NOSSA CONTRIBUIÇÃO
Caros chaverim,
Estamos aqui juntos, nós, jovens septuagenários e octogenários, que tivemos uma
oportunidade única de participar na reconstrução do lar nacional judaico aqui na Terra
de Israel.
Passamos nossa infância e juventude num Brasil que acolheu nossos pais, grande parte
oriundos da Europa, na época difícil de suas vidas, nas vésperas da Segunda Guerra
Mundial, e do que se transformou, em seguida, no Holocausto do nosso povo.
Nossa formação humana, e nossos valores éticos e morais, recebemos num mixto de
educação judaica em nossas casas, nas diversas escolas, no escotismo do movimento
juvenil, e principalmente na vivência no aconchego do afável povo Brasileiro.
Presenciamos a alvorada da criação de Israel.
Portanto, não é de se admirar que este ambiente, que nos proporcionou esta sólida
formação espiritual, foi que nos impulsionou a vir para Israel, munidos de uma convicção
que precisamos nos empenhar, de corpo e alma, na realização dos nossos sonhos
juvenís.
Viemos para dar, para criar, para produzir, e hoje as gerações que nos seguem,
continuam no mesmo caminho.
Recordo-me dos meus primeiros dias aqui em Bror Chail, em 1956, trabalhando no
campo junto com o companheiro Dov Tzamir, transferindo tubos de irrigação de uma
área de cultivo para outra. Era um trabalho monótono e rotineiro, sem necessitar muito o
que pensar para poder realizá-lo.
Então, ao transportar os tubos, conversávamos sobre ideologias e realidades. O Dov
disse uma frase, que até hoje ressoa nos meus ouvidos, e que me serviu como lema
durante toda a minha vida profissional:

“Jerusa, este é um país jovem, desprovido de recursos, e os poucos que nós temos não
podem ser esbanjados. Então, tudo o que fizermos, precisa ser bem feito, e logo da
primeira vez.”
E assim hoje, ao comemorarmos estes 60 anos de realizações, podemos todos nós
olhar para trás com orgulho de termos contribuido nosso quinhão, da melhor forma
possível, e vislumbrar um futuro que tomará proveito dos nossos alcances.
Apesar de termos sido, num total, um pequeno grupo, algumas centenas de
companheiros, estatisticamente insignificante com relação à toda a população, nossa
contribuição, e já a dos nossos filhos, fez-se notar nos diversos setores da vida em
Israel.
Desta forma, as aptidões pessoais e os esforços coletivos dos nossos companheiros, se
refletem inclusive para o benefício de outros povos e nações, tanto nesta região do
Oriente Médio, no Brasil, e ao redor do mundo.
Podemos destacar, entre os vários setores de atividades:
A Ciência, as artes, a medicina, os serviços públicos, a tecnologia, a economia, a
indústria, a educação, a diplomacia, o meio ambiente, a arquitetura, a agricultura e o
desenvolvimento regional no exterior, as missões de cooperação internacional, a defesa
nacional, a absorção de imigração, e o desenvolvimento de Bror Hail e o regional no
Shaar Hanegev.
Destacamos também a Liderança Comunitária no Brasil – vários companheiros seguiram
em missão comunitária para o Brasil, e ajudaram, junto com outros companheiros que
por razões próprias retornaram ao Brasil, ou mesmo não vieram para Israel, a manter a
chama do povo judaico, tanto nas esferas educacionais como na vida comunitária.
Então, vamos nos congratular mutuamente, por termos conseguido levar avante e
materializar nossos sonhos de juventude, com a satisfação de proclamarmos – MISSÃO
CUMPRIDA .
Muito obrigado a todos que compartilharam conosco nesta grande epopéia.

