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REINAUGURAÇÃO DA
SINAGOGA ROÊ ISRAEL
     No dia 14 do mês de Adar de 5775 ou, ainda, 04 de

Março de 2015, foi reinaugurado em Jerusalém a 1°

congregação judaico-messiânica reconhecida pelo governo

israelense: a sinagoga Roê Israel (Pastor de Israel, em

português). A sinagoga, presidida pelo Rabino Joseph

Shulam, faz parte da organização Netyviah, criado a mais

de 40 anos; hoje tem ministérios associados em todo o

mundo, entre eles o Ministério Ensinado de Sião em Belo

Horizonte - MG. (Pág. 6)

Ano 1 - Núm 2 - Março/Abril de 2015 - Tiragem: 100 ex.

2 °  C O N G R E S S O  D O S  J O V E N S
RESTAURANDO A IGREJA RUMO AO 1º SÉCULO

    Nos dias em que aconteceu o 9° Congresso da Restauração (15 e 16 de fevereiro)
o SHORÊSH promoveu o 2° Encontro dos jovens, no dia 16 de fevereiro  das 8:00
às 12:00 no salão B'nei Tzion. (Pág. 4)

O FALAR DE D’US
NA GEOGRAFIA

Matéria Especial (Pág. 7)

FESTA DE
P U R I M

   No dia 8 de março
o grupo SHORÊSH
- Grupo de Jovens
do Ministério Ensi-
nando de Sião -
c e l e b r o u  a
festa de Purim no
salão B'nei Tzion.
(Pág. 5)

CANTINHO DO
H E B R A I C O

ְצָדָקה
Que palavra é essa?
Conra na página 2.

Em Israel✡

TIRINHA DO MÊS

Você leu alguma matéria e
achou interessante? Acha

que sua opinião pode contribuir
para o informativo?

Envie sua opinião para
e seuitonshoresh@gmail.com 

comentário pode aparecer aqui.

Contribua, também, com críticas
e sujestões para que possamos
fazer um informativo cada vez

melhor. 

PAINEL DO
L E I T O R
PAINEL DO
L E I T O R
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CANTINHO DO HEBRAICO
Jornal Ensinando de Sião
Adaptado por Samuel Vermelho

     Tradução: , probidade; caridade, misericórdia, esmola; salvação.justiça

   A palavra Tsedaká tem em si um signicado muito rico, e traz profundos
conceitos para nossas vidas. Na maioria das vezes a palavra Tsedaká é traduzida
como “Justiça”, mas seu signicado literal é bem mais abrangente. Tsedaká
signica na verdade “Retidão”, aquilo que é reto, sem curvas ou desvios. 
  Nas Escrituras vemos que alguns homens eram conhecidos em suas
respectivas épocas como “justos” ou Tsedek, em hebraico. Ou seja, eles eram
“retos” perante D-us e a sociedade: “Nôach (Noé) era homem justo e perfeito
em suas gerações; Noé andava com Deus …”(Gn 6:9) Mas reto em relação a que? 
    O conceito de retidão exige que tenhamos em mente o conceito de caminho,
ou dérech em hebraico. A Torá é comparada ao caminho (dérech) que conduz
à vida. As leis, os estatutos e os mandamentos de D-us nos mostram e nos
delimitam o caminho no qual devemos trilhar. O próprio D-us mostra a Moisés

