
Brasil   x  Israel

    Muito se foi falado sobre a votação do impea-
chment na câmara dos deputados, especialmente 
em relação às dedicatórias dos votos, o que gerou 
bastante discussão e críticas. Alguns deputados 
fizeram à dedicatória para o Estado de Israel, e 
apesar de sabermos sobre Números 24:9 (Quem 
abençoar o povo de Israel será abençoado), além 
da visão espiritual, é levantado a questão: o que o 
processo de impedimento da presidente do maior 
país da América do Sul tem a ver com um país 
minúsculo da Ásia? A resposta é essencialmente 
econômica. Israel é hoje uma potência tecnoló-
gica, com liderança em designe de microchip, 
algoritmos de rede e instrumentos médicos. War-
ren Buffet, um dos investidores mais bem sucedi-
do do mundo disse que, “Se você está indo para 
o Oriente Médio procurando por petróleo, você 
pode pular Israel. Mas, se você está procurando 
por cérebros, não precisa procurar mais. [Israel] 
tem uma quantidade de cérebros e energia des-
proporcionais.”, um dos países mais atraentes 
para investidores, conta com PIB per capita de 
36.000 dólares enquanto o do Brasil é de  11.200 
dólares, medida de 2013, ou seja, no começo da 
crise. É um Estado que importa e exporta-se mui-
to, primeiro país fora da América do Sul a possuir 
um Tratado de Livre Comércio com o Mercosul, 
que está em vigor desde 2010, e, apesar da par-

ceria com o Brasil seja pequena, há espaço para o 
crescimento, já que os fortes de ambas as nações se 
complementam, Israel com seus produtos de alta 
tecnologia e o Brasil com produtos alimentícios: 
em 2015 as exportações somavam 380.75 milhões 
de dólares nas exportações brasileiras e 805.84 
milhões de dólares nas importações. Entretanto, o 
aumento da parceria pode estar sendo prejudicado 
por causa dedesgastes diplomáticos: como o en-
volvimento brasileiro com o Irã ainda no governo 
Lula, o apoio ao ingresso “palestino” nas ONU, as 
condenações da expansão dos “assentamentos” is-
raelenses na Judea e Samaria,  a convocação, para 
consultas, do embaixador do Brasil em Tel Aviv, 
durante o conflito com Gaza em 2014, tudo isso 
para que a perspectiva oficial israelense tratasse 
a política externa brasileira com desconfiança, 
piorando ainda mais com a rejeição do governo 
brasileiro de segurar as credenciais do indicado a 
ser embaixador israelense no Brasil, Dani Dayan. 
Portanto, citar o Estado de Israel no contexto do 
Impeachment é sim relevante, devido pobre ma-
neira que o governo brasileiro estava lidando com 
um aliado com enorme potencial de aumento do 
comércio, algo que o Brasil está necessitado em 
tempos de crise, o que demonstra o descaso do 
governo Dilma para com a questão.

Por Rebeca Ramos

“Pela minha família, pela minha rua, e pelo Estado de Israel!”
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Samuel Vermelho; Yan Ladeira.
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Daiane Lima ; Izabel Guerra
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Paulo César;  Samuel Vermelho
REVISÃO FINAL
Matheus Zandona

Deseja Fazer Parte 
da Equipe?

Se você é jovem e tem interesse em participar do jornal
Shôresh, procure a liderança do grupo Shôresh ou do jor-

nal e manifeste seu desejo.
Estamos ansiosos por sua participação!

Participe também das reuniões dos jovens aos sába-
dos, após a celebração da Havdalá. Será muito bem 
vindo!
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Este jornal faz parte da AMES (Associação Ministério Ensinando de Sião  -  BRASIL)

Iton Shôresh
Jornal dos Jovens da Har Tzion  

Acampamento Shôresh

A Semente que germina por sí só             Restauração

Conferência Muchan 
“Preparados Para Sermos transformados”  

“Pela minha família, pela minha rua, e pelo  
Estado de Israel!”

