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Carteira de Identidade

Nome: Estado de Israel
Data de Nascimento: 14/5/1948
Descrição: Lar nacional do povo 
Judeu
Antiguidade: 4.000 anos de pre-
sença judaica ininterrupta. 

Bem-vindo a Israel



O pequeno Estado de Israel 

Brasil
8.514.877 km2
409.98 vezes Israel

Francia 
674.843km²
32.49 vezes Israel

Israel é 48 vezes menor que o Egito, 
103 vezes menor que a Arábia Saudita 
e 9 vezes menor que a Síria. No mun-
do existem 150 países maiores que 
Israel. Mesmo assim, existem aqueles 
que chamam Israel de “imperialista”.

Israel 
20.769 km2.



Israel... Uma democracia     no Oriente Médio

Libia 95º

Tunísia 90º

Argélia 118º

Marrocos 115º

“A democracia é uma forma 
superior de governo, porque 
se baseia no respeito ao 
homem como ser racional” 
– John F. Kennedy (1917 – 
1963)

*Estudo da “the economist intelligence unit” (2012)



Israel... Uma democracia     no Oriente Médio
Turquía 88º

Irã 158º

Iraque  113º
Aut. Palestina 103º

Jordânia 121º

Kuwait 119º
Bahrein150

Qatar 138º

EAU 149º

Síria 164º
Líbano 99º

Arabia Saudita 163º

Iêmen 40º

Egito 109º

Sudão 154º

Libia 95º

Israel 37º

Democracias no mundo 
1º ao 79ª
Regimes 
semi-autoritários/
híbridos 80º ao 116º.
Regimes autoritários 
117º a0 167º

Nunca existiu uma guerra 
durante duas democracias 
na história. As guerras são 
sempre entre uma democracia 
e um país não democrático 
ou entre dois países não 
democráticos.



É surpreendente que Israel mantenha este 
nível de democracia vivendo baixo constante 
ameaça militar. Mais surpreendente ainda é 
que outras democracias demonizem a  
única democracia do Oriente Médio 
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Israel 37 (7,53) 8.75 7.50 8.33 7.50 5.59

Argentina 52 (6.84) 8.75 5.71 5.56 6.26 7.94

Venezuela 95 (5.15) 5.67 4.29 5.56 4.38 5.88

Espanha 25 (8.02) 9.58 7.50 6.11 7.50 9.41

Autoridade 
Palestina

103 
(4.80)

5.17 2.86 7.78 4.38 3.82

Irã 158 (1.98) 0.00 2.86 2.78 2.5 1.76

Síria 164 (1.63) 0.00 0.36 2.78 5.00 0.00

EEUU 21 9.17 7.50 7.22 8.13 8.53

*Estudo de “The Economist Intelligence Unit” 
(2012) – A pontuação máxima é 10 para 
uma democracia perfeita. 



“Meu ideal político é a democracia. Cada 
um deve ser respeitado como pessoa e        
ninguém deve ser divinizado” – 
Albert Einstein (1879 – 1955).

Democracia: O povo de Israel 
exige justiça social 
(setembro de 2011) – 
Manifestação de 400.00 
pessoas – 0 detidos.

 

 

Israel

 “Desde que se iniciaram os confrontos morreram 
mais de 100.000 pessoas e milhões foram realocados” 

(Secretário Geral da ONU, Ban Ki-Moon – Julho de 
2013).

 

O islamismo vence 
nas eleições livres, 
começa a limitar 
as liberdades e a 
democracia para 
logo ser deposto por 
um golpe de estado 
militar. Há centenas 
de mortos.

Manifestações no Egito

Manifestações e 
guerra civil na Síria



O que é o Sionismo?
Sion é um nome antigo dado a Jerusalém e a Terra de 
Israel. O Sionismo é o movimento de liberação nacion-
al do povo judeu, um povo que recuperou sua liber-
dade e independência na sua pátria ancestral. Depois 
da primavera dos povos (1848) e os movimentos de 
unificação na Europa, os judeus regressaram em massa 
à Terra de Israel motivados pelos ideais sionistas.

“O mais importante que encontramos é que, na Europa, 
a força do sentimento anti-israeli de uma pessoa revela se 
essa pessoa é antissemita. Esta correlação se manem através 
das nacionalidades, sexos, idades, níveis de renda e atitudes 
gerais em relação a um grupo de imigrantes ou membros de 
outras raças ou religiões” – Edward Kaplan e Charles Small 
da Universidade de Yale em “Anti Israel Sentiment predicts 
Antisemitism in Erope: a statistical study”

Theodor Hertzl fundou o 
movimento sionista moderno 
no ano de 1897, ainda que o 
sonho de restauração e retorno 
do povo judeu para a Terra de 
Israel tenha sido sempre um 
tema central no judaísmo e na 
identidade judaica.



