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ra por volta das 20h, quando nossa família 
e equipe de mais de vinte israelenses, 

principalmente da equipe Maoz em Israel, se 
reuniram perto da entrada do aeroporto de Tel 
Aviv. Nosso voo não era até depois da meia-noite, 
mas por semanas vimos fotos nos noticiários das 
filas de espera, de 3 a 4 horas, e não queríamos nos 
arriscar. O Aeroporto Internacional Ben Gurion, o 
principal aeroporto de Israel, estava passando pelas 
mesmas dificuldades que muitas outras empresas 
ao redor do mundo – falta de trabalhadores e uma 
repentina alta procura por voos.

E
Por Shani Sorko-Ram Ferguson

Ari e Shira Sorko-Ram, fundadores da Maoz Israel, 
passando o bastão da liderança para Kobi e Shani 
Ferguson durante a Conferência das Gerações Maoz
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Chegar ao aeroporto com toda a nossa 
equipe foi um milagre por si só, já que 
boa parte deles nunca havia estado 
nos EUA e alguns tiveram seus vistos 
negados no passado. Não vou dizer que 
tivemos que subornar algumas pessoas 
para conseguir vistos na embaixada 
dos EUA, mas com o COVID acabando 
com a normalidade de qualquer coisa 
relacionada à burocracia, direi que foi 
preciso oração e… ummm, criatividade, 
para obter esses vistos.



uma ameaça à segurança nacional 
que exigia a revista de todas as 
minhas malas, a viagem foi tranquila.
Do aeroporto, pegamos um ônibus 
que passava por Manhattan a 
caminho da Pensilvânia e, claro, 
pelo menos metade de nossa equipe 
pegou seus telefones para tirar fotos. 
Para boa parte do nosso grupo, esta 
era a primeira vez na América – sem 
falar em Nova York. Então, não me 
importei com a vibe “turista” que 
estávamos emanando.

Um Sonho Que se 
Tornou Realidade
O sonho de levar um grupo de 
israelenses para ministrar fora 
do país estava em nosso coração 
há muito tempo. Embora Maoz 
já tivesse enviado grupos para 
participar de diferentes conferências 
nos EUA, desta vez foi diferente. 
Esta foi a primeira vez que 
pudemos trazer mais de uma dúzia 
de músicos e cantores integrantes 
do Maoz Israel Music e também a 
primeira vez que realizamos nosso 
próprio evento.
Quatro horas depois, estávamos 
entrando no Messias College, na 
Pensilvânia, onde a MJAA (Aliança 
Judaica Messiânica da América) 
realizou sua conferência anual de 
uma semana por décadas. Ao longo 
dessas décadas, Maoz fez parceria 
com o MJAA e enviou centenas 
de israelenses para experimentar a 
comunidade judaica messiânica nos 
EUA e participar do culto. É uma 
experiência divertida para os crentes 
israelenses, pois em Israel eles são 
frequentemente tratados como 
escória por “trair seus ancestrais”, 
enquanto no MJAA eles são tratados 
quase que como “estrelas do rock”!
O público do MJAA é único porque 
fala inglês, mas também está 
acostumado a cantar canções de 

Um momento espontâneo Maoz Israel Music: Thais e Tanya adoram 
com Andrew na guitarra

Fiquei tão orgulhoso do piloto e 
da tripulação que nos levaram a 
Nova York com 30 minutos de 
antecedência. Quero dizer, fiquei 
orgulhoso deles até que fomos 
informados que teríamos que 
aguardar na pista por esses 30 
minutos porque o aeroporto só 
abria às 6 da manhã! Era difícil 
compreender como um dos 
aeroportos mais movimentados 
do mundo, na cidade que nunca 
dorme, estava fechado, já que o 

minúsculo aeroporto de Israel 
opera voos 24 horas, e só fecha 
um dia ou outro para feriados. 
Mas ainda era mais rápido do 
que atravessar o oceano de barco, 
então estava grato.
Desembarcamos! Além de o 
Departamento de Agricultura 
da alfândega dos EUA decidir 
que o sanduíche de manteiga 
de amendoim do nosso filho 
—que ele não havia terminado 
enquanto estava a bordo - era 
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Adoração espontânea no lobby com a equipe 
Maoz Israel Music na conferência MJAA

