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CORRI DA PEL A PAZ
     Jerusalém - Cerca de 80 corredores israelenses e palestinos participaram no dia

11 de junho de uma corrida noturna em Jerusalém, em uma demonstração de soli-

dariedade após um ano marcado por fortes tensões entre as duas comunidades.

(Pág 6)

Ano 1 - Núm 3 - Jun/Jul/Ago de 2015 - Tiragem: 100 ex.

U M   N O V O   C O M E Ç O

EXERCENDO O
C H A M A D O

Por Cristhiana Perdigão
(Pág. 8)

Em Israel ✡

SÍMBOLOS
JUDAICOS

A Porta Dourada (Pág. 2) 

     Do dia 4 à 7 de Junho de 2015 os jovens da

Har Tzion assim, como outros que acompanham

o trabalho da AMES pela ABN, puderam experi-

mentar o primeiro acampamento do Grupo de

Jovens Shoresh da BHT. (Pág 6)

CONGRESSO
W A K E  U P

O JOVEM E A TSEDAKÁ
     O grupo de jovens realiza um trabalho social

de visitas periódicas ao asilo Lar da Vovó, onde

o desao maior enrentado é dedicar carinho

e atenção como gesto de amor espontâneo a

alguém que, muitas vezes, não tem nada a ofere-

cer, nem mesmo um sorriso.Este ano, foi incluído

neste projeto social, visitas a um abrigo de crian-

ças com idade entre 0 e 6 anos que estão sob

proteção judicial, sendo que muitas aguardam

adoção. (Pág. 4)

     Entre os dias 10 e 13 de

julho de 2015 Samuel e

Nayara Vermelho estiveram

representando o Ministério

Ensinando de Sião e o

Grupo Shoresh em um

evento de jovens na Igreja

Peniel em Fortaleza- CE.

(Pág. 5)
Mais informações sobre o 3º aniversário do
Museu da História da Inquisição na pág. 8.

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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SÍMBOLOS JUDAICOS
A PORTA DOURADA
Por Matheus Z. Guimarães

     A Cidade Velha de Jerusalém possui

atualmente oito portas de entrada. A mais

imponente e a mais antiga é a chamada Porta

Dourada, ou Portas Douradas, por se tratar de

um enorme portão de pedra composta de duas

portas. As portas Douradas possuem um

simbolismo muito importante para o judaísmo e

para as religiões dele advindas, a saber, o

cristianismo e o islamismo.

    O nome “Porta Dourada”

surgiu possivelmente de um erro

de tradução da Vulgata Latina.

Quando Jerônimo traduziu o

Novo Testamento do grego para

o latim, no séc IV d.C, ele mudou

o termo grego “oraia” = formosa,

para outro termo de som similar

em latim, “aurea”, que signica

“dourada”. Assim, o texto de

At 3:2 que menciona o nome da

porta como Porta “Formosa” foi

traduzida na versão da Vulgata

como “Dourada”. Crê-se que

esta mesma porta mencionada

em Atos é a porta Oriental,

chamada nos dias de Salomão

de Porta de Shushan ou .>>

O exercício que essa geração precisa fazer.
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Harachamim (misericórdia).                                  .

     A porta Oriental dava acesso direto ao átrio do Templo, e cava de frente ao

Monte das Oliveiras. Segundo relatos talmúdicos (mishna middot 2:4), ela foi

construída para que o sacerdote pudesse realizar o sacrifício da Novilha Vermelha,

descrita em Levítico capítulo 19, sendo possível caminhar para fora do Templo em

direção ao Monte das Oliveiras e, estando ali, ainda ser capaz de visualizar o altar

no átrio do templo.                                          .  

     Para os judeus, a Porta Oriental sempre esteve associada ao juízo e à miseri-

córdia de D-us. Primeiro, porque sempre foi um costume antigo os reis decretarem

seus juízos às portas da cidade (Gn 19:1 e 23:10, por exemplo). Segundo, porque

o profeta Zacarias declara que o Messias entrará em Jerusalém pelas portas do

Oriente, juntamente com seus santos, para estabelecer juízo sobre os inimigos

de Israel. (Zc 14:4-5).  Foi por esta mesma porta que Yeshua (Jesus) fez sua

entrada triunfal em Jerusalém, descrita em Matheus cap 21.             .

