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Isaías 56:5

Maimonides

Jardim dos Justos entre as Nações, Yad Vashem, Jerusalém, Israel.`
Yad Vashem
The World Holocaust Remembrance Center, Israel

Avenida dos Justos entre as Nações, Yad Vashem, Jerusalém, Israel.
Yad Vashem
The World Holocaust Remembrance Center, Israel

“E a eles darei, na minha casa e dentro dos meus muros, 
um memorial e um nome (Yad Vashem)... que 
jamaisserão apagados.” 

O Yad Vashem, o Centro Mundial para a Memória do Holocausto, em Jerusalém, guarda a memória do passado 
e transmite o seu significado para as gerações futuras. Fundado em 1953 como um centro mundial de 
documentação, investigação, educação e memória do Holocausto, o Yad Vashem é hoje um lugar vital e 
dinâmico de encontros intergeracionais e internacionais.

“Uma pessoa deve ver a humanidade como parcialmente inocente e 
parcialmente culpada; uma única boa acção pode fazer pender a balança.”

Um dos principais objectivos do Yad Vashem é transmitir a gratidão do Estado de Israel e do povo Judeu para 
com os poucos que se esforçaram por ajudar os Judeus durante o Holocausto. Esta missão foi definida pela lei 
que criou o Yad Vashem e, em 1963, o Remembrance Center iniciou um projecto mundial para outorgar o título 
de “Justo entre as Nações” aos não-Judeus que arriscaram as suas vidas para salvar os Judeus, assim 
perpetuando o seu legado. 

O Yad Vashem é constituído por uma comissão pública chefiada por um Juiz reformado do Supremo Tribunal 
Israelita que analisa cada caso e é responsável por outorgar o título. Aqueles que são reconhecidos recebem 
uma medalha e um certificado de honra; são homenageados no Mount of Remembrance, em Jerusalém; e as 
suas histórias, documentos e testemunhos resgatados são preservados para todo o sempre. 

Até ao final de 2017, aproximadamente 27 mil homens e mulheres de todas as classes sociais, formações, 
religiões e de mais de 50 países foram reconhecidos como Justos entre as Nações. O programa de 
reconhecimento continua e a cada ano o Yad Vashem recebe centenas de pedidos de reconhecimento daqueles 
que contribuíram para salvar os Judeus da morte.
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