A inquestionável e continua presença 
judaica na Terra de Israel.

Os judeus são originários de Israel e manifestaram 
lá uma presença continua por mais de 3.000 anos de 
acordo com a evidencia arqueológica e histórica tam-
bém refletida no texto bíblico.

Fragmentos de um mosaico do século VI (época 
Bizantina) no qual aparece o Rei David tocando 
lira. Estes restos arqueológicos foram 
descobertos na antiga sinagoga de Gaza – Museu 
de Israel. 



“É um direito expresso dos 
judeus dispersos terem um centro 
nacional, um lar nacional, para 
assim recuperarem a unidade e 
onde mais se não na Palestina? 
Com a qual estiveram 
relacionados profunda e 
intimamente faz 3.000 anos” – 
Winston Churchill (1920)

“¿Quién puede desafiar los 
derechos de los judíos en 
Palestina? Dios mío, 
históricamente es realmente 
su país” – 
Yusef Diya al-Khalidi – 
alcalde de Jerusalén (1899).

“Israel é o único estado moderno 
cuja existência se pode 
considerar a realização de uma 
profecia contida tanto no Corão 
como na bíblia. Devemos orar 
para que este Estado seja uma 
luz para as nações, apoiando 
seu direito a independência, a 
soberania e a segurança” – Iman 
Abdul Hadi Palazzi (entrevista 
Worldnetmail – 4/2/2011)



Após serem expulsos pelos romanos, os judeus seguiram 
vivendo em Israel... 

Ano Governo Judeu Não Judeu Fuente

63ac- 
74dc

Império 
Romano

3 a 5 
millones 
milhões

1 a 1.5 
milhões 
pagãos

Prof. 
Israel Levin 
- Censo de 

Claudio

74 -132
Revolta de 
Bar Kochba 
contra Roma

2 milhões 
(o restante 
mortos o 

escravizados)

1 a 1.5 
milhões 
pagãos

Prof. Moshé 
David Har

135 
-395

Império 
Romano

500 000 500 000
Prof. Moshé 
David Har

395 
-604

Império
Bizantino

250 000 170 000
Prof. Yaron 

Dan

634 
-1099

Primeira 
conquista 

muçulmana

Descenso 
constante 

hasta 
10 000

Não existem 
dados

Prof. Moshe 
Guil e 

arquivo do 
Cairo

1099-
1291

Domínio 
Cruzados

Siguen 
viviendo en 
la zona de 
Galilea y 
Jerusalén

1.5 - 2 
milhões

Prof. Moshe 
Guil e 

arquivo do 
Cairo

1291- 
1516

Domínio 
Mameluco

Miles
Descenso 
população

Prof. Moshé 
Gull

1516 
-1799

Imperio 
Otomano

6000 250 000
Prof. Moshé 

Gull

1800 
-1890

Império
Otomano

26 000 
(1890)

480 000 (1890)
Prof. Shmuel 
Abitzur e Dr. 

Yaakov Shabit



O livro “A invenção do 
Povo Judeu” do comunista 
israelense Shlomo Sand 
foi traduzido ao espanhol 
e costuma ser citado por 
negadores do direito de 
existência de Israel. No 

livro, Sand afirma que os judeus não foram exilados e 
que os árabes palestinos são os que descendem daqueles 
judeus na realidade. Além disso, Sand afirma que os 
judeus provém de tribos conversas.

1) A revista Newsweek 
(6/2010) publicou “The 
DNA of Abrahams 
Children”, onde é demonstrada que os judeus de hoje 
em dia descendem geneticamente dos antigos judeus do 
Oriente Médio
2) A prestigiosa historiadora Anita Shapira escreveu: 
“Sand baseia seus argumentos em suposições esotéricas 
e polêmicas, enquanto que busca afundar a credibili-
dade de acadêmicos importantes ao desestimar suas 
conclusões sem aportar nenhuma prova”. 

A negação do direito judaico a Terra de 
Israel e o Livro de Shlomo Sand



Por que o antisionsita é, quase sempre, um 
antisemita?

1.  O antisionismo desclassifica os sentimentos e as 
aspirações nacionais dos judeus (e somente dos judeus) e 
considera Israel (e somente Israel) um Estado ilegítimo.
 
2.  O antissionista afirma não odiar os judeus, mas sim aos 
sionistas. No entanto, não pode justificar que odeia a abso-
luta maioria do povo judeu, que se declara sionista.

3.  Para o antissionista, 192 países no mundo tem direito de 
existir, mas somente um tem de justificar seus motivos de 
ser e, por coincidência, este país é o país dos judeus.

