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L

ogo após o I Stand with Israel ter sido criado,
em 2002, um homem entrou em contato
conosco, dizendo que queria ajudar alguma viúva em
Israel. Ele tinha lido versículos como o de Tiago, que
definiam religião pura como viver sem máculas no
mundo - e cuidar de órfãos e viúvas. De Jó a Isaías, e
Timóteo, os versículos sobre o significado de cuidar
desse setor vulnerável da sociedade são muito claros.
Por isso ele queria cuidar de alguma viúva em Israel.
Nós encontramos duas candidatas para ele. No final,
ele decidiu ajudar as duas.
Ao longo dos anos, nós recebemos doações ocasionais
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especificamente para ajudar os pobres. Mas quando
o IStandwithIsrael.com nasceu, subitamente milhares
de dólares fluíam mensalmente para serem destinados
aos necessitados em Israel. Nós já estávamos cientes
de que os judeus messiânicos têm muita dificuldade
em obter ajuda das instituições de caridade locais
por causa do estigma de sua crença. O ISWI tentaria
mudar isso porque sabíamos que uma comunidade
messiânica forte seria um testemunho da bondade de
Deus. Desde então, o ISWI já distribuiu mais de sete
milhões de dólares para centenas de famílias e pessoas
israelenses que passavam por necessidade.
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O Que Torna o IStandwithIsrael Tão Especial?
Há duas coisas que fazem com que o ISWI seja
único: A primeira é a nossa presença física em
Israel. O problema dos pobres é que eles são pobres,
consequentemente, eles não têm meios de anunciar sua
pobreza de forma a alcançar as pessoas que gostariam
de ajudá-los. Por morarmos e trabalharmos em Israel
desde a década de 1970, nós temos ligações pessoais
com congregações e comunidades messiânicas em todo
o país - nós sabemos onde elas estão!
A segunda é o nosso desejo de construir e não
apenas consertar. Queremos ofertar não
apenas para ajudar as pessoas a sair de

“Agora os
soldados
sozinhos têm um
espaço reservado
para eles, com
pessoas dedicadas
esperando-os
e prontas para
cuidar e nutrir
os defensores
de Israel”.

C

situações ruins, mas também ajudar a impulsionálas rumo a boas situações. Poderíamos ajudar
a tampar um buraco financeiro, devido a uma
tragédia ou circunstância inesperada, mas, e se nós
também pudéssemos construir uma escada para que
aquela pessoa se destacasse e pudesse, a partir dali,
caminhar por conta própria? Esse tem sido nosso
princípio norteador desde o início!
Alguns dos nomes nessas histórias foram alterados para
evitar perseguições. Mas aqui estão apenas algumas das
histórias da vida real que os maravilhosos parceiros do
ISWI tornaram possíveis neste ano:

HISTÓRIA UM

omo pai, uma das partes mais assustadoras ao criar filhos
messiânicos em Israel é saber que você tem apenas
18 anos para incutir neles um profundo amor a Deus e
uma forte convicção - porque o trabalho do exército será
destruí-los em seu âmago e transformá-los em soldados.

Um dos messiânicos israelenses mais fortes que eu
já conheci me disse quando ele ainda estava no
exército: “Meu objetivo é completar o serviço
militar e ainda conseguir dizer: ‘Eu creio em
Deus’”. Não é que ele estava vacilando na fé;
é que ele sentia que tudo o que podia fazer
enquanto estivesse no exército era se agarrar
ao que sabia ser verdade, ao mesmo tempo em
que lidava com a pressão e as tentações de estar
em meio a jovens incrédulos de 18 a 20 anos,
dia após dia, sem nenhuma maneira de escapar.
Essa luta cria uma incrível sensação de solidão.

O maior presente que você pode dar a um
soldado, que deseja seguir os caminhos de Deus,
é um sentimento de pertencimento, de pertencer
a algum lugar de descanso espiritual e físico. Esse
lugar geralmente fica em casa, com as famílias,
para onde os soldados vão nos fins de semana. No
entanto, “soldados solitários” não têm famílias em
Israel para onde voltar. Em parceria com Dan Carlson,
da CBN Israel, o ISWI ajudou a preparar um local para
onde os soldados que não têm ninguém podem ir para
descansar. Esse lugar não é apenas um dormitório ou um lugar
para fazer uma refeição quente e dormir à noite. Esses soldados
sozinhos têm um espaço reservado para eles, com pessoas dedicadas
esperando-os e prontas para cuidar e nutrir os defensores de Israel.
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HISTÓRIA DOIS

“Escrevo esta carta
para agradecer do fundo do
meu coração a generosidade
que vocês demonstraram a mim
através da bolsa de estudos que
recebi. Eu creio que, mais do que
me ajudar nesta altura da vida, o
que vocês me proporcionaram é uma
parte importante de mim, seguindo
o caminho que nosso Pai celestial
preparou para mim, a fim de ajudar a
edificar Seu Reino na Terra. O apoio de
vocês mudou a minha vida. Espero que
vocês continuem abençoando muitos
outros estudantes da mesma
maneira, sabendo que isso tem
um grande impacto sobre nós
aqui em Israel!”

