
O Maoz Israel 
está há três 
gerações 
vivendo e 
ministrando em 
Israel.
Da esquerda 
para a direita: 
Shani, Sela, Ari, 
Nesher, Shira, 
Nevaeh, Lahav, 
Kobi, Illit
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or mais da metade da existência moderna da 
nação de Israel, nossa revista - Maoz Israel 

Report - compartilhou sua visão em primeira mão 
sobre o que acontece no país. Desde os primeiros 
e pioneiros dias dos judeus messiânicos, às tramas 
e fluxo político desta nação que nasceu em apenas 
um dia, nossa revista tem sido um excelente recurso 
para se manter informado sobre Israel, tanto sob 
uma perspectiva física quanto espiritual.
Com o passar dos anos, o Maoz cresceu, passando 
de uma pequena equipe formada por Ari, Shira e a 
secretária deles de meio período, a uma força poderosa 
na construção do Reino de Deus em Israel, com 

P
Por Shani Sorko-Ram Ferguson

escritórios internacionais em meia dúzia de países.
E embora amemos mostrar a vocês os muitos 
projetos e vários ministérios com os quais temos 
parceria, nada disso aconteceria sem as pessoas 
que derramam seu sangue, suor e orações no 
intenso trabalho de restauração de Israel.
Suas histórias de vida são fascinantes, seus dons 
únicos, sua paixão contagiante e o impacto que 
elas têm - ao tornar a equipe Maoz Israel tão 
eficiente e eficaz - é inegável. Aqui está apenas 
um trechinho de cada uma das histórias dessas 
pessoas. Vocês precisam conhecê-las - elas são 
as suas mãos no campo; seus obreiros na seara.
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Minha família imigrou do Peru para Israel no final dos anos 
1990, quando eu ainda era um adolescente. Antes de nos 

mudarmos para cá eu quase nem pensava em Deus. Embora eu 
acreditasse que existia um poder superior, Ele parecia muito as-
sustador para se explorar. Mas, no minuto em que o nosso avião 
pousou em solo israelense, algo se acendeu dentro de mim, e 
assim começou minha jornada para conhecer a Deus.

Alguns anos depois de me estabelecer em Israel, ouvi sobre o Maoz 
por meio de alguns amigos que trabalhavam lá. E hoje eu já trabalho 
com Maoz há quase 20 anos. A variedade de projetos em que estive 
envolvido ao longo dos anos é a parte mais desafiadora e a mais 
emocionante do meu trabalho. Eu me especializo em desenvolvi-
mento gráfico e já projetei de tudo, de livros a CDs de música, à 
revista Maoz Israel Report (eu até já fiz a letra de uma música da 
Shani do CD Garden of Secrets). Eu também supervisiono todo o 
Maoz Espanhol, que é a representação do Maoz em países de língua 
espanhola, e me sinto muito encorajado em ver a conscientização 
sobre Israel crescendo nesses países.

Q uem me falou sobre Yeshua pela primeira vez foi um menino da minha escola. Ele viria a se 
tornar meu namorado no ensino médio e hoje somos casados e temos uma linda filha. Eu nasci 

e fui criada em um lar muito secular em Israel e não tinha ideia que existia tal coisa como judeu 
que cria em Yeshua - muito menos que havia uma comunidade inteira de messiânicos em Israel. A 
ideia me intrigava, então, quando descobri que uma congregação local estava oferecendo aulas sobre 
o assunto, eu me inscrevi. Foram alguns meses de ensino, mas, assim que consegui entender essa 
verdade incrível, entreguei minha vida ao Senhor.

Embora eu frequentasse cultos com meu então namorado, descobri que queria poder estudar mais 
sozinha. Procurei livros para estudar e encontrei muitos do Maoz disponíveis em nossa congregação. 
Esses livros tiveram um impacto poderoso na riqueza da minha fé recém-descoberta. Um tempo 
depois, quando um dos meus amigos soube que o Maoz estava procurando alguém para liderar seu 
departamento de publicação em hebraico, ele imediatamente pensou em mim. Fui para uma entre-
vista e saí sentindo que realmente seria algo em que eu poderia me dedicar.

Eu trabalho no Maoz há oito anos e adoro o desafio de ver um livro desde a papelada inicial até o 
produto acabado. Amo o fato de que cada livro concluído pode dar frutos por muitos anos no futuro. 
Mas, acima de tudo, eu amo saber que o conhecimento e a sabedoria compartilhados nessas páginas 
podem mudar a vida dos meus companheiros israelenses da mesma forma que mudou a minha.





E u cresci em um canto frio da Ucrânia, sonhando 
em um dia me mudar para uma nação quente, com 

uma cultura calorosa. À medida que fui crescendo, meu 
sonho se tornou mais uma determinação de que Israel, 
uma nação construída com tanta fé e esperança, seria o 
lugar onde um dia eu desejaria criar meus filhos. Quan-
do fiz 23 anos, meu marido e eu nos mudamos para 
Israel. Teríamos, de fato, duas lindas meninas nascidas e 
criadas em Israel; ambas servem no exército hoje.

