
ara os israelenses, ter cientistas e 
engenheiros construindo máquinas novas 

e incríveis, e desenvolvendo processos técnicos 
que melhoram a vida de pessoas em todo o 
mundo é um imenso orgulho. Algumas décadas 
atrás, alguns milhões de pessoas que não tinham 
um lugar para chamar de lar, agora encontram 
cura e tratamentos para suas doenças, e ajudam 
culturas em crise em todo o mundo. Há algo 
em nosso povo que nos faz sentir profunda 
satisfação em abençoar os outros, até mesmo, 
ou especialmente, abençoar os povos que não 
gostam muito de nós.

Mas enquanto a “liderança” de Israel nas áreas 
de medicina e tecnologia é frequentemente 
reconhecida no cenário mundial, suas 
contribuições para o mundo da música são 
muitas vezes ignoradas. Na década de 1970, 
Israel ganhou duas vezes o primeiro lugar 
no que se tornou a maior e mais duradoura 
competição de música do mundo (embora 
muitos americanos nunca tenham ouvido 
falar dela) - a Eurovision. O fato de terem 
ganhado, entretanto, é menos importante do 
que as canções que os trouxeram à vitória. 
A canção de 1978 que Israel escolheu para 

Por Shani Sorko-Ram Ferguson
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representar a nação era 
chamada “Abanibi.” Escrito 

originalmente para crianças, 
o refrão “Abanibi Abohebev 

Abotobach,” é simplesmente a 
frase o “Ani Ohev Otach” (eu te 

amo) de uma forma infantil que adiciona 
o som “b” após cada sílaba. No ano seguinte, 
Israel apresentou sua segunda canção vencedora 
chamada “Hallelujah”, uma canção de gratidão por 
diversas coisas na vida que termina com “Aleluia 
por tudo o que aconteceu e por tudo o que ainda 
está para acontecer - Aleluia!”
No decorrer das décadas, a cultura de Israel 
parecia buscar ser “igual a todas as outras nações.” 
As artes desempenharam um grande papel nesse 

processo, pois os artistas de 
Israel produziam canções, filmes, 
livros e peças que glorificavam 
a perversidade. Sempre que as 
artes seguem uma direção, elas 
eventualmente lideram o caminho, 
assim como Israel. A próxima vez 
que Israel ganharia o Eurovision 
seria vinte anos mais tarde, quando 
uma cantora transexual chamada 
Dana International foi escolhida 

para participar e ganhou com a canção “Diva”, 
que celebrava as mulheres como deusas sensuais.

A mudança não aconteceu da noite para o dia, 
mas a queda foi constante e consistente, afetando 
uma variedade de áreas na sociedade de Israel. 
Entre os problemas sociais comuns, Israel 
distinguiu-se em áreas como a corrupção política, 
tornando-se a primeira democracia a enviar não 
apenas um ex-presidente como também um ex-
primeiro-ministro (e outros altos funcionários 
do governo) para a prisão por crimes como 
suborno e estupro. Não ficando para trás, os 
líderes empresariais israelenses também acabaram 
nas manchetes por suas atividades ilegais, tanto 
dentro do país quanto internacionalmente.

Independente do que acontecesse, Israel estava 
destinado a liderar. Não era para as coisas 
acabarem desse jeito.

Quando os filhos de Israel iniciaram sua jornada 
de transformação de escravos a representantes de 
Deus na terra, lhe foram entregues instruções de 
como deveriam viver sendo luz às nações. Mas o 
tempo deles no deserto não foi apenas para que 
aprendessem todas as regras. Era também para 
que fossem encorajados a segui-las. É daí que 
surgiu a Adoração.

Só para constar, Deus originalmente 
pretendia que um grupo seleto de 

pessoas de cada tribo fosse escolhido 
para este papel. O plano mudou quando 

aqueles da tribo de Levi—a tribo de 
Moisés— se distinguiram como os únicos 

que não adoravam ao bezerro de ouro 
enquanto a presença de Deus repousava na 

montanha que estava próxima.