4.  Toda pessoa tem o direito de criticar as políticas de 
Israel. Porém é chamativo quando esta mesma pessoa não 
demonstra sua obsessão contra massacres como os da Síria. 

5.  O antissemitismo se faz mais evidente quando a crítica 
é formulada com termos cheios de fúria: “país nazi, câncer 
do mundo”, ou quando se acusa Israel de ser um país que 
pratica Apartheid.

6.  Após o Holocausto é politicamente incorreto 
posicionar-se e assumir-se como antissemita. Portanto, 
muitos antissemitas modernos adotam uma faceta 
“politicamente correta” auto classificando-se como antis-
sionistas. 



As maiorias religiosas nos 
países do mundo: 

56 países com maioria muçulmana
49 Católicos Romanos
20 Protestantes
12 Ortodoxia Oriental
4 Hindú
1 Judaica.

Religiões do mundo 
(em milhões de pessoas):
Cristãos 2.000
Muçulmanos 1.500
Hindus 900 
Budistas 360 
Judeus 14

Países e religiões:

26 países muçulmanos oficiais.
18 países católicos oficiais
1 país do povo judeu. 



“Os judeus preferem ser 
prisioneiros em Je-
rusalém do que desfrutar 
da liberdade que pode-
riam adquirir em outros 
lugares... O amor dos 
judeus pela Terra Santa que 
perderam... é incrível” – Padre Jesuíta Michael Naud 
durante sua peregrinação a Terra Santa em 1674.

 “Os gregos e os ro-
manos se foram, out-
ros povos se origi-
naram e mantiveram 
sua tocha no alto por 
algum tempo, mas 
esta finalmente se 
apagou... os judeus 

viram a todos, sobreviveram a todos eles... Todas as 
coisas são mortais, menos o povo judeu. Todas as 
demais forças passam, mas ele permanece. Qual é o 
segredo de sua imortalidade?” Mark Twain (1889)



O povo judeu transformou os 
pântanos em campos férteis. 

... e dunas em cidades.

 

Kibutz Degania Alef – 1910

 

Kibutz Degania Alef – 2014

“A Palestina é uma terra arruinada e desolada”. Conde 
Constantine François Volne, autor e historiador francês 
que visto a Palestina no século XVIII.

“A Terra na Palestina carece de gente que possa cultivar 
seu solo” – Thomas Shaw, arqueólogo britânico, 
descrevendo a situação em meados do século XVIII. 

 
 

Tel Aviv – 2014Tel Aviv – 1909



A restauração justa da pátria judaica. 

Em meados do século XIX, uma nova energia 
se apoderou dos judeus que viviam e chegavam 
em Israel, uma terra que ainda mantinha o nome 
romano de “Palestina”. Com a ajuda de filantropos 
e doações feiras pelas comunidades judaicas do 
mundo, eles começaram a comprar terrenos e a 
construir nelas granjas, aldeias e escolas. 
“Os sionistas também se enfocaram na reabilitação 
do que era estéril e se considerava inutilizável. Não 
fizeram somente o deserto florescer, como também 
drenaram os pântanos, limparam os canais de água, 
florestaram com bosques as colinas peladas, mov-
eram pedras e tiraram o sol do solo. Esta recuper-
ação e saneamento reduzi rapidamente o número 
de mortes por doenças” – Daniel Pipes (2011)

O nome Palestina foi assignado a Israel pelos romanos 
depois da revolta judia do século II como uma forma 
de romper o laço entre os judeus e sua terra. Provém do 
grego “paliastes” ou lutador. No passado, falar de Pales-
tina era falar dos judeus que de lá provinham. 



Israel 223 condenações (46.000 mor-
tos inimigos no marco de guerras)

Nigéria 0 condenações (responsável 
por 1 milhão de mortes)

Sudão 45 condenações (responsável 
por 2.5 milhões de mortes)

Camboja 12 condenações (respon-
sável por 3 milhões de mortes)
China 0 condenações (responsável 
por dezenas de milhões de mortes)

Quem condena a única 
democracia do Oriente 

Médio?
A Assembleia Geral da ONU condena Israel 
habitualmente. 

“Israel foi maltratada na ONU e, ainda que exista 
algum progresso, o preconceito segue estando aí” 
(Secretário Geral da ONU, Ban Ki-Moon, abril de 
2007, encontro com líderes da ADL)



El Consejo de Derechos Humanos de 
la O.N.U. dedicó más de un 40% de su 
agenda a condenar a un país: Israel

O mesmo conselho or-
ganizou a Conferência 
de Durban II, onde o 
negador do Holocausto 
Ahmadinejad, 
discursou.