C O N F E R Ê N C I A

Tempo de oração na sala verde antes de iniciar 
o culto e falar no culto noturno

Ari se divertindo nos bastidores com Hank Rich que foi o 
responsável por trazer a Maoz Israel Music para o MJAA
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C O N F E R E N C E
Tanya Kadin, Shani Ferugson, Ray Ramirez 
e Thais Schucman lideram o culto com a 
equipe Maoz Israel Music

adoração israelenses/hebraicas 
e foi capaz de se envolver com 
nossa mistura de adoração em 
inglês e hebraico. No final da 
conferência, a liderança disse que 
a única grande reclamação que 
receberam sobre nossa equipe foi 
que não estávamos programados 
para mais noites de culto.
No final da semana, todos nós 
nos “amontoamos” em duas 
vans e começamos nossa descida 
para o Texas. Querendo dar aos 
nossos israelitas um gostinho do 
sul, em nossa primeira parada 
noturna, embarcamos em um 
velho barco a vapor e descemos 
o rio Mississippi. Estava quente 
e abafado por cerca de 15 
minutos até que a tempestade 
veio. Praticamente todos no 

convés superior correram para 
se proteger, mas nós, israelenses, 
permanecemos na área descoberta 
e ficamos encharcados. Somos 
criaturas do deserto, a chuva no 
verão é uma experiência mágica 
pra nós!
Levou alguns dias dirigindo de 10 
a 12 horas por dia, mas finalmente 
chegamos ao estacionamento da 
Congregação Baruch Hashem em 
Dallas, onde a Conferência das 
Gerações do Maoz aconteceria.    

Gerações
Se você já planejou um evento, 
acho que concorda que participar 
de uma conferência em que 
fomos de Israel para os EUA foi 
mais louco do que sensato. Mas 
achamos que valeria a pena o 

esforço. Primeiro, a transição da 
liderança de Ari e Shira para Kobi 
e eu ocorreu durante as restrições 
da pandemia – o que significava 
que não pudemos ter uma 
homenagem pública ao trabalho de 
sua vida. É raro uma oportunidade 
de reunir nós quatro nos EUA, e 
ainda mais raro ter uma delegação 
tão grande de nossa equipe de 
Israel conosco. Este evento seria 
uma ótima oportunidade para 
celebrar meus pais e deixar que 
nossos leitores e parceiros que 
nos apoiam há décadas viessem 
conhecê-los e à equipe.
Em segundo lugar, a celebração do 
trabalho de uma geração passando 
para a próxima foi o pano de 
fundo perfeito para destacar o 
poder do “antigo segredo judaico” 

C O N F E R Ê N C I A
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de viver de uma maneira que 
importará daqui a 100 anos – e 
isso se tornou o tema de todas as 
mensagens que ministramos ali.
Terceiro, dar todo o escopo do que o 
Maoz faz não é fácil porque o Maoz 
atua em muitas frentes. Muitas vezes 
nossos leitores e parceiros ouvirão 
sobre nossos esforços humanitários 
em Israel, e depois ficam surpresos 
ao saber que também imprimimos 
livros e Bíblias, ou temos um 
estúdio de gravação em Jerusalém. 
Eles não sabem que estivemos 
envolvidos em plantar congregações 
ou realizar conferências nacionais 
de liderança por décadas ou que 
temos um programa completo para 
treinar jovens músicos e líderes 
de louvor. Há sempre muito o 
que compartilhar sobre o Maoz, 
e até coisas que não podemos 
publicar, mas podemos compartilhar 
pessoalmente. Então, queríamos 
criar uma oportunidade para que 
todos pudessem conhecer nosso 
diferente alcance à vontade durante 
todo o evento.
Foi fascinante conhecer pessoas 
que seguem o Maoz e minha 
família desde que eu era criança, 
e encorajador ouvi-los dizer 
coisas como: “Conhecemos Ari e 
Shira há 30 anos e os apoiamos 
desde então. Quando soubemos 
que Maoz estava em transição 
para uma nova liderança, não 
tínhamos certeza de que o 
‘novo Maoz’ seria capaz de 
carregar o legado, mas após 
esta conferência estamos 
completamente confiantes 
na próxima geração 
do Maoz! ”O after-party da conferência incluiu boa comida, boa música e muita dança

Kobi e Shani Ferguson compartilhando 
durante a “Noite de Israel” na 
Conferência MJAA Messias
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O Dia Seguinte 
A adoração foi poderosa, as 
mensagens envolventes e a 
conferência um sucesso geral. Mas 
sabíamos o que estava por vir “no 
dia seguinte”. Christy Wilkerson, 
nossa administradora internacional 
– que esteve conosco por cerca de 
35 anos e ajudou o crescimento 
de Maoz desde seus primeiros 
dias de Ari e Shira, como uma 
assistente em Israel, até o que é 
hoje – estava nos deixando.
A partida de Christy era 
inadiável, seus filhos e netos 
estavam na Costa Leste e esses 
são os anos mais importantes 
da infância. Também sabíamos 
que não tínhamos ideia de 
quem a substituiria. No início 
da viagem, Kobi e eu fizemos 
a oração mais espiritual que 
sabíamos para aquela situação: 
“Socorro, Senhor!”

