
Consolai,
consolai,

o meu povo.
Isaías 40:1



Sua Embaixada em Jerusalém
A Embaixada Cristã Internacional em 

Jerusalém (ECIJ) foi fundada em 1980, como um 
ato de solidariedade para com o povo judeu, 
em reconhecimento de seus 3.000 anos de 
relacionamento com Jerusalém.  

Hoje, a ECIJ está na vanguarda de um movimento 
dominante e crescente de cristãos em todo o mundo, 
que compartilham de um amor e uma preocupação 
por Israel, e de uma compreensão do signifi cado 
bíblico da convergência atual dos judeus para a terra 

de seus antepassados.
O trabalho e testemunho da Embaixada baseia-se 

no mandamento de Isaías 40.1: “Consolai, consolai, 
o meu povo,” e a partir da nossa sede em Jerusalém 
e por meio de nossas fi liais e representantes em 
mais de 80 países, procuramos desafi ar a Igreja para 
assumir suas responsabilidades bíblicas para com 
o povo judeu, para lembrar Israel das maravilhosas 
promessas feitas a ela na Bíblia, e ser uma fonte de 
apoio prático a todo o povo da terra de Israel.



Apoiando Israel

PROJETOS HUMANITÁRIOS: Há mais de 30 
anos a ECIJ vem construindo relacionamentos, 
promovendo reconciliação e compartilhando 
o amor de Deus em Israel através de uma 
variedade de projetos humanitários que 
atendem às muitas áreas de necessidade 
social. Desde o oferecimento de ajuda de 
emergência para as vítimas do terrorismo 
até o cuidado com idosos sobreviventes do 
Holocausto, os projetos de ajuda da ECIJ têm 
tocado as mais variadas comunidades em 
Israel.

APOIO DADO: Através da nossa rede de 
representantes e diretores nacionais em 
todo o mundo, temos fortalecido o apoio ao 
povo de Israel por meio de manifestações de 
solidariedade, eventos de ensino e campanhas. 
Trabalhamos com governos, comunidades 
judaicas e pastores, reconhecendo a 
responsabilidade bíblica de  apoiar o povo 
judeu enquanto promovemos também o 
turismo cristão e a compreensão acerca de 
Israel.

ALIYAH: Na década de 1980 a ECIJ estava na 
vanguarda dos esforços mundiais para apoiar 
os judeus soviéticos perseguidos. Desde 
então, patrocinamos mais de 120.000 pessoas 
em seu ‘retorno ao lar’ (Aliyah) para Israel, e 
oferecemos apoio prático para ajudar milhares 
de pessoas no momento de sua chegada. As 
iniciativas recentes de aliyah têm focado nos 
últimos remanescentes judeus etíopes, nos 
“Filhos perdidos de Manassés” da Índia, e 
na próxima geração de juventude judaica na 
Europa Ocidental e América do Norte. 

Envolva-se: www.icejusa.org/israel



Ensinando a Verdade
NA FESTA DOS TABERNÁCULOS: A ECIJ 
é, provavelmente, mais conhecida por sediar 
a grande celebração cristã da Festa dos 
Tabernáculos - um evento multicultural que 
atrai milhares de peregrinos de mais de 80 
países a Jerusalém para ensino, adoração, e 
oração. Como o maior evento turístico anual 
do país, a festa tem um tremendo impacto 
econômico e espiritual sobre os israelenses 
comuns, além de apontar para o dia em que 
toda a terra vai adorar ao único e verdadeiro 
Deus em Sião.

Aprenda mais: www.icejusa.org/truth

PARA AS NAÇÕES: A ECIJ tem ensinado em 
todas as partes do mundo sobre o chamado de 
Deus único sobre Israel, sua situação política, 
e seus desafi os sociais. Estes ensinamentos 
tem sido feitos ao vivo em muitos idiomas e 
através de rádio, mídia impressa e eletrônica. 
Os seminários educacionais e os porta-vozes 
da embaixada tem levado a mensagem 
profética da restauração de Israel para as 
igrejas nos EUA, Europa, América do Sul, 
África, Índia, e Ásia, entre outros.

ATRAVÉS DAS GERAÇÕES:  “Arise” é o 
programa para jovens da ECIJ, e propõe  
“levantar” uma nova geração de líderes 
cristãos que compreenderá os propósitos 
da aliança de Deus para com a nação de 
Israel e assumirá o desafi o de apoiar o povo 
judeu nestes dias. O projeto Arise (Levante) 
tem ministrado a jovens e igrejas em muitas 
nações e hospedado passeios de curto prazo 
a Israel, oferecendo uma combinação única 
de estudo e serviço prático ao país para jovens 
entre 18 e 30 anos.



Promovendo a Justiça

ANTI-SEMITISMO:  A ECIJ é chamada para 
enfrentar a crescente onda de hostilidade que 
ameaça a nação de Israel e as comunidades 
judaicas em todo o mundo. No fi nal de 
2006 formamos uma parceria histórica 
com o Yad Vashem, o Centro de Memória 
do Holocausto de Israel, que visa ajudar 
cristãos a compreenderem melhor as raízes 
do Holocausto nazista e mobilizá-los para 
enfrentar o anti-semitismo atual em todas 
as suas formas. Os amigos cristãos do Yad 
Vashem representam um grande avanço nas 

PERSEGUIÇÃO: O extremismo islâmico 
não é apenas uma ameaça a Israel, mas é 
responsável pela perseguição contra cristãos 
e opressão das mulheres em todo o Oriente 
Médio. Portanto, além de esforços para 
ajudar nossos irmãos sitiados nas áreas 
palestinas, oferecemos apoio para centenas de 
refugiados africanos que fugiram de  guerras 
muçulmanas no Sudão e de perseguição no 
Egito. Nos últimos anos temos visto também 
a expansão do trabalho da ECIJ em vários 
países muçulmanos.

relações judaico-cristãs no momento em que  
líderes islâmicos estão intensifi cando seus 
esforços para destruírem a credibilidade de 
Israel e ameaçam mais um genocídio contra 
o povo judeu.

Além desses esforços educativos de toda 
a igreja, a ECIJ está ministrando de formas 
práticas à geração de Sobreviventes do 
Holocausto em Israel, aonde foi  estabelecida 
a primeira casa de assistência para idosos do 
país, em Haifa.

Permaneça conosco: : www.icejusa.org/justice
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Orai pela paz 

prosperarão aqueles

Salmos 122:6

de Jerusalém;

que te amam.