O

terapeuta ocupacional é alguém
que apresenta maneiras criativas de
ajudar pessoas com várias deficiências ou
limitações (como alguma enfermidade ou
prisão) a viver melhor. Embora muitos de
nós gostem de alguém que esteja ao nosso
lado para nos dar dicas de como escolher
um hobby ou gerenciar melhor nosso ritmo
de vida diário/semanal, há quem precise
de um terapeuta ocupacional para poder
funcionar mental ou fisicamente.
Desafiada por suas próprias condições
médicas, era isso que Sarah queria se tornar.
No entanto, por causa de seus problemas
médicos, ela não podia estudar em tempo
integral e trabalhar fisicamente para

conseguir uma educação tão complexa. O
ISWI aprovou uma bolsa para ela frequentar
uma universidade em Haifa. Ela se formou
após quatro anos com honras, obtendo
seu diploma de bacharel. A universidade
ficou tão impressionada com seu
comprometimento e capacidade que permitiu
que ela pulasse o mestrado e fosse direto
para um doutorado. Era a primeira vez que
isso era permitido a um aluno de Terapia
Ocupacional! Estamos muito orgulhosos dela
por ter aproveitado de forma tão excelente
a bolsa de estudos que lhe foi dada e pela
honra que ela concedeu ao Senhor por
mostrar aos professores e colegas de classe
uma vida de excelência em Yeshua.
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E

HISTÓRIA TRÊS

m hebraico, nós chamamos os primeiros cinco anos
de vida de “idade tenra”, porque as crianças nessa
idade são muito maleáveis. Um encontro aparentemente
sem intercorrências nesta fase da vida pode mudar drasticamente o curso da vida de uma pessoa. Se apenas um
encontro pode fazer isso, pense no valor de um ano de
encontros na creche ou no jardim de infância. É por isso
que os ativistas atacam essa faixa etária para instilar seus
valores. É por isso que proporcionar um lugar espiritual
e emocionalmente seguro para as idades de 0 a 5 é tão
crucial. É por isso que o Little Hearts existe.
Little Hearts é o único jardim de infância messiânico em
Jerusalém, e um dos poucos disponíveis para os messiânicos em qualquer lugar do país. Alguns pais que nem
moram na cidade enfrentam o tráfego insano no centro
de Jerusalém duas vezes por dia para oferecer a seus filhos
essa oportunidade.
Mas a beleza desse pequeno refúgio não se estende apenas
às crianças. Nadeen, professora do Little Hearts, vem de

uma família muçulmana. Quando ela tomou a corajosa
decisão de abandonar o Islã e seguir Yeshua, sua família
a deserdou. Na cultura árabe, quando uma família deserda um dos seus, muitas vezes tudo o que essa pessoa
conhecia não está mais disponível para ela. E como mulher, quase não existem outras oportunidades alternativas na vida a não ser se casar - e é muito difícil se casar
sem nenhuma credibilidade familiar que lhe ampare.
Por causa do apoio dos nossos parceiros ao ISWI, neste
ano o Little Hearts não só foi capaz de cuidar de dezenas
de crianças a um custo subsidiado que
as famílias podiam pagar, como
também ofereceu a Nadeen
um emprego em tempo
“Muito
integral e uma família
obrigado por
composta por
acreditarem em
judeus e árabes
nossa pré-escola e
que amam e traquerer fazer parte do
balham juntos
para glorificar
nosso trabalho aqui!
a Deus.
Agradecemos muito e
sem a ajuda de vocês não
seria possível continuar
a fornecer um refúgio
seguro para as crianças
desta comunidade!”
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H I S TÓ R I A Q UAT R O

J

ulia
fez Aliyah
(imigrou) com
o marido, David, cinco
anos atrás. Os primeiros
anos, como é habitual, foram
dedicados a aprender hebraico e
encontrar trabalho. No entanto, Julia logo quis
ultrapassar a fronteira do salário mínimo e se formar
em Comunicação Fotográfica. O programa escolar
de Julia era rigoroso e ela não conseguia trabalhar
em período integral e estudar ao mesmo tempo
no Hadassah Academic College em Jerusalém. O
trabalho de David cobria apenas as despesas básicas.
Julia e David sempre foram trabalhadores e
autossustentáveis na Rússia, mas o custo de vida
em Israel é muito maior do que na Rússia. E
aqui estavam eles, em um novo país, precisando
estabelecer as bases para um futuro sustento, sem
família para ajudá-los a se erguer.

Julia estava tão perto de completar seus quatro anos
de estudos. O futuro era brilhante e eles logo teriam
condições de construir suas vidas e não apenas
sobreviver. Um dia, ela descobriu que, para concluir
sua graduação, o projeto de graduação exigia que ela
comprasse caros equipamentos fotográficos. É claro
que ela iria precisar desses equipamentos para o seu

negócio,
mas a
necessidade
de ter que
adquirir tantos
equipamentos
pesava em seu
coração.