Hoje, para os judeus, a tarefa de encontrar 
a nossa origem tribal é muito difícil. Ao longo 

dos séculos, fomos exilados - depois expulsos 
- de país em país por milhares de anos. Vivemos 

escondidos, mudamos nossos nomes, entregamos 
nossos filhos para serem temporariamente (e às vezes 

permanentemente) cuidados pelos gentios, até mesmo 
mantendo nossas identidades em segredo de nossos 

filhos e netos, para protegê-los. Por pura probabilidade, 
há judeus vivos hoje que nunca saberão que são 

descendentes da tribo sacerdotal. Por outro lado, eu ouvi 
histórias de pessoas que imigraram para novas terras e 

quando foram questionadas sobre seus nomes, decidiram 
que Cohen soava como um ótimo sobrenome. Por último, 

talvez o Rei Davi sirva como nosso adorador modelo, pois 
ele teve mais influência na adoração como a conhecemos 

do que qualquer outra pessoa nas Escrituras - e ele, como 
Yeshua, era da tribo de Judá.

Quando você pensa em judeus hoje, provavelmente 
vêm à sua mente imagens de shofars, xales de oração, 
o Hanukkah e o matzá. Entretanto, quando Deus 
chamou os filhos de Israel para serem luz às nações, 
Ele não estava os responsabilizando de ditar ao 
mundo as melhores maneiras de manter-se kosher. 
Mas sim, Ele estava os incumbindo de serem um 
povo onde os gentios pudessem vir e conhecer a 
Força mais poderosa do universo. Ele os chamou para 
serem um povo que carregasse com eles a presença 
do Deus vivo. E como o Senhor é entronizado nos 
louvores do Seu povo - eles precisavam se tornar um 
povo que sabia louvar e adorar. 
A adoração não só deu a Deus a honra que Ele 
merecia, como criou um espaço para Deus habitar 
entre o Seu povo. É por isso que o papel dos levitas 
como “líderes de adoração” era tão crucial para a 
existência de Israel como Seus representantes na 
terra. 
Em vários momentos da história de Israel, os levitas 
se tornaram corruptos, ou o papel dos levitas foi 
negligenciado pelas outras tribos. Em ambos os 
casos, as coisas não correram bem para Israel 
durante esses períodos. Neemias confrontou os 
líderes de Israel pela negligência no cuidado 
com os levitas e o papel deles diante do 
Senhor. Seu restabelecimento dos levitas 
aos seus postos desempenhou um papel 
crucial na restauração de Israel como o 
povo da Presença de Deus na Terra da 
Promessa.
Como sabemos, Deus não muda, 
e Suas instruções na Bíblia são o 
nosso guia hoje. Se a capacidade 
de Israel de cumprir seu chamado 
exigia tão claramente o papel 
dos levitas, por que então não 
o exigiria claramente agora?

Qual é a sua 

da Presença
Um Povo

Tribo?

Dana International em 
sua performance

Representando 
Israel, a banda 
Milk and Honey 
ganha o primeiro 
lugar com a 
música Hallelujah 
da canção no 
Eurovision de 
1979
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Foi esta revelação que nos inspirou a lançar 
Maoz Israel Music e usá-la como uma plataforma para 

ajudar artistas e músicos que amam Yeshua a cumprir 
seu chamado de liderar esta nação em adoração ao Deus 
vivo. Ao reintroduzir esta peça vital do quebra-cabeça 
profético de Deus, estamos fazendo nossa parte em Sua 
obra de restaurar a nação de Israel e preparar o mundo 
para o retorno de Yeshua a esta terra.

Como são os levitas modernos? Em primeiro lugar, 
exteriormente, eles parecem pessoas comuns do 
dia-a-dia. Nossa equipe é muito diversificada em 
suas origens e habilidades, mas o que todos nós 
temos em comum como cidadãos israelenses é 
o nosso amor pelo nosso povo e nosso desejo 
de usar nossos dons para tornar o Deus de 
Israel conhecido entre as nações.

Levitas de Hoje

O líder de louvor Yazeed Sakhnini 
canta o sermão na montanha 

de Mateus 5 em árabe na frente 
de uma audiência de árabes 

muçulmanos e cristãos em Nazaré.