ְצָדָקה
TSEDAKÁ

a importância de não se desviar (não desobedecer) do caminho: “Olhai, pois,
que façais como vos mandou o SENHOR vosso D-us; não vos desviareis, nem
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para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda
o SENHOR vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias
na terra que haveis de possuir.” (Dt 5:32,33)                        . 
     Então, ser RETO perante o Senhor signica não se desviar do Caminho no
qual Ele designou, ou seja, Seus mandamentos e estatutos. Andar corretamente
neste caminho que conduz à vida requer separação, dedicação, obediência e
inteligência, como escreveu Davi: “Portar-me-ei com inteligência no caminho
perfeito.” (Sl 101:2) Para se conservar sempre no caminho, o mais importante
não é apenas caminhar, mas conhecer o caminho. Só podemos andar em retidão
(tsedaká) se conhecemos os mandamentos do Senhor. É claro que conhecer
também não é suciente; temos que sempre praticar e viver este conhecimento.
    A vida nos oferece muitas oportunidades para que possamos nos desviar
daquilo que D-us tem para nós. O próprio Yeshua alerta os seus seguidores
dizendo: “... porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida,
e poucos há que a encontrem. (Mt 7:14) Não que andar em retidão perante
o Senhor seja difícil, mas há muitos desvios agradáveis aos olhos ao longo
do caminho.                                          . 
     No judaísmo moderno, a palavra Tsedaká adquiriu também um outro signi-
cado. Quando o judeu visita os doentes, ajuda ao pobre e dá comida ao faminto,
ele está realizando uma “tsedaká”, ou seja, uma caridade. Este sentido surgiu em
decorrência da destruição do Segundo Templo, em 70 d.C. Como não havia mais
templo, não era mais possível realizar-se sacrifícios para remissão dos pecados do
povo. Assim, os líderes religiosos estipularam que o perdão dos pecados seria
agora concedido por D-us mediante a oração e a retidão (Tsedaká) do judeu.
Ou seja, as boas obras substituiriam a oferta de sangue no Templo. É claro que
este conceito nunca foi aceito pela comunidade messiânica, que reconheceu
no sacrifício de Yeshua a expiação eterna para o que Nele crê e obedece. 
   Uma vez ensinado pelos líderes religiosos que as boas obras garantem a
justicação, os judeus buscaram expressar tais boas obras na forma de
caridade. Assim, a palavra tsedaká (retidão) adquiriu também o conceito
de “caridade”, pois crê-se que quem é reto cuida não só de si mesmo,
mas também do próximo. Mas sabemos que se a Tsedaká não for feita
com cavaná (boa intenção do coração gerada pelo amor à D-us e à Sua palavra)
ela não é aceita por D-us. Portanto, a Tsedaká (retidão, justiça) é vista na vida
daquele que ANDA no caminho de D-us, pois além de conhecer o caminho,
opta por não se desviar dele. 

✡
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2 °  C O N G R E S S O  D O S  J O V E N S
RESTAURANDO A IGREJA RUMO AO 1º SÉCULO

     Nos dias em que aconteceu o 9° Congresso da Restauração (15 e 16 de feve-

reiro) o SHORÊSH promoveu o 2° Encontro dos jovens, no dia 16 de fevereiro

das 8:00 às 12:00 no salão B'nei Tzion.                                                                  .

    O Grupo Teatro apresentou a sua primeira peça: ''Vencendo as Pressões do

Mundo''. A peça contou a história de dois casais universitários crentes em Yeshua

e tem, como escopo, a crítica de como muitos casais, apesar da fé no Messias,

não assumirem o compromisso de manter um relacionamento santo. O Grupo

de Teatro é liderado por Yan Ximenes e atualmente conta com a participação

de alguns jovens do SHORÊSH.Teve, também, um momento especial de

louvor jovem, dirigido pelo Mateus Campolina.                                             .

   Evidentemente, não poderia faltar o conteúdo das palestras, ministradas

excelentemente pela Profª. Nayara Vermelho e pela Dra. Harriet Kim.

Na primeira palestra, a professora Nayara frisou a importância da santidade para que

seja desenvolvido um relacionamento íntimo com D-us.  A ministração da Dra. Kim

relacionou o Genoma Humano (conjunto de todo o material genético do homem,

DNA) com a programação dos computadores (código binário), pois, o fato do homem

conseguir projetar essa identidade virtual decorre do fato de transparecermos as

características herdadas de HaShem, como projetar códigos e sistemas.

      Compareceram no congresso, jovens de 20 cidades de vários estados diferentes.

Tivemos representantes  de  BH, Timóteo (MG), Ipatinga, Fortaleza, Rio de Janeiro,

Contagem, Montes Claros, São Gonçalo (RJ), Sabará, Vinhedo (SP), Valinhos,

Campinas, Miracatu (SP), Poços de Caldas, Barueri, Betim, Vespasiano, Brasília,

Jundiaí, Piquete (SP).                                       .

Por Lucas Andrade

        Preparem-se!! Em 2016 vamos realizar o 3° Encontrão Jovem e contamos

com a presença de todos os jovens da BHT e dos que nos acompanham

pela ABN (AMES Brasil Net); até lá! Firmados nEle!✡
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REINAUGURAÇÃO DA SINAGOGA
ROÊ ISRAEL Por Lucas Andrade

     No dia 14 do mês de Adar de 5775 ou, ainda, 04 de Março de 2015, foi

reinaugurado em Jerusalém a 1° congregação judaico-messiânica reconhecida pelo

governo israelense: a sinagoga Roê Israel (Pastor de Israel, em português). A

sinagoga, presidida pelo Rabino Joseph Shulam, faz parte da organização Netyviah,

criado a mais de 40 anos; hoje tem ministérios associados em todo o mundo, entre

eles, o Ministério Ensinado de Sião em Belo Horizonte- MG.        .