     Mas porque as portas douradas estão fechadas? A explicação está nas palavras

de D-us ao profeta Ezequiel, em Ez cap 44. D-us estava mostrando ao profeta a

planta de um templo que seria reconstruído no futuro. Este templo teria também

uma porta Oriental, pela qual o Messias entraria para reinar. Mas esta porta

deveria estar fechada, pois o próprio Senhor entraria por ela. Vejamos:

“Então, o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do Santuário

(Templo), que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor:

'Esta porta permanecerá FECHADA, não se abrirá; ninguém entrará por ela,

porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela; por isso, permanecerá fechada.

Quanto ao príncipe (o qual crê-se ser Jesus ou o Messias), ele se assentará ali por

ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor; PELO VESTÍBULO DA PORTA

ENTRARÁ E POR ALI MESMO SAIRÁ.” Ez 44:1-3                     .

     Quando Jerusalém foi conquistada pelo Sultão Sulinami, em 1543 d.C, suas

muralhas estavam em ruínas. Sulinami ordenou que uma nova muralha fosse

erguida sobre os escombros da muralha antiga, respeitando-se a localização dos

antigos portões da cidade. Segundo relatos históricos, a porta Oriental foi a única

que não foi reconstruída pelo sultão, pois estava intacta. Sulinami ergue dois

enormes portões exatamente em cima dos portões originais. Mas orientado por

seus conselheiros, Sulinami ordena que esta nova porta Oriental fosse selada,

por temer a profecia do profeta Ezequiel sobre a vinda do Messias Judeu, que

entraria pelo Oriente na cidade para aniquilar os inimigos de Israel. Além disso,

os muçulmanos transformaram a área em frente às portas em um cemitério

islâmico, por saberem que os judeus considerariam o local impuro, visando

evitar que o messias de Israel pudesse passar por ali. Sabe-se também que as

portas Orientais já haviam sido fechadas pelos árabes antes mesmo de   .

Sulinami, em 810 d.C, por temor à vinda do Messias judeu. >> 4

As portas construídas por Sulinami existem até hoje, sendo chamadas de Portas 

Douradas (vide foto). Elas ainda permanecem fechadas.                      .  

     É interessante notar que quando Herodes reconstrói as muralhas de Jerusalém,

anos antes do nascimento de Jesus, ele também não reconstrói a porta Oriental,

segundo relatos de Flavius Josephus (Guerras 5:184-189). Assim, as ruínas que

estão logo abaixo das Portas Douradas atuais estão intactas, e datam dos dias do rei

Davi. Entre 1867 e 1869, um arqueólogo inglês chamado Charles Warren realizou

uma escavação abaixo das Portas Douradas, encontrando os portões originais a 13

metros abaixo da superfície. Tão logo as autoridades árabes caram sabendo da

descoberta, ordenaram que o local fosse soterrado novamente. Para evitar futuros

“bisbilhoteiros”, o governador de Jerusalém (que na época estava sob domínio

turco), ordenou que fosse construída uma parede de aço sob o solo, impedindo

futuras escavações.                                                                                                 .

     Ou seja, há mais de 1000 anos as portas douradas estão fechadas, aguardando

serem novamente abertas pelo Rei Messias. Existem provas arqueológicas de que

as portas originais descansam intactas sobre os portões atuais, a 13 metros de

profundidade. O instituto do Templo, em Jerusalém, pretende restaurar os portões

originais juntamente com a reconstrução do templo. Mas eles também não abrirão

a porta, pois esta é uma tarefa que só poderá ser feita pelo rei Messias. Diante

desta situação, resta-nos apenas proclamar: “Maran atá Adon Yeshua, vê nichnás

ba Shaár Harachamim”, Ora Vem Senhor Yeshua, e entre pelas portas da

Misericórdia!

O JOVEM E A
TSEDAKÁ* Por Jerusa Campolina

     O grupo de jovens realiza um traba-

lho social de visitas periódicas ao asilo

Lar da Vovó, onde o desao maior en-

rentado é dedicar carinho e atenção

como gesto de amor espontâneo a

alguém que, muitas vezes, não tem

nada a oferecer, nem mesmo um

sorriso. Ouvir discursos desconexos e

repetitivos, carregados de carências e

decepções nos faz repensar nossa pró-

pria história. Este ano, foi incluído

*Tsedaká neste
contexto signica

caridade, boa obra.