Cerca de nove anos atrás, ao voltar para casa após 
um longo dia de trabalho eu liguei a TV. Enquanto eu 
passava os canais, parei por um minuto para ver uma 
mulher falando para uma multidão de pessoas. Eu não 
sabia na época que era um canal religioso, mas, de re-
pente tive uma forte sensação de que o que ela estava 
dizendo era importante. Por várias noites eu sentei-me 
grudada neste canal, assistindo a vários programas. Eu 
sabia que o próximo passo seria encontrar outras pes-
soas perto de mim que criam da mesma forma e fiquei 
muito feliz ao me deparar com uma congregação intei-
ra de novos imigrantes da Ucrânia.

Naquele ano terminei meus estudos em contabilidade e 
a esposa do pastor me disse que tinha ouvido falar que 
um ministério que ela conhecia, chamado Maoz, esta-
va procurando um contador assistente. No começo, eu 
nem queria ir para uma entrevista. Eu tinha tão pouca 
experiência e conseguir um emprego em um ministério 
enorme e respeitado como o Maoz parecia pedir demais. 
Mas estou tão feliz por ter arriscado. Desde o momento 
em que coloquei os pés no local, fiquei impressionada 
com a atmosfera familiar calorosa e acolhedora. Eles não 
apenas me aceitaram com as habilidades que eu possuía 
como também me proporcionaram cursos adicionais 
para preencher as áreas de que eu precisaria para me 
tornar a contadora-chefa - o que sou hoje.

Como uma pessoa do tipo números e estatísticas, eu, 
claro, valorizo a estabilidade e fidelidade de longo pra-
zo que o Maoz oferece ao Corpo do Messias em Israel. 
No entanto, eu também amo testemunhar respostas 
milagrosas dos nossos momentos de oração. E amo es-
pecialmente o fato do nosso trabalho muitas vezes ser 
a resposta às orações de outras pessoas.

I was Eu nasci e fui criada na Dinamarca por pais judeus 
poloneses. Quando fiz 20 anos, decidi me conectar um 

pouco com minhas raízes judaicas e ser voluntária em um 
kibutz em Israel. Lá conheci um belo soldado e começa-
mos a namorar. Não demorou muito para nos casarmos 
e nos mudarmos para Tel Aviv. Lá, meu marido começou 
a frequentar a congregação Tiferet Yeshua, liderada por 
Ari e Shira. Eu não estava realmente interessada em nada 
religioso na época, mas, em algum momento, decidi que 
preferia ir com meu marido ao invés de passar as manhãs 
de sábado sozinha. Depois de frequentar alguns meses eu 
percebi que tudo o que eles diziam começou a fazer sen-
tido para mim e no final de um dos cultos eu fui à frente 
e orei com Ari para receber o Senhor.

Um tempo depois, o Maoz levou uma equipe de isra-
elenses de todo o país para a conferência messiânica 
MJAA nos EUA e eu fui também. Como o número de 
messiânicos é pequeno em Israel, as reuniões geralmen-
te são de apenas algumas dezenas de pessoas. Mas o 
Maoz gosta de fortalecer a fé deles mostrando que eles 
são parte de um quadro muito maior, e essa experiência 
realmente fortaleceu a nossa fé.

Conheci Ari e Shira naquela viagem e, logo depois de vol-
tar para Israel, comecei a trabalhar como assistente pessoal 
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E u imigrei da Finlândia na década de 1970. Aprender hebraico foi 
fácil para mim e rapidamente me adaptei à cultura. Casei-me com 

um homem adorável e morávamos em um kibutz onde criamos nossos 
três filhos juntos.

Quando as crianças cresceram, nós nos mudamos para Tel Aviv e eu 
ouvi falar de uma congregação de messiânicos israelenses chamada 
Tiferet Yeshua. Eu amava a adoração em hebraico e o aspecto isra-
elense dos cultos e comecei a frequentar regularmente. Um ano depois 
o Maoz me contratava para cuidar das várias necessidades dos fiéis. 
Cuidei de muitas áreas práticas, mas eu gostava mesmo era de orar e 
ministrar às pessoas após cada culto.

Ao longo dos anos a minha função no Maoz evoluiu e eu tenho sido um 
pouco de tudo, desde coordenadora de conferência nacional até minha fun-
ção hoje como assistente pessoal de Ari e Shira. Amo fazer parte de um 
trabalho que está sempre olhando para um quadro maior do Reino de Deus. 
Embora as restrições deste ano tenham resultado em meu trabalho desem-
penhado principalmente em casa (e cancelado todas as opções para confe-
rências), meu papel como ponto de referência na verificação das solicitações 
feitas ao IStandwithIsrael me manteve mais ocupada do que nunca.