     O Ministério Netyviah foi criado no inicio da década de 80 por discípulos de

Yeshua, que mesmo crendo no Messias, continuaram a ser judeus, mantendo suas

tradições e costumes. Homens como Moshe Imanuel Ben Meir, Daniel Tzion, David

e Yossef Vactor e Joseph Shulam desenvolveram um projeto propiciando um local

onde judeus pudessem expressar a sua fé como Judeus, sem negar sua fé e seus

costumes.                                                             

     Eles sofreram muita perseguição do meio Judaico e Cristão. Foram atentados,

roubos e depredações, mas o Eterno de Israel cuidou deles, bem como cuida de

todos nós hoje.                                            .

     A construção do prédio foi demorada, pois foi fruto de muita luta: por 10 anos foi

pleiteado, junto ao governo israelense o direito de ser construído a sinagoga, mas

sempre a comunidade ortodoxa criava mecanismos para impedir a obra, tais como,

falsas testemunhas, atentados contra a equipe, depredações e pichações.

    Ainda assim, durante o período de celebração da festa de Purim deste ano, foi

celebrado a reinauguração da sinagoga Roê Israel.  O Rab. Joseph Shulam

agradeceu a todos pelas contribuições que foram feitas e ainda armou: ''...A nova

sinagoga é para os judeus discípulos de Yeshua em Jerusalém...''.  Ainda nessa

Fachada da Sinagoga: Antes e depois da reforma.

ocasião, o rabino, diante das negociações promovidas pelas potencias mun-

diais em relação ao acordo nuclear com o Iran, desabafou:  ''... Essa é a nossa 5

FESTA DE PURIM
Por Lucas Andrade

   No dia 8 de março o grupo SHORÊSH

- Grupo de Jovens do Ensinando de Sião

- celebrou a festa de Purim no salão B'nei

Tzion. Foi um momento muito festivo e

alegre onde os membros da BHT, con-

juntamente com os Jovens, divertiram-

se e celebraram.                                 .

   No evento, ocorreram muitas festivi-

d a d e s :  O c o r r e r a m  d i n â m i c a s  d e

improvisação, essas, das quais a plateia

participava, sugerindo um lugar e uma

situação na qual  os part ic ipantes

deveriam improvisar.                             .

  Concorreram no Concurso de Fan-

tasias todos que vieram fantasiados e

quiseram participar. Foram premiadas pela

banca examinadora as três fantasias

mais criativas da noite. O primeiro

lugar ganhou um convite para o Acam-

pamento dos Jovens que ocorrerá de 4 a 7

de Junho/2015; o segundo foi contemplado

com desconto de 50%, enquanto o terceiro

rebebeu um brinde surpresa.

      Ainda na mesma noite, o Teatro do grupo SHORÊSH fez uma pequena apresen-

tação, em continuação a primeira - ocorrida no 2º Encontro dos Jovens - onde foi

ensinado acerca da festa de Purim.                                 .

   Por m, um delicioso jantar de confraternização, com direito a doces típicos,

como a famosa “Orelha de Haman”, foram oferecidos a todos que estavam presentes.

   Agradecemos ao Eterno e a todos os que participaram por esse momento

singular, onde podemos exercitar a comunhão e celebrar com muita felicidade

essa festa rabínica, que apesar de não ser uma ordenança direta de D-us,

ensina-nos, além de dizer muito em nossos corações sobre como o Senhor é el ao

seu povo.                                              .

     Essa foi somente uma das festas que o SHORÊSH tem se comprometido a fazer

ao longo do ano, contamos com a presença de todos os membros e convidados nas

próximas festas.                                         .

              Não perca! ✡
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resposta à ameaça feita pelo Iran de exterminar Israel do mapa, ao invés de sermos
exterminados, estamos crescendo, estamos nos multiplicando e construindo para o
reino de D'us e para Yeshua, o lho de David, para que ele seja estabelecido de
Jerusalém até os conns da terra... ''.                                                                      .
     Nas últimas décadas temos acompanhado o progressivo avanço do sentimento
antissemita, da religiosidade desmedida, da apostasia humana aos caminhos de
Adonai. São tempos de muita luta e sofrimento, entretanto, sabemos que D'us não
se esquece das suas promessas e que todas essas profecias tem se cumprido
em prol da consumação dos dias.                                                               .