neste projeto social, visitas a um abrigo de crianças com idade entre 0 e 6 anos que

          estão sob proteção judicial, sendo que muitas aguardam adoção. Neste caso,

          o carinho, o afeto e atenção é quase uma exigência e é solicitado através de  

✡

>>
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CORRIDA PELA PAZ
Por Rodrigo Arlindo

     Jerusalém - Cerca de 80 corredores israelenses e palestinos participaram no dia
11 de junho de uma corrida noturna em Jerusalém, em uma demonstração de soli-
dariedade após um ano marcado por fortes tensões entre as duas comunidades.
     Apelidado de "Os moradores de Jerusalém correm juntos", a corrida de 5km
começou perto do "jardim zoológico bíblico" de Jerusalém e seguiu uma trilha ao
longo da Linha Verde, que divide a cidade entre as partes ocidental e oriental, esta
última anexada por Israel.                                    .
     O evento foi organizado pela lial local da Corredores sem Fronteiras, que recen-
temente formou grupos de jovens corredores de ambos os lados da cidade, com o
objetivo de fortalecer os laços entre as duas comunidades.                        .
     Israel Haas, responsável pelo Corredores sem Fronteiras, armou que o objetivo
da corrida é construir uma ponte entre as pessoas da cidade após um ano marcado
por fortes tensões entre Israel e palestinos, em particular a guerra na Faixa de Gaza
durante o verão (hemisfério norte).                              .
     "Corredores Sem Fronteiras lançou grupos de corredores judeus e árabes em

Jerusalém, provando que, mesmo
em uma cidade difícil ( ... ), pode-
mos fazer coisas juntos", escreveu
em sua página do Facebook Zehava
Gal On, líder do partido de esquer-
da Meretz.               .
      Desta maneira, o esporte se
torna uma oportunidade de recon-
ciliação, mesmo de forma singela,
mostrando que existem outras
maneiras de se demonstrar a união
entre irmãos.

UM NOVO COMEÇO Por Yan Ladeira

     Do dia 4 à 7 de Junho de 2015 os jovens da Har Tzion assim como outros que

acompanham o trabalho da AMES pela ABN puderam experimentar o primeiro

acampamento do Grupo de Jovens Shoresh da BHT.                  .

     Com o tema "Luz no mundo" (Filipenses 2:15 e Mateus 5:14) o acampamento

foi muito edicante para vida daqueles que estão na linha de frente da batalha pelo

estabelecimento do Reino de Deus na Terra que darão continuidade à obra do

Ministério Ensinado de Sião.                                    .

                 O ciclo de palestras começou na Sexta-Feira pela manhã com uma

          ministração conduzida pela Nayara Vermelho que expôs como Satanás tem

           implantado seus valores tanto no meio acadêmico, como na sociedade em 

✡

>>5

Congresso WAKE UP – Fortaleza/CE

     Entre os dias 10 e 13 de julho de 2015 eu e minha amada esposa Nayara estive-

mos representando o Ministério Ensinando de Sião e o Grupo Shoresh em um

evento de jovens na Igreja Peniel em Fortaleza-CE. O Congresso WAKE UP 

(Desperta) reuniu cerca de 150 jovens de diversas localidades de Fortaleza e mobi-

lizou uma caravana de Quixeramobim que ca a cerca de 200km de distancia da

igreja. Foram dias abençoados onde compartilhamos um pouco daquilo que temos

aprendido na Har Tzion e experienciado no trabalho com os jovens da BHT. O

Eterno nos surpreendeu com Seu amor e Graça manifesto na e através da vida

dos nossos irmãos cearenses  que nos receberam com muito carinho. O ministério

lá tem enfrentado grandes desaos para viver a restauração e os jovens necessitam

de nosso apoio em oração.                                    . 

     E quem sabe em breve façamos uma visita em terras nordestinas!!! Baruch

HaShem!!!

Por Samuel Vermelho

olhar suplicante, de mãozinhas estendidas e palavra de ordem: “quero colo”.Com

esta obra que expõe nossa fragilidade humana, Deus trabalha em nós, dentre outras

coisas, o orgulho, a humildade, o desprendimento, o egoísmo e o amor incondicional.

O que mais alegra o nosso coração é saber que estamos praticando a religião que

D’us, o pai, aceita como pura e irrepreensível cuidando dos órfãos e viúvas em suas

necessidades. É o que nos ensina Tiago em seu livro no capítulo primeiro verso 27.✡

✡
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Cristhiana Perdigão.

