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ISRAEL - TERRA DOS JUDEUS

Palavras do Rebe de Lubavitch sobre a segurança de Eretz Israel
 

Já que nos encontramos num estado de profunda
escuridão...e todos os sinais negativos descritos no
Talmud com relação à geração do “calcanhar de
Moshiach”são vistos em nossa época...
Na verdade, essa escuridão ficou tão profunda que
até mesmo existem judeus que usam o poder do
livre arbítrio que lhes foi dado [com a intenção]
para que “escolham vida”, para escolher a idéia de
queterritórios em Israel e mesmo na cidade santa de
Jerusalém — que foram escolhidos por D-us...-
devem ser entregues, D-us nos livre, para não

judeus!

(De um discurso no Shabat Vayakhel-Pekudei 5740-

15 de Maiode 1980)

 

«e Eu recentemente escutei um rumor muito
estranho e chocante com relação a conversas e
decisões do governo de Israel, sobre a entrega de
partes dos territórios de Israel. Nesse momento eles
estão na verdade discutindo sobre um programa de
cinco anos chamado de autonomia, mas [na

verdade] não faz diferença de que maneira eles
falam e explicam isso, pois na verdade essas
conversas e assuntos são considerados uma

proibição de “Lo Techanem” , que é proibido dar
qualquer parte da Terra de Israel para as nações do
mundo! E essas conversações trarão eventualmente
a entrega de territórios da Terra de Israel. Sendo
assim, o fato de estarem conversando sobre esse
assunto — é estar negando a D-us e Sua Torá, a
Terra de Israel e a santidade da Terra de Israel.

Essas conversações com relação a um plano de
autonomia é o primeiro passo da entrega de
partes da Terra de Israel, e não somente
pequenas partes mas partes grandes como

Judéia, Samária, Gaza, Chevron e

Jerusalém, etc, e isso é realmente um

caso de Pikuach Nefesh [Perigo de Vida]!
E como foi dito anteriormente, não faz diferença
como os judeus pensam, dizem e explicam o

assunto [esses que tentam se convencer de que esse

plano só se refere à autonomia], mas sim como os
não judeus interpretam isso, e eles interpretam que
se trata de um plano que eventualmente levará a

entrega de partes da Terra de
Israel e do estabelecimento de um

estado Palestino.  

 

(Palavras do Rebe ao ministro

Moshe Katzav (hoje presidente de Israel) no dia

10 de Shvat de 5752 - 15 de Janeiro de 1992)

 

Eretz Israel está atualmente atuando na

operação “Paz para a Galiléia”. Como o nome

indica, o propósito desta operação é assegurar a paz

para os judeus da Galiléia, removendo os terroristas

que no Líbano, estiveram ameaçando toda a região.

A operação vem tendo grande sucesso, com D-us,

novamente mostrando claros milagres.

A intenção declarada desta operação foi a

de completamente erradicar a ameaça terrorista.

Mas, alguns “líderes” políticos, alegando as razões

mais irracionais protestaram, insistindo que a

campanha seja parada e não chegue á conclusão

necessária.

..Da mesma maneira existem aqueles que,

cegos a experiências passadas, querem repetir o erro

feito em guerras anteriores. Por mais que os

territórios que Eretz Israel controla hoje são vitais

para a segurança de seus cidadãos, territórios

milagrosamente entregues por D-us, existem

aqueles que querem dá-los imediatamente. 0

mesmoerro foi feito depois de guerras anteriores e

cada vez o resultado foi a necessidade de entrar em

outra guerra.
Depois dessas guerras passadas, o governo

literalmente implorou para que os árabes peguem de

volta as terras que foram capturadas deles — e na

próxima guerra, o exército judeu teve que lutar para

reconquistar o mesmo território. Este

comportamento irresponsável não resultou em paz,

e sim num maior derramamento de sangue.

(Baseado em discursos e escritos do Rebe, 10 de

Tevet 5743 (1983))

 

As profecias do Rebe sempre se cumpriram de

maneira exata. Suas palavras sobre a segurança de

Israel nem sempre foram escutadas e hoje vemos com

tristeza os amargos resultados. O Rebe nos diz que

Mashiach está chegando. Cada mitzvá e ato de

bondade são da maior importância. Faça sua parte €

traga paz para Israel e para o mundo todo.

Mais info.: Grupo Keter Mashiach: (11) 9846-1800

e-mail: Moshiach(Omail.com   