              Entrevista   
       Tema: Virgindade 

“Esta água é o que trás vida, a palavra lançada ao 
coração do homem..”
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“Eu ainda era jovem quando decidi pela primeira 
vez que permaneceria virgem até o casamento”
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    Tirinha do Mês
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             Restauração
Por Cristhiana Perdigão

O movimento da restauração tem se forta-
lecido mundialmente. Tive a oportunidade 
de conhecer um pouco do movimento in-
ternacional e fiquei muito feliz em saber as 
proporções que ele está tomando.
Um evento muito interessante que acontece 
a cada dois anos é a Conferência Muchan 
(Preparados) que neste ano possui o tema: 
“Preparados Para Sermos transformados”.  
 
Muchan é uma conferência para jo-
vens messiânicos internacionais. Ela 
é voltada para jovens entre 18 e 35 anos.  
O local da conferência é sempre definido de 
acordo com a história da comunidade judaica 
local. Neste ano o local escolhido foi Praga, 
capital da República Checa.

Praga foi escolhida (entre outros motivos) por 
ter um bairro judeu que não foi destruído durante 
a Segunda Guerra Mundial, porque Hitler que-
ria mantê-lo como um “museu da raça extinta.”  
É um dos mais antigos bairros judeus na Eu-
ropa com  quatro sinagogas, onde é possível 
imaginar a vida dos judeus de Praga, vivendo 
no gueto judeu ao lado do Old Town Square.  
A sinagoga mais antiga da Europa, construída 
no século 12, é bastante surpreendente. 

Parte da conferência é dedicada a compreensão 
da história de Praga que se ver em sua cultura, 
histórias, literatura e sua modernidade que se 

dá através dos passeios.

A conferência acontecerá entre os dias 28 
de dezembro de 2016 á 3 de janeiro de 
2017. Ao final da conferência um grupo 
sairá rumo a Israel para realizar trabalhos 
voluntarios por 10 dias no ministério de 
“Sobreviventes do Holocausto” através 
de visitas domiciliares. Atuarão também 
no Centro de Distribuição de Jerusalém 
do ministério “Chosen People”  servindo 
os pobres e necessitados e atendendo às 
mães solteiras que precisam de ajuda em 
torno de suas casas.

A conferência é uma iniciativa  do  
“Chosen People Ministries” fundado no 
Brooklyn, Nova Iorque em 1894 pelo ra-
bino Leopold Cohn, um imigrante judeu 
húngaro, com o objetivo de compartilhar 
o conhecimento de Yeshua  com o povo 
escolhido de D-us. Atualmente, o “Cho-
sen People Ministries”  está em dezesseis 
países ao redor do mundo. Os programas 
de extensão incluem evangelismo e dis-
cipulado, centros e congregações mes-
siânicas, equipando a igreja local para o 
evangelismo de judeus, publicações im-
pressas e web.

Se você se interessar poderá encontrar 
mais informações no site: 
http://www.chosenpeople.com/muchan/

    Painel do Leitor

Você leu alguma matéria e achou interessante? Acha que sua opinião 
pode contribuir para o jornal?  

 
Envie sua opinião para: itonshoresh@gmail.com

Seu comentário pode aparecer aqui!

Contribua também com críticas e sugestões para que possamos fazer um 
jornal cada vez melhor.