REPORTAGEM
Jerusa Campolina; Matheus Zandona; 

Rodrigo Arlindo; Samuel Vermelho;
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Samuel Vermelho.
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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 ?

EXERCENDO O CHAMADO
Por Cristhiana Perdigão

     Jovens, é chegada a hora de amadurecer! Deixar de falar e pensar como criança
para não sermos levados de um lado para outro por ondas, nem jogados por todo
vento de ensino, à mercê de pessoas astuciosas que enganam. Em vez disso, crescer
em todos aspectos em direção aquele que é o cabeça, Yeshua (Efésios 4:14,15). É
hora de nos entregarmos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno; não nos
conformando ao padrão deste mundo. Devemos nos transformar mediante a reno-
vação de nossas mentes para que saibamos o desejo do Eterno para nossas vidas. É
hora de exercemos nossos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada.
Ao nos empenharmos em nosso chamado, não tropeçaremos, mas seremos supridos
generosamente de tudo o que necessitamos para entrar no Reino Eterno de nosso
Senhor e libertador, Yeshua, o Messias (2 Pedro 1:11).               .
     Assim como Paulo ensina, se o seu dom for profecia, use-o na medida da sua
conança. Se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine; se for conselheiro, use o
dom para confortar e exortar; se é contribuir, contribua generosamente; se é
exercer liderança, a exerça com zelo; se é mostrar misericórdia, que o faça com
alegria. É hora de odiar o que é mau, apegar-se ao que é bom. Não nos deixar ven-
cer pelo mal, mas vencer o mal com o bem! (Rm12)                 .
     Não nos esqueçamos: somos fortes e a palavra de D-us permanece em nós. Já
vencemos o maligno! (I Jo 2:4) Aleluia!!!✡

     No dia 23 de agosto o museu da História da Inquisição realizará uma série de

eventos em comemoração ao seu 3º aniversário. Teremos palestras, teatro e

visita interativa. Não deixe de participar! Para mais informações, entre em contato!

MUSEU DA HISTÓRIA DA INQUISIÇÃO
COMPLETA MAIS UM ANO!
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geral, assim como tem adquirido poder através de sistemas de dominação global.

     Sexta feira a noite ocorreria uma palestra ministrada por Jerusa Campolina, mas

como escreveu o sábio rei Salomão, muitos são os planos no coração do homem mas

o que prevalecerá é o propósito do Senhor (Provérbios 19:21). A ministração foi

interrompida por uma homenagem a ela que terminou em um grande abraço

coletivo. Assim, criou-se um ambiente propício para o derramar do Espírito Santo

que se manifestou no meio dos jovens através de choros, profecias, orações em

línguas, interseções entre outras formas.                      .

     Na manhã seguinte os participantes do acampamento desfrutaram de uma mi-

nistração com o Prof. Matheus cujo tema foi "Chamado". Esta, foi acompanhada de

um testemunho pessoal do palestrante, o que edicou bastante a vida de jovens que

tiveram uma recente experiência com Deus. A palestra da manhã foi reforçada a

noite com o testemunho e pregação do missionário Robson que deixou bem claro

que servir a Deus requer renuncias, disposição, fé e submissão ao Senhor.     .

     Para terminar o ciclo de palestras o Pr. Delson, com sua pregação, convidou

os jovens a invocar e buscar a presença do Pai enquanto ainda ha tempo, e logo

após a ceia o Pr. Jorge agraciou os presentes com seus conselhos quanto ao

comportamento que o jovem deve ter em um mundo que jaz no maligno.

     Além das ministrações, ocorreram gincanas que requereram dos jovens criativi-

dade, conhecimento, agilidade e boa forma. As atividades incluíam competição de

perguntas e respostas, criação de um nome para cada equipe assim como "grito de

guerra" e uma musica com o tema do acampamento, corrida em busca de versícu-

los bíblicos entre outras.                                    .

     Os jovens tiveram momentos de louvor a Deus com belas canções que foram

ministradas e tiveram tempo livre para muita diversão e interação que geraram

novas amizades.                                       nkjkjkkjh .

     Pelos testemunhos de mudança de comportamento e atitude diferenciada pós-

acampamento  nota-se que este evento vai car não apenas no coração dos que

dele participaram más também na historia de um grupo de jovens que esta criando

uma nova identidade e que veio para car.✡


	1: Folha 1 Frente
	2: Folha 1 Verso
	3: Folha 2 Frente
	4: Folha 2 Verso