       A construção da Roê Israel representa um marco na história, e denota, mais
uma vez, como nos dias da Rainha Hadassa, a delidade de HaShem é mais um
sinal de como Ele tem trabalhado à favor da salvação de Israel.

     “No passado D'us falou muitas vezes e de várias maneiras”... E fala ainda hoje
a todos, pois “os céus declaram a glória de D'us e o rmamento fala das obras de
suas mãos...” sem discurso, sem palavra, sem que sua voz seja ouvida; sua men-
sagem ecoa ao redor de toda a Terra e suas palavras chegam até o m do mundo”.
Chegam por todas as formas: nas artes, nos ritmos, nas ciências e nos lugares por
meio de suas particularidades geográcas e na presença das mais diversas formas
          de vida habitantes nas áreas mais inóspitas do planeta.

M A T É R I A  E S P E C I A L
O FALAR DE D’US NA GEOGRAFIA

Por Paulo Cézar

Marca da perseguição O prédio foi demolido, deixando a fachada intacta. 

✡

COLUNISTAS
Cristhiana Perdigão; Silvia Aleixo.

REPORTAGEM
Paula Lopes; Samuel Vermelho;

Lucas Andrade.
EDIÇÃO GRÁFICA

Sara Figueiredo.
EDIÇÃO E REVISÃO

Lucas Andrade; Samuel Vermelho.
REVISÃO FINAL

Matheus Zandona.

     Se você é jovem e tem interesse em
participar do jornal Shoresh, procure
a liderança do grupo Shoresh ou do
jornal e manifeste seu desejo.
  E s t a m o s  a n s i o s o s  p o r  s u a
participação!                 .
  Participe também das reuniões
dos jovens, aos sábados, após a
celebração da Havdalá.            .
     Será muito bem vindo!

NOSSA EQUIPE DESEJA FAZER
P A R T E  D A
E Q U I P E ?

                         .
     Como bênçãos dadas por nosso pai e rei, a Torah apresenta, em suas
descrições geográcas, o cuidado e zelo do Altíssimo para com o seu povo
Israel. Umas das mais antigas descrições geográcas registradas são
encontradas na Bíblia. A começar pela localização do jardim do Éden,
Mosheh realiza uma abrangente descrição usando os nomes das cidades
e lugares pós diluvianos, de modo que todos em seu tempo tivessem a
noção física de onde os fatos ocorreram, não apenas em seu tempo, mas,
para nós, hoje, os relatos da hidrologia local (rios Tigre e Eufrates), da
Geologia (minerais como ouros e gemas) e Geograa (direção cardeal e
sentido) são ponto de partida para estudos da constatação do realismo e
veracidade dos relatos bíblicos.                            . 
    Tudo e todos são e estão nos lugares em que o Eterno planejou que
estivessem, Ele chamou os Patriarcas, escolheu a nação judaica como
sua e ele mesmo estabeleceu os limites e fronteiras da Eretz Yisrael.
Desde o clima árido do deserto de Sin ao solo do Neguev, das planícies
do Jordão as elevações do monte Hermon, do mar de Suf a costa do
Mediterrâneo; todos os lugares instituídos e dados por Adonai. E, por meio
de cada diversidade e adversidade local, D'us revelou e revela sua glória,
braço forte e provisão a Ysrael e a toda humanidade.                 . 
     Antes mesmo de nossa existência, o Todo Poderoso conhecia os nossos dias,
sabia de nossos caminhos e estabeleceu nossa morada. Dos vizinhos a
Cidade, do clima ao trabalho, da árvore da rua ao estilo arquitetônico da
casa, tudo segue de acordo com os planos e vontade do Eterno, pelos
quais, por mais simples e indiferente possam parecer, Ele fala conosco.
Que a nossa busca seja por ouvir, nesses últimos dias, a voz do pai, por
meio de Yeshua - o Mashiach. Pois o seu lho nos remete as promessas
e obras a serem cumpridas na sua terra junto ao seu povo e todo servo
el, como luz, no lugar que o eterno assim determinar, até aos conns
da Terra.✡
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