Esta era uma posição que 
exigia uma tremenda relação de 
confiança, que não é construída 
em um dia – mas nunca estivemos 
nos EUA tempo suficiente para 
construir um relacionamento 
assim. Também precisávamos 
de alguém consistente que 
tivesse anos de experiência em 
organização sem fins lucrativos, 
excelentes habilidades pessoais e 
paixão por Israel. Não tínhamos 
ideia de como encontrar alguém 
com essa combinação.

Conexões da
Igreja Gateway
Havia apenas um lugar que eu 
pessoalmente visitei todos os anos 
desde 2014 (exceto 2020, quando 
tudo foi fechado) e foi a Gateway 
Church em Southlake, TX. Eles me 
convidaram anos atrás – e todos os 
anos desde então – para participar 
do fim de semana anual dos 

líderes de adoração internacionais 
representando Israel. Tem sido 
uma experiência magnífica, 
conhecer as pessoas de lá e tantos 
outros visitantes de todo o mundo, 
incluindo Peru, Taiwan, Brasil e 
até Irã – a lista continua. O tempo 
gasto em comunhão e liderando o 
culto de fim de semana em vários 
idiomas é uma festa cultural. 
Apesar da minha preferência 
por ficar em Israel para focar no 

Alisa ficou nos bastidores para garantir 
que todas as letras em hebraico 
e suas traduções fossem exibidas 
corretamente nas telas

A estação de Maoz 
Publishing: Ari 

assinando seu novo 
livro “God’s Perfect 

Plan” (O Plano 
Perfeito de Deus)
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C O N F E R E N C EPessoas começando a se inscrever para a 
Conferência das Gerações Maoz

trabalho do Maoz e criar nossa 
família, eu realmente considero 
aquela semana um ponto alto de 
cada ano.
Durante esses anos, 
relacionamentos casuais, mas 
sólidos, foram construídos. 
Eventualmente, começamos 

a colaborar com alguns dos 
músicos que conhecemos em 
projetos de gravação de nosso 
estúdio em Jerusalém. Um desses 
colaboradores foi Kevin Melton, 
diretor musical da Gateway 
Church. Durante os bloqueios do 
COVID, trabalhamos juntos no 

álbum de adoração de Evan Levine, 
entre outras coisas. Então, quando 
chegou a hora de planejar a turnê 
de adoração de verão, achamos 
que era uma ótima ideia tê-lo 
participando. Pudemos conhecê-
lo melhor (o que ajuda na hora 
de colaborar no exterior) 

A estação de música Maoz Israel: CDs, bonés, camisas e até colares 
feitos de foguetes do Hamas sendo vendidos com 100% dos lucros 
destinados a apoiar os líderes de louvor israelenses

A estação I Stand with Israel: Folheando o livro de imagens 
“Faces of I Stand with Israel” que mostra os muitos indivíduos 
e famílias que os parceiros da Maoz ajudaram

C O N F E R Ê N C I A
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Acima: Participando do serviço de Shabat 
na Congregação Baruch Hashem durante a 
conferência, Ari Sorko-Ram percorre o Rolo 
da Torá entre as multidões como é tradição 
judaica 

Meio esquerdo: Evan Levine e Shilo Ben 
Hod lideram o culto com música autoral 
produzida pela Maoz Israel Music

Meio direito: Próxima Geração: Illit 
Ferguson,17, lidera um devocional de 
adoração

Direita: Um momento especial de perguntas 
e respostas com Ari e Shira e Kobi e Shani 
apresentado por Adam McCain, pastor da 
Hill City Church em Dallas
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e ele já conhecia todas as músicas 
que estávamos fazendo porque tinha 
ajudado nas gravações.