“Graças ao ISWI nós
conseguimos ‘respirar’
novamente! Eu acho
que o ISWI e as pessoas
ao redor do mundo que
doam dinheiro para
ajudar os messiânicos
em Israel estão fazendo
uma coisa incrível. Eles
dão uma sensação de
apoio e suporte aos seus
irmãos na fé, àqueles
que não têm mais
aonde recorrer”.

A boa notícia é que,
quando David e Julia tomaram a
decisão de deixar de viver perto da família para
seguir o chamado de Deus e retornar à Terra
Prometida, eles descobriram quantos irmãos e
irmãs espirituais eles tinham em todo o mundo.
Julia conseguiu comprar todo o equipamento
necessário, concluir seus estudos e já está
trabalhando em sua área!
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IStandwithIsrael - Histórias que Aquecem a Alma
HISTÓRIA CINCO

N

ossos filhos eram pequenos quando nós
imigramos para Israel. E, como família,
rapidamente abraçamos todos os aspectos da vida
israelense. Sabíamos que, se mergulhássemos fundo,
em uma geração, nossa linhagem familiar não
conheceria nada além da vida em Israel. Colocamos
nossos filhos em creches e encontramos empregos,
mas não sabíamos como encontrar outros judeus
que criam em Yeshua como nós.
Então, um dia, eu abri minha Bíblia e caiu um
pedaço de papel com um número. Lembrei-me
do homem que nos havia entregado quando
ainda estávamos em Kiev. Ele nos deu quando lhe
dissemos que estávamos nos mudando para Israel.
Eu liguei para o número e cheguei a uma família
de messiânicos que moravam na nossa cidade!
Eles nos convidaram para jantar e nos ajudaram a
encontrar a congregação que se tornaria nosso lar
espiritual até hoje - 19 anos depois.
Logo após chegarmos a Israel, queríamos
tocar, sentir e ver nossa pátria em detalhes.
Começamos a viajar por todo o país, visitando
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lugares modernos e ruínas antigas. Eu me
apaixonei pelo que vi e queria aprender mais
sobre cada lugar. Fiquei fascinado com as
civilizações que deixaram pegadas nesta terra e
reverenciava o cumprimento de profecias que
predisseram nosso retorno a essa terra.

Quando nossos amigos e familiares vieram nos
visitar, eu estava ansioso para compartilhar tudo
o que havia aprendido sobre meu belo país com
eles. Todos comentaram que meu amor pela
terra era contagioso e que eu deveria procurar
ser um guia turístico. Na União Soviética, minha
esposa e eu fomos treinados para trabalhos muito
simples, por isso eu nunca havia sonhado que
pudéssemos ter profissões além de operadores
básicos de máquinas industriais.
Ao longo dos anos, cada vez que recebíamos a
visita de diferentes amigos, eles diziam a mesma
coisa. E toda vez eu apresentava as mesmas
razões do porquê isso nunca iria acontecer: para
ser guia turístico era preciso saber hebraico
acima da média; meu chefe não ia me permitir
ficar dias na semana sem trabalhar e, mesmo que
ele permitisse, eu não teria condições de estudar
sem salário. E o curso era muito caro...

Quando nossos amigos e líderes da congregação
começaram a nos encorajar a tentar, eu decidi
“Ao olhar para
que se Deus cuidasse das coisas que eu não
trás, vejo como Deus
tinha controle sobre elas, eu daria os
usou pessoas diferentes,
passos que eu teria que dar. Eles nos
incluindo vocês, para garantir
falaram sobre como o ISWI ajudava
os messiânicos em Israel e, assim,
que eu não esquecesse meu sonho e
todas as razões pelas quais eu me
aprendesse a confiar em Sua bondade.
convencera de que esse sonho era
Penso que o mesmo pode ser dito por
impossível caíram por terra! Meu
muitos messiânicos que receberam a ajuda
chefe concordou em me dar os dias
oportuna desta organização. De toda a
de folga enquanto eu estudasse e a
minha
solicitação ao ISWI para cobrir
nossa família, agradecemos pela ajuda de
as despesas do curso foi aprovada!

vocês neste momento difícil. Que o Senhor
abençoe todos aqueles que ajudaram a
tornar meu sonho em realidade. Que
Deus retribua a todos vocês cem
vezes mais”.

Eu já completei o primeiro ano de
estudos e superei todos os desafios
que o hebraico lançou em meu
caminho. Eu aprendi muito das culturas
e tradições dos judeus e outros povos
que passaram por aqui. Ainda tenho mais
um ano para estudar e mal posso esperar
para compartilhar com o mundo o meu
conhecimento e amor por esta terra.

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

Visite: maozisraelbrasil.org
Proibida a reprodução parcial ou total, mecânica
ou eletrônica destas matérias, sem autorização
por escrito do nosso escritório no Brasil