    Cantinho do Hebraico
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     Nos dias 26, 27, 28 e 29 de Maio foi reali-
zado o acampamento do grupo de jovens da 
Congregação Har Tzion. Mais de 80 jovens se 
reuniram no hotel fazenda Ipê Amarelo, em 
Esmeraldas - MG, para um tempo de comu-
nhão, adoração e aprendizado. Entre os par-
ticipantes estavam não somente membros de 
Belo Horizonte, como também associados da 
ABN de Vitória, Rio de Janeiro, Goiânia e São 
Paulo, entre outros lugares. O tema do acam-
pamento foi Geração Restaurada, tendo como 
base os versículos de Isaías 58:10 e Mateus 
9:16-17. A restauração foi trabalhada em vá-
rias palestras, em diferentes aspectos, sendo 
ministradas por convidados especiais: Rabino 
Marcelo, que também respondeu a perguntas 
dos jovens, Lucas e Raquel Zandona, Pro-
fessores Rodolfo e Viviane Reis, Professora 
Michele Oliveira, Psicóloga Elinês Costa e o 
Rosh Jorge. Os louvores à noite e as pales-
tras foram alimento espiritual consistente e 
muito apreciado. O momento mais esperado 
do acampamento, o show de talentos, foi um 
sucesso! O primeiro lugar ficou com a Gabi 
Ribeiro, que cantou a música Espírito Santo, 
com uma voz linda e uma unção totalmente 
inesperada e maravilhosa. Após o show, os 
jovens tiveram mais um momento de comu-
nhão em um rodízio de pizza, numa noite fria 
e muito deliciosa.
       Foi sensacional, e estamos todos ansiosos 
pelo próximo! Fica em nossos corações, além 
de todo o aprendizado, a gratidão a todas as 
pessoas que participaram direta ou indire-
tamente da realização do acampamento. À 
equipe de interseção pela proteção e clareza 
espiritual que tivemos durante todos os dias 
de retiro. À equipe da cozinha pelos pratos 
deliciosos que nem precisam de comentários! 
Especialmente à liderança do Shôresh, por 

Por Sara Figueiredo

Acampamento Shôresh
Tema: Geração Restaurada

      Era de costume de nosso mestre Yeshua 
ensinar, de maneira alegórica, princípios 
eternos e muito profundos, assim como 
o Pai já fazia antes através dos profetas. 
Um exemplo disso é a parábola da semen-
te que germina por si só (Mc 4:26-29) em 
que nosso Salvador compara o reino de 
Deus com a situação em que um homem 
lança na terra uma semente, a qual germi-
na e se desenvolve sem que ela saiba como.
A palavra do Senhor é rica e os ensinos que 
podem ser extraídos de um texto simples 
como esse são inúmeros, porém gostaria 
que focássemos nossa atenção em um prin-
cípio que deve ser compreendido por todos 
aqueles que servem a Deus, a humildade.
Assim pode se resumir o trabalho do servo 
do Senhor, ele lança a semente que lhe foi 
dada pelo Espírito de D’us e o próprio Es-
pírito se encarrega de faze-la germinar no 
coração de quem a recebeu. O Espírito San-
to (Ruach HaKodesh)  é como a água que 
é essencial para desencadear todo processo 
de germinação. Esta água é o que trás vida 
a palavra lançada ao coração do homem em 
conjunto com o bom testemunho dado pelo 
servo do Altíssimo que podem ser compa-
rados a semente mencionada por Yeshua. 

Portanto, o homem que serve a D’us 
não pode se vangloriar de coisa algu-
ma, devendo apenas glorificar ao Senhor 
(IICo10:17) pois dele veio a unção e ca-
pacitação para lançar a semente a qual 
também cresce e gera frutos por ação 
dEle, cabe apenas ao homem se dispor a 
utilizar,da melhor forma,as ferramentas 
que lhe foram dadas (Mt 25:14-30), o que 
na verdade é sua obrigação (Lc 17:7-10).
Não podemos nos esquecer também de 
que dependemos de nossos irmãos. O 
apóstolo Paulo inspirado pelo Senhor, 
disse que na obra do Senhor um planta e 
o outro rega, mas nada é o que planta ou o 
que rega, mas somente D’us que dá o cres-
cimento (ICo 3:6-7). Assim compreende-
mos que nada podemos sozinhos e todos 
possuem sua função de forma que todos 
trabalhem como um só corpo que é o cor-
po de Yeshua bem David que é digno de 
honra e intermediador entre nós e o Pai 
que faz frutificar as obras de nossas mãos.