Não posso explicar exatamente 
como isso aconteceu, porque os 
israelenses levam tempo para deixar 
pessoas de fora entrarem em seu 
círculo íntimo, mas nossa tribo 
100% israelense aceitou o Kevin 
como manteiga no pão. No final 
da viagem, Kevin ainda tinha seu 
próprio apelido israelense. Na última 
noite, ele compartilhou conosco: “Eu 
estive em muitas viagens ministeriais 
e fiquei impressionado ao ver 24 
pessoas em constante proximidade e 
uma agenda apertada, sem nenhuma 
explosão. Isso diz muito sobre 
quem vocês são.” Sua experiência 
não foi apenas um elogio. Foi uma 
resposta à nossa oração. Antes de 
viajarmos, oramos em equipe para 
que outros experimentassem a união 
e a irmandade que temos em nosso 
trabalho em Israel diariamente – e 
isso aconteceu.

Quando chegamos a Dallas, a esposa 
de Kevin, Rachel, que também 
trabalha na Gateway Church há mais 
de uma década, se juntou a nós na 
conferência. Acho que nenhum de 
nós compreendeu totalmente que 
aqueles oito anos de construção 
de relacionamento com a Gateway 
seriam um fator determinante 
para encontrar um substituto 
para Christy quando chegasse a 
hora. Mas depois da conferência 
estávamos curtindo nossos primeiros 
momentos juntos sem nenhum 
aperto de agenda, e a saída de 
Christy surgiu em um comentário 
passageiro. À medida que a conversa 
avançava, percebemos que Rachel 
poderia se encaixar perfeitamente na 
vaga. Uma conversa levou a outra 
e decidimos convidar Rachel para 
liderar nossa equipe Maoz EUA, e 
ela disse “sim!”.
Fui de carro até Vail, Colorado, 
em 1988 — onde Ray e Christy se 
conectaram com Ari e Shira — e 

os destinos se entrelaçaram. E, de 
certa forma, foi uma viagem de duas 
semanas em 2022 que culminou em 
Kevin e Rachel se juntando a nós, 
o que desempenharia um papel em 
orquestrar os destinos da próxima 
geração de liderança de Maoz.
Há muitos desafios que surgem 
ao administrar uma organização 
em Israel com oito filiais em 
outros países. O mais significativo 
deles é construir uma equipe (à 
distância) que possa trabalhar 
perfeitamente com a equipe em 
Israel. Poucas coisas, no entanto, 
são tão encorajadoras quanto ver 
Deus orquestrar essa transição sem 
que levantemos um dedo para 
anunciar a necessidade. Significa 
que Ele tinha isso planejado o 
tempo todo. Significa que Ele 
tem mais coisas reservadas 
para a missão do Maoz 
de fortalecer os crentes 
em Israel e ver todo o 
Israel salvo!

Pegue a visão e 
corra com ela! Uma 
geração abençoa a 

próxima
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Quando conheci Ari e Shira, e 
comecei a servir os Ministérios 
Maoz Israel há 34 anos, não fazia 
ideia do que estava reservado 
para mim. Sim, eu havia dedicado 
minha vida a Deus, ao meu 
marido, aos meus dois filhos, mas 
eu sabia que havia outro caminho 
de serviço que Deus também 
tinha em mente para mim. E, 
embora a princípio, Maoz fosse 
simplesmente uma oportunidade 
de trabalho, rapidamente se 
tornou uma vocação para a vida.

A ALEGRIA, o cresceimento 
pessoal, os relacionamentos, o 
trabalho e o PRIVILÉGIO de servir 
ao povo judeu realmente se 
tornaram o cumprimento de uma 
Palavra de Deus em minha vida. 
Minha avó serviu ao povo judeu 
durante sua vida, indo de porta 
em porta em sua cidade natal, 
compartilhando o Evangelho em 
seu bairro judeu. Rapidamente, 
percebi que Deus havia me dado 
a mesma oportunidade, usando 
meus próprios dons e talentos de 
administração. E eu amei cada 
minuto disso!

Vi o ministério prosperar, crescer 
exponencialmente, ajustar-se aos 
tempos e às estações e agora 
fazer a transição da liderança 
para Kobi e Shani. Em cada fase, 
houve momentos deliciosos de 
vitória e momentos desafiadores 
de crescimento. Por tudo isso, servi 
com todo o meu coração!

 Agora, ao passar para a próxima 
temporada da minha vida, 
sou muito grata a Deus por ter 
colocado o Maoz nas mãos 
capazes de Kobi e Shani para 

continuar com a 
visão de fortalecer 
os crentes em Israel.