 E para o 
período de 
2014-2016 os 
candidatos a 
formar parte 
do conselho 
de Direitos 

Humanos da ONU são Argélia, Chade, China, 
Rússia, Arábia Saudita e Vietnam. No dia 10 
de julho de 2013 a Reuters confirmava tam-
bém a candidatura do Irã e da Síria. No atual 
Conselho participam Cazaquistão, Paquistão, 
Mauritânia e Venezuela. Todos tem balanços 
lamentáveis no quesito Direitos Humanos.

 



 

Os palestinos e seus aliados 
abusam das instituições da ONU 

para deslegitimar Israel.

 

Exemplo 1: Em abril de 
2002, o exército israelense 
atacou a capital do terror-
ismo palestino Jenin, após 
uma série de atentados 
contra civis israelenses. 
Morreram em combate 
52 palestinos armados e 
23 soldados israelenses. 
Os palestinos afirmaram que haviam sido mas-
sacrados 500 palestinos. Uma comissão da ONU 
demonstrou que era mentira.

Exemplo 2: Em dezembro de 
2008, depois de uma chuva de 
mísseis constante contra Israel, 
começa a operação Plomo 
Fundido para deter os ataques 
terroristas provenientes da 

Faixa de Gaza. Os palestinos clamaram “massacre de 
civis”, exagerando suas vítimas. Após a operação, a ONU 
enviou uma comissão para verificar crimes de guerra. O 
juiz Goldstone (chefe do comissão) afirmou que “civis 
não foram mortos deliberadamente por Israel”. (Wash-
ington Post 1/4/2011)



Ejemplo 3: Em maio de 2010, Israel detém uma 
Flotilha liderada pelo grupo Islâmico turco IHH. 
Morrem 9 agressores. Israel é acusada de impor um 
bloqueio ilegal que impede o acesso de ajuda humani-
tária a Gaza. Se forma a comissão Palmer da ONU, 
que confirma que o 
bloqueio israelense 
é totalmente legal já 
que se defende 
contra uma 
entidade agressora 
e...  não existe uma 
crise humanitária 
em Gaza. 

 

“Desde o começo do 
trabalho do Conselho 
de Direitos Humanos da 
ONU, o foco tem sido 
quase totalmente em Israel, 
enquanto outras situações 
de crises, como a do Sudão, 
não recebeu nenhuma 
palavra” (Ex Secretário 
Geral da ONU Kofi An-
nan (2006) sobre uma das 

instituições da ONU cuja agenda foi sequestrada  
por difamadores.

 



Faltar com a verdade se 
transformou em um padrão de 

conduta? 
“Os palestinos fundaram Jerusalém 500 anos antes do 
patriarca Abraham” Daher Akel, ex embaixador 
palestino na Argentina. 

“O povo palestino tem mais de 11000 
anos de história” 
(Susana Khalil, Venezuela)

“Os judeus não veneram o Muro das Lamentações em 
nenhum momento antes da Declaração Balfour de 
1917” Vice Ministro de Informação da ANP na página 
oficial. 

“Nunca existiu um templo 
judaico em Jerusalém, é 

uma mentira Sionista” 
(Mufti de Jerusalém, na PA 

TV 5/1/2012)

“Moises é muçulmano, Saul derrotou a Golias e os 
muçulmanos fizeram o Êxodo do Egito” (Omar Jaara, 
professor da Universidade Al-Najarah de Nablus). 

 



“Falar é um meio para alcançar 
os objetivos. Se um objetivo 

louvado é alcançável através 
tanto da verdade como da 

mentira, é ilegal mentir por não 
haver necessidade. É permitido 

mentir se a meta assim o requer 
(Al Taaqya)” (Iman Abu hamid 

Ghazili, um dos líderes islâmicos 
mais aceitos) 

“O Mossad lançou um tubarão assassino no Mar 
Vermelho para causar dano ao turismo Egípcio” 
(Mohamed Abdel Fadil Shousha, governador do sul do 
Sinais – 2010). 

“Sem dúvida, o Papa de Roma (Francisco I) é judeu. 
Além disso, Hitler era um crente fiel dos ensinamentos 
da Tora judaica” (pesquisador Muhamad Galaa Idris – 
A-Rahma TV 2013). 

“Jesus era palestino (Khalil Shoka – Historiador pales-
tino PMW 4/2013.



O conflito palestino israeli não é 
uma disputa por territórios. As 
soluções territoriais são 
conhecidas. 