“Todas essas músicas que você lança… Está tentando 
fazer os artistas do louvor ficarem famosos?” A pergunta 
foi feita a Kobi enquanto compartilhava a visão da 
Maoz Israel Music e dos levitas modernos, ao que ele 
respondeu: “Estou tentando fazer com que a adoração 
israelita seja exposta às pessoas em Israel e em todo 
o mundo. Eu quero tornar Yeshua conhecido. E 
os artistas da adoração que são famosos têm a 
plataforma para fazer Yeshua conhecido.”
O que os cristãos no exterior nem sempre 
percebem quando veem nosso belo estúdio e 
os esforços que fazemos para introduzir a 
adoração israelense no mercado é que há 
pouca glória em ser conhecido como um 
seguidor de Yeshua em Israel. Não é um 
jeito divertido de ser famoso. Isso faz 
de alguém (e de sua família) um alvo 
de assédio e perseguição. Os artistas e 
líderes de adoração que se colocam 
como judeus que representam o 
Senhor estão fazendo isso em um 
ambiente hostil. Mas é o que 
foram chamados para fazer. Eles 
compreendem o impacto que sua 
adoração está destinada a ter 
sobre o seu povo - e as nações. 
Afinal, aquele que lidera 
o culto, lidera o mundo. 
Eles assim eles derramam 
seus corações em seu 
chamado, assim como 
seus antepassados, 
assim como os antigos 
guerreiros, assim 
como os portadores 
da presença de 
Deus que foram 
criados para ser.

Tornando
Yeshua Conhecido

Kobi repassando 
lista de músicas 

para projeto árabe 
de adoração

Jovens 
adoradores em 

treinamento 
como parte do 

programa Maoz 
Israel Music
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ndrew, nosso engenheiro de estúdio, cresceu na Califórnia e tinha o sonho 
de viver e trabalhar no Japão. Porém, ele tinha amigos na comunidade 

judaica messiânica na Califórnia, e estava curioso sobre Israel também. 
Ele decidiu fazer um passeio pela Terra Santa para ver alguns dos pontos 
turísticos que havia lido sobre em sua Bíblia.
Um de seus amigos tinha contato com um ministério israelita local e, 
enquanto estava no país, decidiu procurá-los. Foi durante uma visita ao 
escritório deles que ele conheceu uma jovem israelense chamada Shani 
(não a Ferguson) que trabalhava lá. O resto, como dizem os poetas, é 

história.
“Percebemos rapidamente que o meu encontro com ela 

era o que Deus tinha em mente desde o início em 
relação à minha visita a Israel”, lembra ele.

A fim de manter contato com sua nova 
amiga, Andrew foi voluntário em um 
ministério israelense, permanecendo com 
eles por muitos anos e eventualmente 
casando-se com Shani, com quem 
comprou uma casa em um vilarejo 
perto de Jerusalém. Apesar de ter 

desistido há muito tempo da ideia 
de viver no Japão, Andrew tinha a 

paixão pela música e decidiu estudar 
engenharia de som em Tel Aviv. 

Ironicamente, foram os fundos do projeto 
da Maoz I Stand with Israel que possibilitaram 

os seus estudos, sem saber que, no final das 
contas, eles seriam os que poderiam usufruir das 
habilidades que ele desenvolveria.
“Comecei a trabalhar para a Maoz em tempo 
integral no final de 2018, e um ano depois a 
COVID começou a ser um problema”, disse ele. 
“Mas mesmo quando os lockdowns começaram, 
conseguimos continuar trabalhando porque a música 
era considerada um serviço essencial pelo governo. 
Eu amo música, mas enquanto crescia na Califórnia, eu 
nunca sonhei que seria capaz de trabalhar nesta área em 
Israel. É uma bênção poder fazer o que amo, trabalhar para 
o Senhor como parte de uma grande equipe como a que 
temos aqui em Maoz.”

