
Você pode nos contactar.... 

Se você quiser obter maiores 

informações sobre SABRA ou se estiver 

interessado em fazer parte destas ações 

e eventos únicos, favor entrar em 

contato conosco. Teremos todo o 

prazer em tê-lo como parceiro neste 

trabalho.  

SABRA Brazil 
Maria Cristina Carvalho:  Tel 55 12 974112258 

 crisysraelsabra@gmail.com  
Rui Barboza: Tel 55  51 89231441  

ruibarboza1@hotmail.com  

SABRA Foundation 
P.O. Box 7644 

Afula, 1871060, Israel 
Tel: +972 (0)4 649 10 14 

Celular: +972 (0)54 28 157 28 
Email: sabrafund@gmail.com 

http://www.sabraisrael.org/

AJUDE SABRA AJUDAR 
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AJUDE SABRA AJUDAR 

Acima: Casa SABRA em Israel Ajuda aos sobreviventes do Holocausto 

Projeto Alimentar na Casa Sabra 

Um ministério judaico em comunhão 

com os cristãos, ajudando o povo 

judeu em Israel e na Rússia  

A contrução de 

uma Ponte 

Ajuda às Crianças 



SOBRE NÓS  

Mordechai (Moti) Klimer, o fundador 
da Sabra, nasceu em Israel e 
cresceu em uma família judaica 
ortodoxa. Ele serviu  no exército 
israelense por 20 anos e depois se 
tornou diretor de uma escola. Em 

1996, ele foi para a Rússia como Director da 
Agência Judaica para a Sibéria e do Extremo 
Oriente Russo. Lá nasceu o ministério Sabra  e 
Mordechai implantou a visão que ele recebeu do 
Senhor. 
 

VISÃO DE SABRA 

PONTE: "Acaso andarão dois juntos, se não 
estiverem de acordo?" Amós 3:3 - Sabra procura 
construir uma ponte de oração, amor e misericórdia;  
 

ALIYAH: “ Ele erguerá uma bandeira para as 
nações a fim de reunir os exilados de Israel; 
ajuntará o povo disperse de Judá desde os 
quarto cantos da terra” Isaías 11:12 - Sabra 
ajuda o povo judeu a retornar à Israel, sua longa 
terra prometida;  
 

ENSINO  DE RAÍZES JUDAICAS : “…de modo 
que a geração seguinte a conhecesse, e também 
os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua 
vez, contassem aos seus próprios filhos. Então 
eles porão a confiança em Deus; não               
esquecerão os seus feitos e obedecerão aos 
seus mandamentos. Salmo 78:6-7 - Sabra 
restaura raízes judaicas, a tradição e o vínculo 
espiritual entre Deus e Seu povo;  
 

MISERICÓRDIA :  “Não é partilhar sua comida 
com o faminto, abrigar o desamparado, vestir o 
nu que você encontrou , e não recusar ajuda ao 
próximo? Isaías 58:7 - A missão de Sabra é ajudar 
aqueles que precisam.  
 

ÓRFÃOS: “ Os filhos são herança do Senhor, 
uma recompensa que ele dá. Salmo 127:3 - Sabra 
faz muitas coisas para fazer os órfãos felizes. 

 

 

Sabra, em Novosibirsk, na Sibéria  

concentrase em: 

• Aliyah: trazer o povo judeu de volta à 

sua terra de Israel; 

• Ensinar as Raízes e Tradições Judaicas; 

• Ajuda Humanitária aos necessitados; 

• Orfanatos: prestação de cuidados para 

a saúde, educação e desenvolvimento de 

crianças abandonadas. 
Ensinando sobre as Raízes Judaicas  

Isaías 40:1        

‘Consolem, consolem  

meu povo…’  נחמו נחמו עמי  

TRABALHO DE SABRA EM ISRAEL 

Ajuda aos imigrantes Judeus 

Provérbios  3:27 

“Quanto lhe for possível, não deixe de 

fazer o bem a quem dele precisa.”  

Ajuda aos Órfãos  

TRABALHO DE SABRA 

na Sibéria (Rússia) 

Sabra Casa em Afula serve como uma ponte 
e é o nosso centro para:  
A.  Distribuição de Ajuda Humanitária para:  
 Sobreviventes do Holocausto com ajuda 

financeira, vale-alimentação e medicação; 
 Famílias carentes; 
 Projetos infantil nas escolas;  
 primeiros passos de Olim (Novos 

Imigrantes);  
B.  Ensino de Raízes Judaicas  
C. Voluntários locais e amigos do estrangeiro 
que vem para ajudar, seja em casa ou  na 
distribuição de ajuda, servir alimento, ou fazer 
um trabalho prático nas casas de pessoas 
carentes da região.  

Voluntária da Finlãndia  