Proposta de Ehud Olmert a Mahmud 
Abbas (2008). 
Dois Estados para dois Povos. Abbas 
recusou um estado palestino em 93% do 
território e intercambio de territórios. 
O atual primeiro – ministro israelense 
Benjamin Netanyahu aprova a criação 
de um estado palestino.
Azul – colônias judaicas que seguiriam 
em controle israelense.
Vermelho – Palestinos seriam compen-
sados com territórios de Israel
Branco – Jerusalém baixo as premissas 
de Bill Clinton. 



Pesquisa realizada pelo 
Instituto Truman, da Universi-

dade Hebraica de Jerusalém.
Você está de acordo com o princípio de dois 
estados para dois povos e a criação de um 
estado palestino? 

Israelenses: 71%  a favor

Palestinos 56% a favor

O que mais opinam os palestinos?
61% apoiam as negociações com Israel
58% apoiam a luta armada contra Israel
60% apoiam a criação de uma estado pales-
tino agora, mas desejam um estado único no 
futuro.
30% apoiam a criação de dois estados que 
convivam de tal forma no futuro.
55% apoiam que a Sharia seja a lei oficial na 
palestina. 



“Resolução 181 da ONU: Aprovada 
no dia 29 de Novembro de 1947, 

recomenda a partilha da Palestina 
em um estado judeu e um estado 

árabe.”

Mahmud Abbas: “nunca 
reconheceremos Israel 
como um estado judeu”.

Jaled Mashaal (Hamas): 
“nunca reconheceremos 
Israel como um estado 
judeu”.

Trinidad Jimenez (MRE 
Espanha): “Israel é a 
encarnação do projeto 
para criar uma pátria 
para o povo judeu” 
(ONU, set 2011)



Os refugiados judeus 
escapam dos países 

árabes – muçulmanos
Os judeus temiam viver sob regimes 
árabes- muçulmanos e fugiram destes 
após a criação do Estado de Israel em 
1948. Mais de 880.000 judeus escaparam, 
abandonando suas propriedades e outros 
bens apesar de que algumas comuni-
dades existissem há mais de 2000 anos. 
Israel começou a absorver estes refugia-
dos como cidadãos do estado judeu.  



Os cidadãos de Israel são protegidos 
por um exército. As comunidades 

judaicas nos países árabes 
quase não existem.

1948 2004
Argelia 140.000 Menos de 

100
Egipto 75.000 Menos de 

100
Irán 100.000 11.000
Irak 150.000 Menos de 40

Líbano 20.000 Menos de 
100

Libia 38.000 0
Marruecos 265.000 5.500

Siria 30.000 Menos de 
100

Túnez 105.000 1.500
Yemen 50.000 200



Os mesmos que desejam destruir Israel 
são os que perseguem os cristãos no 

Oriente Médio. 
Século XXI: os cristãos são perseguidos 

por governos muçulmanos. 
Um total de 100 milhões de cristãos são perseguidos 
devido a sua fé no mundo e pelo menos 75% de todas 
as perseguições por motivos religiosos são dirigidas 
contra os crentes no cristianismo. A maior expressão 
das perseguições a estes crentes ocorre em países como 
o Afeganistão e a Turquia, onde, segundo informações 
asseguradas, sacerdotes e clérigos de religiões, que não o 
islamismo, são assassinados
Os bispos europeus assinalam que na Arábia Saudita 
a polícia utiliza tortura para forçar os membros de 
algumas religiões a abandonarem sua fé, metendo-os 
em prisões e no permitindo sua saída até que assinem 
um documento assegurando sua renuncia Além disso, 
alertam que em muitos países muçulmanos não se 
permite o casamen-
to de mulheres com 
homens não 
convertidos ao Islã.
• Informe da comis-
são da Conferência 
Episcopal Europeia 
(COMECE) – 2010.



Israel é o único país do Oriente 
Médio onde a comunidade 

cristã cresce. 

1949 1960 1970 2000 2011
Cris-
tãos 
em 

Israel

34.000 49.500 75.500 135.100 153.000

É muito difícil viver como cristão na Palestina. 
“Se calcula que há 100 anos cerca de 40% da população 
de Belém era cristã. Agora a maioria é muçulmana e 
somente aproximadamente 2% dos residentes palestinos 
professam o cristianismo”
 (informe BBC – www.bbc.co.uk)



Os refugiados árabes palesti-
nos na Guerra de Independência 

(1948). 

* Em 1948, 160.000 árabes aceitaram o convite de 
viver em paz com o Estado judeu e se converterem 
em cidadãos com plenos direitos em Israel. 

