
 

 

 

"a Redenção de Israel virá a

passos lentos e o raio da libertação
brilhará gradualmente”

"O Todo Poderoso, bendito seja

Seu Nome, não descerá

subitamente dos céus 60

conduzir seu povo adiante...”  acc



 

Mladimir (Zecm dahotinako

“Contudo, quando nós, o mais
anormal dos povos, e portanto o
mais desafortunado, pedimos
apenas as mesmas condições de que

os Albaneses desfrutam, para não
falar de Ingleses e Franceses, então
isto é considerado muito”.
“Eu acredito que remover ( os
árabes) da Terra de Israel seria,

definitivamente, contra toda razão.

A Terra de Israel sempre foi
habitada por dois povos. Nosso

princípio fundamental é absoluta
igualdade de direitos”  



 

Rabi Abraham Jaguar Monk

" Eretz Israel não é algo à parte
da alma do povo judeu...não é
mera possessão nacional, mas um
modo de unificar nosso povo...”

A esperança da Redenção é a
força que sustenta o judaismo na
Diáspora; o Judaismo de Ereiz

Israel é a própria Redenção”.

 



 

.

Chaim

 

Vo East End de Londres, os

judeus oram pelo orvalho
refrescante no verão e pela chuva
no anverno, e suas estações e

festivais são todos palestinos”.
“Existe uma nação árabe com um

passado glorioso. À esta nação nós
estendemos nossas mãos, e O
fazemos mesmo agora...(mas) êles
têm que saber que nós temos o

direito de construir nosso lar em
Eretz Israel, sem causar dano a

ninguém, ajudando a todos”  



 

 

“Em Israel nossa vida é novamente o
que foi para os judeus dos tempos
biblicos; uma moldura hebraica
abarcando a totalidade de nossas

vidas, experiências, necessidades,
preocupações, problemas e esperanças"
Em Israel não apenas nossos livros
são hebraicos, mas tambémos campos,
o mar, as estradas, as fábricas e
laboratórios...”
Devemos dominar nosso fado;
devemos tomar nosso destino em nossas
mãos. Esta é a doutrina da revolução
judaica”.  



 

diem
" É evidente para todos, senhor,

que nossa quventude está
abandonando nossa lingua - mas
porque?

 

Porque, a seus olhos, é um idioma
morto e inútil.

Somente um Hebreu com um

coração hebreu, poderá entender

EO

"Revivamos a nação, e sua lingua

será revivida também"!  
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"O objetivo de nossos esforços não
deve ser a "Terra Santa”, mas

uma terra nossa.

Não precisamos de nada além de
um pedaço de terra para nossos
pobres irmãos...do qual nenhum
senhor nos poderá expulsar”
“O ódio ao judeu é uma aberração
fisica. Como uma aberração
fisica, é hereditário; como uma

doença transmitida por 2.000
anos, é incurável"  



 

Menachem Begin

" Depois do Sionismo pragmático e
do Sionismo político, precisamos
agora entrar na era do Sionismo
militar " (1938)

Quem não reconhece nosso direito
natural à toda nossa terra, não
reconhece nosso direito a nenhuma
parte dela (1948)
"Uma fase da batalha pela
liberdade, pelo retorno de todo o
Povo de Israel à sua terra natal,
pela restauração de toda a Terra
de Israel por seus legítimos donos,
terminou. Mas apenas uma
ו  
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"Nós somos o que o Gueto nos
E"

Têz e

"O mundo precisa de um
Estado Judeu, portanto ele
surgirá

"Um povo pode ser ajudado
apenas pelo seu próprio esforço” 



 

/ ea; mais espartama a re2000
mais alegres nossas vozes. Nós
almejávamos nosso próprio sacrifício

e, assim fazendo, santificar o nome

da terra natal”
"Eu não cantei para ti minha
pátria,

nem trouxe glória a teu nome com os
grandes feitos de um herói |
ou as pilhagens de um campo de
batalha.
Mas nas margens do Jordão minhas
mãos plantaram uma árvore
e meus pés traçaram uma senda
através de seus campos”  
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“Um povo que aspira uma existência
digna deve criar uma cultura; não é
suficiente apenas fazer uso de uma
cultura - um povo tem que criar a sua
própria, comsuas próprias mãos, seus
próprios instrumentos e materiais, e
gravada comseu próprio selo”
"E preferível uma pequena
universidade, que seja inteiramente
minha enquanto judeu, inteiramente
fruto de meu trabalho, das fundações
ao teto, do que milhares de templos do
saber (na Diáspora) nos quais não
tenho participação reconhecida"  



 

 

“0 Judaismo concebe seu ideal

não como a salvação do indivíduo,
mas como o bemestar c a perfeição
de um grupo, do povo judeu em
última análise, de toda a raça

humana...”
À maioria... no futuro (estárá)
dispersa por todo o mundo, mas não
mais pulverizada em partes
desconexas, porque uma parte - a
que está na Palestina - será um
centro para todaselas..."
“A influência do centro fortalecerá
a consciência nacional judaica na
Diáspora...”  