Sou grata por ter tido o 
privilégio de conhecer e 
amar nossos parceiros – 
tanto aqui nos EUA quanto 
em todo o mundo. Nossos 
parceiros são a salvação do 
Maoz e são vitais para o sucesso 
de nosso ministério.

 Realmente gostei de trabalhar e 
colaborar com minha maravilhosa 
equipe dos EUA e nossos 
escritórios internacionais do 
Maoz e suas equipes. Que time 
magnífico Deus nos deu para 
continuarmos com o trabalho dos 
Ministérios Maoz Israel!

E realmente, eu absolutamente 
AMEI viajar à Terra Santa! Israel 
se tornou minha segunda casa. 
Indo a Terra Santa, amando as 
pessoas, amar as pessoas e ver 
o ministério florescer foi uma das 
partes mais emocionantes do meu 
tempo com o Maoz. Que privilégio!

Quero apresentá-los a Rachel 
Melton, que assumirá o 
comando da MAOZ EUA. 
Ela é uma cristã madura, 
um gênio administrativo 
e uma combinação 
perfeita com Kobi e 
Shani, pois eles, juntos, 
levarão o Maoz a níveis 
mais altos de ministério 
eficaz e impactante.

Convido você a conhecê-
la! Ela vai ser uma adição 
maravilhosa para a 
nossa equipe!

Meu trabalho no 
Maoz foi um passeio de uma 
vida! E sou muito grata por ter 
compartilhado com todos vocês.

Obs. E, caso você esteja 
se perguntando, Ray e eu 
compramos uma linda casa de 
fazenda em um acre na Carolina 
do Norte, a três minutos de 
alguns de nossos netos (de 1, 3, 5 
e 7 anos), e planejamos passar 
algum tempo causando impacto 
em suas vidas e desfrutando de 
todas as vantagens que a vida 
com os netos traz!

-Christy

Ray e 
Christy 

Wilkerson

Kevin e 
Rachel 
Melton
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Shalom de Jerusalém!

    “Ouvir sua adoração foi um gosto da eternidade e da grandeza de Deus”, uma mulher 
nos disse no final de nossa noite de adoração. Declarações como essa fazem todo o nosso 
esforço valer a pena.

     Sempre gostamos de ouvir que “a música é incrível” e “o som era ótimo”, pois a excelência 
em nosso ofício é como damos honra ao Senhor. Mas nosso propósito em atravessar o mundo, 
subir em um palco e adorar diante de uma multidão era criar uma atmosfera na qual as 
pessoas pudessem experimentar Deus de uma maneira que não tinham antes.

     Este é um chamado dado aos levitas do passado e ainda permanece em Israel hoje – para 
levar as pessoas em adoração à presença de Deus. É um chamado que nunca teve a intenção 
de ficar em Israel, apenas para se espalhar de Israel. E queremos que seja compartilhado 
com o mundo!

     É por isso que nós, como um grupo unificado de músicos, técnicos, administradores 
e artistas, estamos comprometidos em construir uma comunidade criativa, vibrante e 
saudável, capaz de impactar todo o corpo de crentes em Israel - não apenas por nossa nova 
música, nosso studio “estado da arte”, e nossos vídeos, mas também por como vivemos, como 
criamos, como nos damos bem e como “fazemos a vida” juntos! Quando Israel prosperar 
espiritualmente, o mundo sentirá seus efeitos.

     As eleições estão chegando e os votos do povo afetarão nossa vida. “Mas acreditamos que 
aqueles que escrevem as músicas de uma nação podem afetá-la de maneira igualmente 
significativa.” Se fizermos nossa parte e você fizer a sua... nosso destino estará entrelaçado.

  Acreditamos que a Maoz Israel Music é uma das maneiras de impactar nossa comunidade de 
crentes de língua hebraica em Israel. Estamos no processo de formar uma parceria com um 
grande distribuidor de música há vários anos (o COVID desacelerou tudo) e estamos prestes a 
finalizar. Para financiar o treinamento de jovens líderes de louvor e divulgar o louvor israelense, 
precisamos de US $8.000 adicionais por mês, refere-se a apenas 80 pessoas que possam 
doar US $100 por mês para ver a adoração de Israel alcançar o mundo. Foi prometido: 
De Sião, o mundo será abençoado e adoraríamos que você 
fizesse parte desse sucesso!

A seu dispor,

Kobi e Shani Ferguson

Outubro de 2022

Shani Ferguson
Diretora de Criação

Kobi Ferguson
Presidente e Diretor Executivo
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