*Entre 472.000 e 750.000 (existem distintas 
versões) decidiram abandonar a zona de conflito:
1- Por medo da guerra
2- Porque os líderes ricos da comunidade deixaram 
o povo sem guia para escapar da zona
3- Porque os líderes árabes os estimularam para 
que se retirassem do caminho, dado o avanço dos 
exércitos que “destruiriam Israel”
4- Pelo pânico que causaram alguns relatos sobre 
presunçosas atrocidades cometidas pelos
israelenses. 
5- Em alguns casos, as tropas israelenses 
incentivaram o abandono em zonas sensíveis e 
estratégicas para a sobrevivência de israel. 
Baseado no livro “1948” de Benny Morris 



Os refugiados palestinos: 
uma situação única. 

Existem dezenas de milhares de refugiados em 
zonas devastadas por guerras. Os estados árabes, com a 
exceção da Jordânia, decidiram não reafirmar os árabes 
palestinos, apesar de possuírem uma história, língua e 
religião em comum.  
Refugiado é aquele que fugiu o foi expulso de uma zona 
de guerra e não recebeu outra cidadania (ACNUR). Os 
palestinos afirmam que seus filhos, netos e bisnetos, 
inclusive os que receberam outra cidadania, seguem 
sendo “refugiados”.
“Os estado árabes não querem resolver o problema dos 
refugiados. Querem mantê-lo como uma ferida aberta, 
como uma afronta a ONU e como uma arma contra
Israel” – Ralph Galloway – ex diretor da UNWRA 
(agosto de 1958)

“Desde 1948 os líderes árabes utilizam o povo palestino 
para propósitos políticos egoístas... isto é um crime” – 
Rei Hussein de Jordânia (1960).

“Todos os países árabes querem manter este problema 
como uma ferida aberta” – Ana Lina French – 
representante do Alto Comissariado para refugiados da 
ONU no Cairo (2003).



O Hamas – terrorismo racista na 
Palestina

“Israel existirá e continuará existindo até que o Islã a 
destrua, da mesma forma que destruiu outras anteri-
ormente”.
Após a retirada unilateral de Israel da Faixa de Gaza 
(2005), o Hamas tomou o poder despondo a AP 
(2007). Desde Gaza o Hamas já disparou mais de 
8000 foguetes e mísseis contra civis israelenses. Israel 
impôs um bloqueio militar legal (assim determinou 
a comissão Palmer da ONU) contra este grupo ter-
rorista. O Hamas não deseja somente a destruição 
do estado judeu no lugar que considera território 
sagrado para o Islã, mas também atua para erradicar 
a vida cristã na 
Faixa de Gaza.  
As cartas de 
fundação do 
Hamas, do 
Hezbollah e da 
OLP são iguais 
em termos 
de violência e 
racismo.



Grupos terroristas e estados 
terroristas

Os líderes 
iranianos 
clamam por 
“apagar Israel 
do mapa”, ne-
gam o holo-
causto, amam 

grupos terroristas, correm para construir armas 
nucleares e são os responsáveis pelos atentados 
contra a Embaixada de Israel e a AMIA na 
Argentina. 
Armados pelo Irã, os fundamentalistas do 
Hezbollah e Hamas seguem construindo seus 
arsenais militares para lança-los contra civis 
israelenses. 
O governo 
do Líbano e 
a Autoridade 
Palestina não 
querem ou não 
conseguem 
deter o terror-
ismo que parte 
de seu solo.

 

 



Os radicais islâmicos desejam 
destruir Israel e eliminar a vida 
cristã no Oriente Médio. Quantos 

entre os 1.500 milhões de 
muçulmanos no mundo são 

terroristas?

• “10 a 15% dos muçulmanos ao redor do mundo 
apoiam o Islã militante” (Documentário Obsession 
2005).
• “7% dos muçulmanos justificam totalmente os ataques 
de 11/09, 13,5% o justificam bastante e 36,6% o 
justificam de alguma forma” (pesquisa mundial de 
Gallop após os ataques às Torres Gêmeas). 
• Entre a parte sunita do Islã os mais radicais são os
Melekitas e os Hanbalitas que são cerca de 30% dos 
1275 milhões de muçulmanos sunitas. A isso devemos 
somar entre 225 milhões de muçulmanos xiitas (como 
os que dirigem o Irã).

 



Como reconhecer a esta minoria 
islâmica radical?

Apoiam o antissemitismo Radical
Querem impor o Califado Radical
Aceitam críticas ao Islã Não
Aceitam mentir a não muçulma-
nos

Radical

Apoyan la democracia Não
Dhimmitude a não muçulmanos Radical
Igualdade dos sexos Não
Jihad física Radical
Reformas no Islã Não
Corão por cima das leis civis Radical
Apoio ao terrorismo Radical
Sharia na vida diária Radical
Islã por cima das outras religiões Radical
Apoio a Israel Não

 
Dados tirados de http://muslimsagainstsharia.blogspot.
com



A educação para a guerra das 
crianças palestinas. 

