
Um País dos Milagres 

Como em muitas Festas Judaicas, como Purim, e Chanucá, 

nós festejamos milagres. Em Iom HaHazmaout, fazemos 

isto também. Pois é um milagre, desde 1948, que um 

pequeníssimo país, rodeado de nações que podemos 

chamar de inimigos, tenha conseguido não só sobreviver 

quanto florescer e brilhar cada vez mais. 

Medinat Israel, em 2016, faz parte daqueles países que são 

invejados internacionalmente. Seus parâmetros de 

qualidade de vida, de números de prêmios Nobel, de suas 

start-ups, sua medicina, sua agricultura, sua 

academia,todos estes índices e mais são equiparados ou 

melhores do que quase todas as grandes nações do mundo. 

Um país desértico, um país que sempre teve que se 

defender em guerras, um país que convive com atos de 

terrorismo desde sua criação, um país com pouquíssima 

água, um país diminuto, conseguiu fazer o deserto 

florescer, seu exército se agigantar e sua indústria de ponta 

se destacar.  

A partir da sua Independência, Israel sempre soube de sua 

importância para cada judeu no mundo. Os israelenses, às 

vezes tão duros, às vezes tão doces, incorporaram um 

espírito de braveza, determinação e orgulho, para fazer de 

Israel uma pequena grande nação, um porto seguro para 

todo judeu. 

Por tudo isso, por este milagre regido pela necessidade de 

sobrevivência do povo judeu, é que nos dias de hoje após 

68 anos, conseguimos comemorar Iom HaHatzmaout. 

Após uma sirene que toca avisando o mundo e Israel que 

Iom Hazicaron terminou e Iom HaHatzmaout começou, os 

israelenses cantam e se abraçam pelas ruas. Todos eles 

encontram uma forma de comemorar. As avenidas e 



alamedas de Israel se enchem de alegria e esperança. 

Todos se dão o direito de esquecer um pouco as guerras e 

os atentados e dão espaço ao júbilo e ao sentido de 

importância, e comemorando este grande milagre que é 

Medinat Israel. 

O povo judeu na diáspora se une a esta celebração por 

entender a importância fundamental desta terra para todos 

nós. 

Que possamos continuar a comemorar muitos e muitos Iom 

HaHatzmaout, comprovando nossa capacidade de resistir e 

crescer diante de nossas dificuldades. 

Shabat Shalom! 


