G
e

rs
h

o
n

 /
 A

la
m

y

8                           RELATÓRIO MAOZ ISRAEL   |   NOVEMBRO DE 2022



Indígena ou Nômade
O dilema beduíno há muito chamou 
a atenção de ONGs antissemitas 
internacionais à procura de 
oportunidades para provar que Israel 
é uma nação racista e do separatista. 
Eles pedem uma reposta fazendo 
lobby nos salões dos governantes 
da Europa, promovendo um retrato 
altamente tendencioso da questão 
beduíno, exigindo que quaisquer 
terras que os beduínos digam 
serem suas devem ser aceitas pelos 
tribunais internacionais, ignorando 
os extensos processos judiciais em 
Israel—e ignorando o fato de que 
as Nações Unidas foi quem votou 
que o deserto de Negev pertenceria 
a Israel em 1947.
Essas ONGs começaram 
recentemente a argumentar que 
os beduínos são “indígenas” do 
Negev e que as ações de Israel são 
uma política de “discriminação 
racial” e “deserdação” e, claro, a 
alegação usual de “violações dos 
direitos humanos”.
Israel rejeita essas acusações: “Não 
estamos expulsando os beduínos de 
Israel. Estas são terras nacionais e 
temos o direito de protegê-las para 

todos os cidadãos.” Por definição, 
os beduínos são um povo nômade 
que vagou pelo Oriente Médio por 
milhares de anos. Simplesmente não 
se pode ser nômade e indígena ao 
mesmo tempo. Além disso, ninguém 
considera os beduínos que vivem no 
Egito, Jordânia ou Arábia Saudita 
como indígenas, apenas quando 
convém, em Israel.
Regavim adverte: “Nosso maior 
medo é que o Estado de Israel tenha 
criado um estado dentro de um 
estado. Esses beduínos não pagam 
impostos, não têm endereço 
adequado; as pessoas estão 
vivendo fora da rede e não são 
responsáveis   perante a lei.” Mas 
como cidadãos israelenses, eles 
têm direitos legais ao bem-estar e 
outros serviços sociais!
Joel Rivlin deixa claro: “O 
planejamento no Negev não pode 
ser separatista, servindo apenas a 
uma população. Deve-se promover 
outros grupos além dos beduínos, ou 
haverá comunidades judaicas aqui 
em alguns anos, ou uma crescente 
negligência, poluição e lixo, como já 
está acontecendo.”

ZUMA Press, Inc. / Alamy

E, no entanto, mesmo os extremistas 
mais de direita entendem que os 
beduínos precisam de muita atenção 
e trabalho duro. O membro do 
Knesset Bezalel Smotrich comentou. 
“A população beduína deve ser 
encorajada a viver nas cidades, obter 
educação formal e ingressar no 
mercado de trabalho.” No entanto, 
embora o estado tenha investido em 
vários planos de cinco anos para os 
beduínos, nada aconteceu, por causa 
da falta de cooperação dos beduínos.

Felizmente, embora Israel tenha 
lutado para encontrar uma maneira 
de lidar com a complexidade da 
sociedade beduína, a introdução 
do Evangelho a esse grupo de 
pessoas dominado pelo islamismo 
está provando ser frutífera. Está 
acontecendo lentamente, pois 
aqueles que entram nas comunidades 
beduínas de fora precisam levar 
tempo para construir confiança. Eles 
fazem isso arriscando suas próprias 
vidas, pois sabemos que o Islã não 
aceita bem aqueles que deixam seus 
postos—ou aqueles que ajudam na 
saída. Mas enquanto o Deus de 
Israel tiver mensageiros dispostos 
a ir, Sua verdade alcançará todas as 
cidades, vilas e tendas de Israel.

Crianças beduínas andam 
de carroça de burro
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Shalom from Jerusalem!

       Nas profundezas do sul de Israel fica uma linda cidadezinha... Arad.  É uma 
comunidade razoavelmente “nova” para os padrões israelenses. Mas há uma comunidade 
crescente de cristãos lá – tanto judeus quanto árabes.

       Ao redor dessa cidade existem milhares de barracos temporários de lata onde os 
beduínos vivem em extrema pobreza. Seus filhos nascem e são criados no pó com pouco ou 
nenhum estímulo. Eles não são tem acesso ao estudo, e crescem incapazes de ler ou escrever 
hebraico ou mesmo árabe.

       São um povo preso no tempo. Quando eles escutam sobre Abraão, Isaque e Jacó, ou 
Moisés e Yeshua, eles perguntam se ainda estão vivos. Eles não sabem nada do nosso mundo 
moderno ou cidades, mesmo a apenas algumas horas de distância.

       Embora a lealdade beduína tenha sido historicamente tribal, nas últimas décadas o 
movimento islâmico inundou suas aldeias e as transformou em uma comunidade radical 
que é incrivelmente controladora de seu povo, dedicada a Alá e inevitavelmente hostil a Israel.

       A violência contra a mulher é o padrão, aquelas que escapam são a exceção. Meninas 
acima do ensino médio não podem mais praticar esportes e devem cobrir a cabeça e assumir 
os deveres de uma mulher.  Felizmente, ainda existem aqueles que se lembram dos dias em 
que não viviam sob uma dominação islâmica tão extrema, e eles querem sair. Mas o tempo 

é essencial, aqueles que 
crescem inteiramente em 
cativeiro aceitam muito mais 
isso como “o jeito que as 
coisas são”.

       Entre os muitos 
relacionamentos que 
desenvolvemos com os 
crentes em Israel ao longo 
dos anos, está um grupo 
no deserto de Negev que 
passou mais de uma década 
alcançando as tribos 
beduínas na área de Arad.

Novembro de 2022
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       Esses crentes encontraram maneiras criativas de alcançar essas 
comunidades fechadas e negligenciadas. Eles oferecem não apenas comida e roupas, 
mas aulas de leitura, escrita (em hebraico, inglês e árabe), habilidades sociais e 
até música! Mais importante, eles oferecem uma saída do Islã e da verdade do 
Evangelho (incluindo seus esforços atuais de gravar uma Bíblia em áudio no dialeto 
beduíno para aqueles que não sabem ler).

       Não são operações de curto prazo, são operações que podem mudar o curso de 
toda uma demografia; uma que tem um impacto incrível em mais da metade da massa 
de terra de Israel. O fruto está lá, aqueles que encontraram redenção estão sendo 
discipulados – mesmo que em segredo. Esta não é apenas uma divulgação, esta é 
uma missão de resgate - e queremos ajudá-los nessa empreitada!

       Você virá conosco enquanto tocamos vidas no sul de Israel?

       Com sua doação geral a Maoz, certificamos de que alcance os mais humildes dos 
pequeninos - trazendo-lhes esperança, amor, cuidado e a verdade de Seu Messias 
também!

Para a restauração de Israel,

Kobi e Shani Ferguson
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