Lamentavelmente, as crianças palestinas seguem 
sendo educadas ao ódio e à violência nas mesqui-
tas, nas escolas e nos meios de comunicação. Nos 
programas infantis ensinam a “matar judeus” e a 
jihad. 

 

“Quantos judeus tua mãe 
(uma terrorista)?
Assim (sinalizando com os 
dedos)

Ver filmes em pnw.org.il ou em memri.org

“A paz chegará quando os árabes amem mais 
seus filhos do que nos odeiem.” – Golda 
Meir, ex – primeiro ministro de Israel.



Os sócios modernos do 
terrorismo islâmico

• Desde a rebelião de Berkley em 1964, a Nova Esquerda 
manifesta fortemente seu antisionismo, considerando os 
árabes e as ditaduras que os militares árabes impunha 
como “o terceiro mundo oprimido por Israel” e este país 
(Israel) como “o representante da tecnologia ocidental e 
um lacaio do imperialismo”. 
• Nem todos compraram esta falácia: “Israel é imperi-
alista com seus kibutzim e os árabes são socialistas com 
seus estados feudais” (ironizava Jean Paul Sartre).
• Após a queda do bloco soviético se criou uma aliança 
contra a natureza onde forças posmodernistas da es-
querda se associam a ideologias pré-modernistas identi-
ficadas com o Islã radical. Ambas as filosofias rechaçam 
a ordem moderna.

 
Manifestação de Quebracho na Argentina, 
poderia ser na Espanha ou na Inglaterra...



Judeofobia de aparência nazista 
nos meios de comunicação árabes 

e muçulmanos

“A aliança entre o Mufti de Jerusalém e o Nazismo e a 
formação da radio nazi Zeesen em árabe e persa podem 
ser vistas refletidas no antissemitismo de hoje” (Mathias 
Kuntzel na Universidade de Leeds).

 

 



“Quando os ocidentais se dão 
desculpas politicamente corretas para 
o islamismo, acabam pondo em perigo 
a vida dos reformadores e, em muitos 
casos, tem consequências na supressão 

de suas vozes. Sem fazer frente às 
raízes ideológicas do islamismo será 
impossível lutar contra ele.” (Tawik 

Hamid, ex membro da organização 
islâmica egípcia Gama’a al-Islamyya)

 



A cerca de segurança de Israel

• Antes da construção da cerca de segurança, 
construída entre 2002 e 2004, os terroristas 
palestinos assassinavam 300 civis israelenses por 
ano. Hoje os terroristas provenientes de cidades 
palestinas na Cisjordânia não podem atravessar 
para Israel sem serem controlados.
• 97% da cerca é uma cerca de arame, 3% é de 
cimento. Muitos jornalistas preferem mostrar 
muros de cimento, localizados em cidades para 
cidades para impedir a ação de franco-atiradores. 
• Existem dezenas de países que tem cercas ou 
muros em suas fronteiras, inclusive na União 
Europeia: Turquia, Irlanda do Norte, Países Baixos, 
Índia, Espanha, Finlândia e Iêmen. Muitos destes 
países não 
enfrentam 
o terroris-
mo do qual 
sofre Israel.



O que sabemos sobre a Republica 
Islâmica do Irã?

• É signatária do tratado de não proliferação de Armas 
Nucleares, apesar de não cumprir com seus termos ao 
não permitir inspeções da O.I.E.A.

• Que o ultimo relatório da O.I.E.A. revelou que o Irã 
adquiriu material nuclear tipicamente militar no mer-
cado negro. 

• Que a justiça argentina responsabilizou os atuais 
lideres do Irã de matar 85 argentinos no Atentado a 
AMIA (1994)

• Que no ultimo relatório a O.I.E.A. revelou que o Irã 
simulou a construção de uma cabeça nuclear

• Que o Irã e sua Guarda Revolucionária treinam, ar-
mam e financiam os grupos terroristas mais conhecidos, 
entre eles Hamas e Hizbollah.



Múltiplos Estados Palestinos
Nunca existiu um estado árabe palestino nem uma 
soberania palestina na Cisjordânia, Gaza ou Israel. 
Hoje os israelenses aceitam ceder parte de seu território 
nacional para criar um Estado palestino. O problema é 
que os radicais palestinos falam claramente na necessi-
dade de criar quatro estados palestinos...

Jordânia – 70% do 
Mandato Britânico 
da Palestina – 
fundada em 1947, 
70% dos jordanianos 
são palestinos.

Cisjordânia – 
liderada pela 
Autoridade 
Palestina..