Andrew
E N G E N H E I R O / M Ú S I C O

A

Nós prometemos-lhe que um dia, quando tivéssemos 
a oportunidade, nós o contrataríamos para compor 
aquelas canções. Em 2016, quando finalmente 
abrimos o estúdio com o qual tínhamos sonhado e 
orado, ele foi a primeira pessoa que chamamos.

“Às vezes escrevo minhas próprias canções e 
componho rascunhos que depois são levados para a 
área principal de produção e trabalhados até estarem 
prontos para o lançamento”, disse ele. “Outras 
vezes, faço o mesmo com as músicas daqueles que 
gostariam de desenvolver uma música somente a 
partir de uma melodia. Algumas das canções de 
adoração cantadas hoje em congregações em todo 
Israel surgiram dessa maneira.”

Algumas das canções que Stefan compôs e muitas 
pessoas em Israel podem reconhecer são Ein Elohim 

Acher (Nenhum Outro Deus), 
Lo Amaher (Não Tenho Pressa), 
Kes Ha’ Rachamim (Trono de 
Misericórdia) e Sha ‘areh Ha’ 
Shamaim (Portões da Misericórdia).

“Quero continuar a trabalhar e a evoluir na 
criação de músicas”, disse ele. “Minha esperança é a 
de ver cada vez mais criatividade sendo liberada à 
medida que produzimos essa música para dar glória 
e honra a Yeshua e para ser uma bênção para o 
mundo ao nosso redor.”

“Gostaria de encorajar as pessoas a não desistirem 
do dom que Deus lhes deu, independentemente 
do seu tamanho, grande ou pequeno. Deus pode 
abrir o caminho para os seus dons, assim como 
Ele fez comigo.”

Stefan
C O M P O S I T O R  D E  M Ú S I C A

Stefan é um de nossos compositores musicais. 
Ele nasceu na Roménia e veio para Israel 

com os pais quando tinha quatro anos. 
Quando jovem, mudou-se para Jerusalém 
e começou a frequentar uma congregação 
que logo o contratou para trabalhar como 
zelador. Mas às vezes o víamos deixar 
de lado sua vassoura por um segundo 
para escrever em pequenas folhas de 
papel, e quando perguntamos o que 
ele estava escrevendo, ele disse que 
eram as músicas que Deus havia 
colocado em seu coração.

“Minha 
esperança é a de 

ver cada vez mais 
criatividade sendo 
liberada à medida 

que produzimos essa 
música para dar 
glória e honra a 

Yeshua...”
–STEFAN

Eu amo 
música, mas 
enquanto crescia 
na Califórnia, eu 
nunca sonhei que 
seria capaz de 
trabalhar nesta 
área em Israel.”
–ANDREW

“

Da esquerda à 
direita: Andrew, 
Roman, Stefan 

e Shani na sala 
de controle do 

estúdio
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Sempre desejei 
fazer parte de 
algo maior e de 
uma maneira 
muito natural foi 
o que aconteceu 
aqui.”
–BIRGITTA

irgitta cresceu na Estónia antes de se mudar 
para Israel com a sua família quando tinha 12 

anos. Quando tinha 17 anos, começou a ter contato 
com a Maoz, pois havia competido na versão de 
Israel do “American Idol” e, eventualmente, se 

envolveu com o louvor e adoração em sua 
própria congregação.

“Conheci meu marido na escola 
bíblica na Estônia quando ele 

era um dos meus alunos no 
curso de língua hebraica onde 
eu ensinava”, disse ela. “Ele 
era judeu de nascimento, 
mas não sabia muito sobre 
a cultura e queria conhecer 
mais. Mas acontece que 
ele estava interessado de 

verdade era na professora. Eu 
não estava interessada nele no 

início, mas ele me conquistou, 
e agora estamos criando nossos 

filhos aqui em Jerusalém.”