A Semente que Germina por si Só
(Marcos 4:26 - 29)

Por Yan Ladeira

todo carinho e dedicação, pelas noites mal 
dormidas, e pelas batalhas que enfrentaram, 
que nem imaginamos! E principalmente ao 
Eterno por nos permitir momentos tão pre-
ciosos, na presença dEle e de nossos irmãos. 
Que HaShem retribua em suas vidas todo o 
amor que recebemos de vocês!

Sem a obra do Espírito qualquer semente 
lançada, por mais forte que seja, se torna 
apenas mais um grão morto dentre tan-
tas sementes que o próprio inimigo lança.
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     Virgindade: A história de Ellen Burkhardt

Ellen Burkhardt tem 26 anos, é virgem e explica o porquê. 
Em entrevista, jovem norte-americana admite fazer parte da minoria e conta 
por que decidiu expor publicamente sua opção 

        Ellen Burkhardt, 26 anos, é uma escritora e 
pesquisadora norte-americana que leva uma vida 
normal na cidade de Minneapolis, no estado de Min-
nesota. Nas últimas semanas, a moça foi tema de 
discussão em jornais dos EUA e ingleses por uma 
razão aparentemente prosaica: Ellen é virgem e, 
para a surpresa de muitos, pretende continuar assim 
até encontrar o que chama de “homem de sua vida”. 
A intimidade da garota veio a público por iniciativa 
própria: recentemente, ela escreveu um pequeno en-
saio no site Salon sobre sua decisão de esperar até 
o casamento. Foi o suficiente para ver suas convic-
ções receberem apoio e desprezo, quase na mesma 
proporção.
Em entrevista por e-mail, a garota americana expli-
ca os motivos de expor publicamente sua virginda-
de, aborda as pressões da sociedade a respeito do 
assunto e conta como ela lida com o tema com a 
família, amigos e pretendentes.

Quando você se deu conta de que gostaria de 
continuar virgem até o casamento? Por que você 

tomou essa decisão?
Eu ainda era jovem quando decidi pela primeira vez 
que permaneceria virgem até o casamento, nos meus 
primeiros anos de adolescência. À época, a minha 
decisão foi baseada nos valores com que fui criada e 
porque não me pare
cia tão importante, eu mal tinha beijado um menino 
até aquele momento, então sexo não estava em minha 
mente. Fiz essa escolha porque sexo é a coisa mais 
íntima e emocional que você pode compartilhar com 
outra pessoa, e para mim, eu só quero ter essa ligação 
com um único homem: meu marido.

Você se sente, de alguma forma, julgada por pes-
soas ao seu redor (família, amigos, pretendentes)?

A minha família e os amigos próximos são favoráveis 
à minha decisão; alguns fizeram a mesma escolha e, 
portanto, entendem meus motivos. Eu não necessa-
riamente me sinto julgada pelas pessoas, mas me sin-
to mal compreendida. Eu costumava ter medo de que 
uma vez que eu dissesse às pessoas sobre a minha 

decisão, elas pensariam que eu era uma puritana. Sinto-
-me mais julgada pela sociedade como um todo, porque 
a principal mensagem na mídia é que se você não está 
fazendo sexo, você não é normal.

Qual a reação das pessoas sobre a sua decisão?

A maioria fica surpresa. Eles imaginam que alguém que 
tem 26 anos e ainda é virgem deve viver no porão da casa 
dos pais com um bando de gatos. Muitas vezes me per-
guntam por que eu tomei essa decisão, se eu já namorei, 
como é namorar e não ter relações sexuais, esse tipo de 
coisa. Quando se trata de dizer ao cara que estou namo-
rando sobre a minha decisão, porém, pode ser muito difí-
cil. No momento em que eu decido tratar do assunto, eu 
já sei que eu realmente gosto dele e quero continuar na-
morando. Frequentemente, eles apoiam a minha escolha 
e ainda querem namorar, mesmo sem sexo, mas, even-
tualmente, não são capazes de manter o relacionamento. 
Às vezes, nós terminamos por outros motivos, mas eu 
diria que oito em cada 10 vezes é por causa do sexo.
Existe uma pressão social a respeito do tema...