* Encuesta Universidad Haifa: “66% de 
los árabes israelíes rechazan la existencia 
de Israel como estado judío” (2011)

Gaza – liderada  pel 
islamista Hamás.

Pesquisa da Uni-
versidade de Haifa: 
“66% dos árabes 
israelenses rechaçam 
a existência de Israel 
como estado judeu” 
(2011). 



Atualmente 1,570,000 árabes, 
muçulmanos e cristãos, vivem em 
igualdade perante a lei no Estado de 
Israel
O hebraico e o árabe são os dois 
idiomas oficiais de Israel. Na atual 
Knesset (parlamento) atuam 
10 deputados árabes israelenses e outros 
3 deputados drusos.
A título de exemplo, um dos 15 juízes 
da Suprema Corte de 
Justiça de Israel é o 
árabe israelense Salim 
Giubran.

Os direitos igualitários dos 
árabes em Israel.



• Israel protege a liberdade religiosa para todos 
os credos

•Os homossexuais 
estão protegidos 
contra discriminação 
e crimes de ódio
• A educação é 
apartidária e 

igualitária para homens e mulheres
• Israel é um país democrático que goza de 
liberdade de expressão e reunião, oferecendo 
julgamentos justos e abertos.
• Terroristas encarcerados em Israel possuem 
amplos direitos como outros presos. Muitos 
terroristas saem das prisões israelenses com 
títulos universitários. 

Direitos humanos em Israel



• Após sua capturar na guerra de 1967, em um ato 
de legítima defesa, os territórios da Cisjordânia e 
Gaza, os Estados árabes recusaram a oferta de 
Israel e a exigência da ONU (234, 338) de ceder 
estes território em troca de paz. 
• Nestes territórios, legalmente considerados como 
“em disputa”, os israelenses construíram 
assentamentos para garantir sua segurança nas 
mesmas terras que haviam pertencido ao povo 
judeu ao longo de milhares de anos. Em alguns 
povoados, como o Gush Etzion, haviam sido 
expulsos e assassinados pelos árabes em 1948.
• As zonas urbanizadas dos assentamentos 
israelenses cobrem menos de 1,7% do território da 
Cisjordânia. Em contraste, 98% da população 
palestina vive em 40% da terra controlada pelo 
governo da Autoridade Palestina.
• 80% dos colonos israelenses vivem em 
comunidades próximas a Linha Verde (ver mapa 
Olmert – Abbas). A Linha Verde não é, nem 
nunca foi, uma fronteira internacional, mas sim 
uma linha de cessar fogo, pelo qual a exigência de 
reconhecimento de um Estado palestino na linha 
de 1967 (Linha Verde) é um ato arbitrário

Comunidades israelenses além 
da Linha Verde



Benjamin Netanyahu (Primeiro 
Ministro de Israel, setembro 
de 2011 na ONU): “Israel será o 
primeiro Estado a reconhecer um 
Estado palestino. Em troca pedimos 
que nos reconheçam como um 
Estado judeu e que se adotem 
medidas para garantir a Israel 
que o Estado palestino não será 
uma base terrorista iraniana 
como Gaza.

 



Por que razão Israel exige medidas 
sérias para proteger seus civis?

 

1 O centro do país é uma região montanhosa e 
desde estas altura grupos terroristas poderiam 
lançar misses de curto alcance sobre o único 
aeroporto internacional e sobre as principais 
cidades israelenses.
2.  A zona costeira israelense é estreita. Como 
exemplo, desde a Linha Verde até Kfar Saba exis-
tem somente 15 km.
3. Sem um controle na fronteira, os terroristas po-
deriam introduzir armas igual na Faixa de Gaza.



Programas humanitários israelenses. 

•Israel estabeleceu o primeiro hospital de campo no 
Haiti após o terrível terremoto que assolou o país. 
Muitas crianças haitianas tratadas pelos israelenses 
se chamam hoje “Israel”, “Israela” o com o nome do 
médico israelense que os atendeu.

•O programa israelense “salva o coração de uma 
criança” (SACH) é o maior do mundo, proporcion-
ando ajuda as nações mais pobres quando crianças 
necessitam cirurgias cardíacas.

•Israel foi um dos poucos países que ofereceram 
ajuda aos refugiados vietnamitas que fugiam 
daquele país em botes.

•Israel leva a cabo cerca de 300 cursos anuais para 
países emergentes e capacitou 200.000 pessoas de 
130 países em temas como agricultura, gestão de 
água, educação, absorção de refugiados e programas 
de emprego.

•Em 2011, 20.000 refugiados que fugiam das 
guerras civis na África (Congo, Libéria, Eritreia) 
chegaram a Israel em busca de proteção e trabalho.
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