Com o passar do tempo, Birgitta veio trabalhar 
na Maoz em tempo integral como assistente 
encarregada de organizar horários para a equipe e a 
distribuição da música que é produzida no estúdio.
“Estou aqui hoje porque muitas pessoas que me 
inspiram estão aqui”, disse ela. “O valor humano 
deste lugar leva-o a outro nível. As pessoas que 
se reuniram em torno dessa ideia, dessa visão, 
carregam algo que é muito diferente, único e muito 
importante.”
“Este lugar é especial por causa da compreensão 
que as pessoas têm sobre compartilhar os dons 
que Deus colocou em cada um, e não guardá-los 
para si ou para a sua própria carreira. É quase uma 
mentalidade kibbutz de compartilhar e encorajar 
uns aos outros, de ajudar os outros e criar algo 
todos juntos. Sempre desejei fazer parte de algo 
maior e de uma maneira muito natural foi o que 
aconteceu aqui.”

Birgitta
C A N T O R A / C O M P O S I T O R A

B
Gabriel

P R O D U T O R / M Ú S I C O

“Hoje, eu não 
apenas administro 

o estúdio, mas 
também oriento e 

produzo música para 
jovens músicos e 

líderes de adoração 
em todo o país.”

–G ABRIEL

abriel nasceu na França e 
imigrou para Israel com a 

família quando tinha seis anos. Ele 
começou a tocar bateria na época 

e cresceu na comunidade musical 
em Israel. Começou a trabalhar com 

a Maoz enquanto servia nas Forças 
de Defesa Israelitas, e quando lhe foi 

oferecido um cargo em tempo integral 
para dirigir as operações do estúdio de 

gravação Maoz em Jerusalém, ele aceitou 
com prazer.

“Quando eles compartilharam seus planos para 
Maoz Israel Music e a visão de ver a restauração 

dos levitas dos dias de hoje, eu sabia que este era 
o lugar para mim”, disse ele. “Eu estava começando 

uma vida dedicada a servir em adoração, assim 
como os levitas fizeram nos tempos da Bíblia nesta 

mesma cidade! Hoje, eu não apenas administro o 

estúdio, mas também 
oriento e produzo 
música para jovens 
músicos e líderes de 
adoração em todo o país. Não 
há nada parecido com isso em 
nenhum outro lugar do país, e eu me 
sinto mais do que honrado em fazer parte disso.”

“Quando comecei, éramos só eu e o Stefan, mas 
agora a equipe tem 13 pessoas, e eu espero que 
ainda mais músicos se juntem a nós. Deus trará 
as pessoas que Ele quer que estejam aqui; não 
estamos no controle disso. Eu diria que é 
Ele quem comanda o show. Pessoas novas 
chegam às vezes de maneiras inexplicáveis; 
elas simplesmente aparecem e começam 
a falar conosco e logo o relacionamento 
floresce, e parece óbvio que elas 
deveriam estar aqui.”

Birgitta e a equipe da 
Maoz Media (Ruben, 
Tim, Alisa, Dana) no 
final de um longo 

dia de filmagens do 
videoclipe de sua 

nova música “All of 
Creation”

“
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Feliz Ano Novo de Jerusalém!