A mensagem esmagadora da sociedade – TV, filmes, re-
vistas, publicidade, músicas – é que sexo e amor são si-
nônimos; que você não pode realmente amar alguém se 
você não tem relações sexuais com ela. Sexo não é mais 
visto como algo especial compartilhado por duas pessoas 
apaixonadas, mas sim como algo que você “simplesmen-
te faz” porque é esperado de você.

Qual o papel da religião na sua decisão?

Eu sou cristã e minha fé molda cada decisão que eu 
tomo. Em termos de impacto sobre a minha decisão, eu 
acredito que o casamento é estabelecido por Deus para 
ser uma união total entre duas pessoas, em que as duas 
se tornam uma só em seus olhos. Essa é minha visão do 
casamento: para mim, é lógico acreditar que o sexo só 
deve acontecer dentro de uma união de confiança, amor, 
sacrifício e compromisso. Sexo significa estar completa-
mente vulnerável com alguém, e eu quero o meu marido 
seja a única pessoa a ter acesso a essa parte de mim.

Qual foi a repercussão depois do artigo?

Eu recebi centenas de mensagens, e-mails, comentários 
e tweets por conta do texto. Os que foram enviados dire-
tamente para mim, em sua maioria, são de apoio e incen-
tivo. Alguns são negativos ou preconceituosos, mas eu 
esperava receber mais assim.

Por que você acha que uma escolha tão pessoal des-

pertou tanto interesse?

Acho que as pessoas estão interessadas em minha 
escolha de esperar porque faço parte da minoria. 
Menos de cinco por cento dos homens e mulheres 
com mais de 25 anos ainda são virgens. É algo 
muito incomum no mundo de hoje, e “virgem” 
tornou-se um rótulo negativo devido aos estig-
mas e estereótipos criados pela sociedade sobre 
a virgindade.

Pretendentes com os mesmos valores que os 
seus te abordaram após a publicação do en-
saio?

Tiveram alguns caras, todos estranhos, que me 
convidaram para sair ou disseram que gostariam 
de namorar comigo se morassem na minha cida-
de, mas nenhum deles fez uma abordagem direta 
ou tentou “mudar minha mente.” Existem vários 
homens – virgens ou não – que respeitam as mu-
lheres e esperariam, felizmente, pela garota certa. 
Há também um monte de homens e mulheres que 
acreditam que não ter relações sexuais significa 
não estar em um relacionamento. Nenhum grupo 
está certo ou errado, apenas pensam diferente.
Fonte: http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noti-
cias/2014/11/03/noticia_saudeplena,151104/ellen-burkhardt-
-tem-26-anos-e-virgem-e-explica-o-porque.shtml

Fonte: Foto do perfil de Ellen Burkhardt no Facebook

Conheça o “Eu Escolhi Esperar”

O “Eu Escolhi Esperar” é uma campanha que 
atua em duas áreas específicas: sexualidade e vida 
sentimental. Com o objetivo de orientar e enco-
rajar adolescentes e jovens  sobre a necessidade 
de viver uma vida sexualmente pura e emocio-
nalmente saudável, valorizando a importância de 
saber esperar o tempo certo. 

“Essa escolha não depende do que você já fez no 
passado. Ela depende de qual será a sua postura 
daqui pra frente. Deus é um pai de recomeços e 
novas chances. Mesmo que nessa caminhada de 
espera você fraqueje e caia em algum momen-
to, Ele estará sempre pronto a recomeçar.” (Eu 
Escolhi Esperar)

Conheça mais sobre o movimento através das 
redes sociais.
Site:  euescolhiesperar.com 
Youtube: Eu Escolhi Esperar  
Série no Youtube: Eu Escolhi Te Esperar