       Você já se perguntou alguma vez qual veio primeiro, a luz ou o som?
       Sabemos que Deus iniciou o universo físico criando a luz – mas Ele a criou com o som de Sua 
voz. Isso significa que a voz de Deus foi a primeira substância a atravessar o reino do Espírito até o 
mundo físico.
       Talvez seja por isso que a luz abra os nossos olhos para entender nosso ambiente físico, enquanto 
sons como a música abrem a nossa alma para experimentar a presença dEle direto do reino espiritual.
       De certa forma, a luz e o som são a mesma substância. Ambas são ondas, simplesmente vibrando 
em frequências diferentes, nos levando a experimentar um conjunto de ondas em nossos olhos e outro 
conjunto em nossos ouvidos. Porém, ambos são uma expressão da bondade de quem Deus é.
       E quando Deus chamou Israel para ser luz, não deveria nos surpreender que ser luz envolva a 
criação de lindos sons através das músicas de adoração. 
       As canções escritas em Israel há milhares de anos, e que estão registradas na Bíblia, ainda 
impactam a adoração em todo o mundo nos dias de hoje. Isso não muda você de alguma forma? Não 
te aproxima ainda mais do Único que é digno de adoração?
       As canções gravadas na Bíblia não foram escritas e compostas por acaso, mas vieram de uma 
dedicada comunidade de salmistas que treinaram desde jovens para servir ao Senhor.   Cantores, 
músicos e compositores com um chamado para abrirem o espaço entre o céu e a terra com os sons da 
adoração.
       Aqui na Maoz, nós compreendemos a necessidade de ajudar os pobres, cultivar as congregações 
e construir famílias e comunidades fortes – e é por isso que dedicamos nossos corações e o nosso 
tempo em todas essas atividades.
       Mas nossa paixão pelo cuidado com nossos irmãos e a edificação do Reino dos Céus na terra não 
ofusca nosso principal chamado à adoração.
       Nós temos a convicção de que Deus merece a adoração de toda a Sua criação. Compreendemos 
também que a primeira transgressão do nosso inimigo foi tentar tomar toda a adoração para si mesmo. 
Ele ainda não desistiu deste objetivo. É por isso que estamos em guerra para mantermos um coração 
de adoração.
       Uma vez ouvi falar de um homem que teve um sonho no qual via milhares de jovens com as mãos 
levantadas, dançando descontroladamente em uma festa. No sonho, uma voz explicou ao homem: “A 
adoração dos crentes não existe apenas para alcançar a intimidade com Deus. É também uma guerra 
contra os poderes das trevas. O que você está vendo aqui é o outro lado do campo de batalha.”
       Nos últimos anos, temos trabalhado intensamente – mesmo durante os meses de isolamento– a fim 
de produzirmos músicas de adoração dignas do nosso Rei. A maioria dos nossos esforços foram para 
gravar músicas hebraicas e árabes originais  - embora tenhamos produzido também algumas em inglês 
e francês.

Janeiro de 2023

       Entretanto, criar músicas ótimas 
que ninguém nunca ouve falar não é 
um bom plano. Assim, nós falamos com 
a Integrity Music sobre distribuir nossa 
música. “Aproveitamos os picos daquilo que o 
mundo consideraria como carreiras de sucesso. 
Nossos corações agora estão à procura de onde Deus 
está a fazer coisas novas e únicas em todo o mundo, com as 
quais podemos nos envolver – e o que vocês estão a fazer é 
exatamente o que estamos procurando.”
       Deveríamos lançar nossa música nova dentro de meses, 
porém, infelizmente, entre a complexidade de registrar 
compositores que são cidadãos israelenses em um sistema 
dos Estados Unidos e outros atrasos da pandemia, o 
processo acabou levando dois anos. Enquanto isso, as novas 
músicas que estávamos produzindo continuaram acumulando 
em nosso estúdio.
       A boa notícia é que concluímos o processo e, a partir de 
janeiro, começaremos a lançar essas músicas online através da 
Integrity Music, nossos novos distribuidores.
       Você pode ajudar Israel a ser uma luz para as nações em adoração 
e a enviar canções de Sião, financiando o ensino primário de crianças, 
apoiando a produção da Maoz Israel Music em Jerusalém, ou 
simplesmente apreciando e compartilhando as músicas online!
       Não importa a forma que você esteja envolvido, nós esperamos 
que os sons vindos da Cidade da Adoração possam fortalecê-lo a 
se tornar quem o Senhor te chamou para ser.

Para a Glória do Senhor,

Kobi e Shani Ferguson

A visão da Maoz 
Israel Music de criar 
levitas dos tempos 
modernos começa com 
crianças talentosas 
e comprometidas e 
alcança os músicos, 
cantores e compositores 
experientes

Várias crianças 
como Stephanie 

começaram no 
programa de música 

Maoz Israel para 
crianças e hoje 

já ganhou vários 
prêmios.
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Para ser o primeiro a ouvir os novos louvores de Israel:

Assine os e-mails da Maoz:  www.maozisraelbrasil.org 

Curta a Maoz Israel Music nas redes sociais 

Siga Maoz Israel Music nas plataformas de streaming

I SRAEL IWORSHIP.COMMAOZISRAEL .ORG

IsraelenseC O N H E Ç A  A  A D O R A Ç Ã O