Eu creio que a disposição do Maoz em ajudar não apenas pessoas 
individualmente, mas também ajudar outros ministérios no país con-
tribuiu muito para a unidade do Corpo aqui. Talvez seja por isso que 
eu considero os últimos 15 anos que trabalhei no Maoz como sendo 
os melhores anos da minha vida.

deles. Um dia, enquanto limpava alguns arquivos, 
encontrei uma velha carta de oração na qual Shira 
informava aos parceiros de oração do Maoz de que 
as orações solicitadas anteriormente pela minha 
salvação haviam sido atendidas!

Depois de alguns anos eu senti fortemente que o Se-
nhor estava me chamando para o campo da contabi-
lidade. Mesmo sabendo que eu os deixaria, o Maoz 
ajudou a cobrir os custos dos meus estudos para a 
próxima etapa da minha vida. Comecei a supervisio-
nar as finanças de várias organizações messiânicas 
e agora, com uma década de experiência, voltei a 
servir ao Maoz como chefe de finanças também.

Gosto especialmente de meu papel com o IS-
tandwithIsrael, pois sei que muitas pessoas que 
amam Israel confiam em nós para repassarmos 
suas ofertas aos israelenses mais necessitados. Eu 
amo números e amo ter o conhecimento e a capa-
cidade de poder ajudar as organizações que estão 
fazendo um trabalho excelente a ter a mesma ex-
celência em suas finanças. Eu acredito fortemente 
que a excelência e responsabilidade nas finanças é 
um testemunho incrível para todos os incrédulos 
com quem trabalhamos e, no final das contas, da-
mos a Deus a maior glória.



MaozCanadá
Helio e Stephanie
Eu ouvi falar do Maoz pela primeira vez 
quando era aluno de uma Escola Bíblica. 
Senti que trabalhar com o Maoz significaria 
olhar para trás um dia e perceber que 
participei da transformação de uma nação 
(Israel) para o Reino de Deus. Aguardo o dia 
em que direi aos meus filhos e netos que 
nosso serviço contribuiu para o cumprimento 
dos propósitos eternos.

MaozUSA
Ray e Christy
Eu conheci Ari e Shira em uma viagem no 
final dos anos 80. Minha família sempre 
amara Israel, então, quando soube 
que eles eram de Israel, fiz a pergunta 
fatídica sobre o que eles tinham feito e 
por que o fizeram. Quando chegamos 
ao nosso destino eu sabia que o meu 
destino estava ligado ao deles.

MaozEspanhol
Rita
Dois anos atrás eu fui voluntária em uma conferência 
nacional na Guatemala para ajudar em um estande 
do Maoz. No final da conferência de quatro dias, 
eu tinha me apaixonado pela visão do Maoz pela 
salvação de Israel - e sua paixão em educar a Igreja 
sobre Israel. Acredito que trabalhar com o Maoz é a 
melhor chance que tenho de ajudar minha geração a 
receber essa mesma revelação sobre Israel.

MaozBrasil
Matheus e Bianca
Eu tinha ouvido falar do Maoz quando era estudante no CFNI. 
Quando soube que eles estavam procurando um novo diretor 
para o Brasil, procurei saber mais sobre o ministério com líderes 
ao meu redor que me disseram que o Maoz só fala sobre o 
que realmente fazem. Rapidamente percebi que o Maoz não 
é apenas um ministério, mas uma família do Reino e sabia que 
queria fazer parte dessa família.



MaozReino Unido
Brian e Elizabeth
Eu fui criado com uma identidade judaica forte, mas secular, mas 
achei, quando conheci a verdade sobre Yeshua nos meus 20 anos, que 
teria que abrir mão da minha herança judaica. A visita de Ari e Shira a 
uma igreja que eu pastoreava em 2008 deu início a um novo despertar 
das minhas raízes. Então, me senti bem quando fui convidado a 
participar da visão do Maoz para ver todo Israel ser salvo.

Chip
Eu ouvi falar do Maoz pela primeira vez quando morei em Israel, 
ainda adolescente, na década de 1990. Em uma recente visita a 
Jerusalém, com alguns líderes de louvor do Reino Unido, visitamos o 
estúdio do CdA. Tendo trabalhado extensivamente no Reino Unido 
na área da música, eu sabia que o que saísse daquele estúdio 
não impactaria apenas Israel, mas, de alguma forma, afetaria a 
adoração no Reino Unido e eu tinha que fazer parte disso.

MaozIrlanda
Miriam
Cerca de 20 anos atrás eu ouvi 
Shira ministrar na Irlanda e fiquei 
chocada ao perceber que a 
maioria dos irlandeses aceitava 
erroneamente a Teologia da 
Substituição e isso foi incrivelmente 
prejudicial para a participação 
da Irlanda no plano de Deus 
para o fim dos tempos. Eu sabia 
que poderia oferecer minhas 
habilidades com redes sociais para 
combater essa farsa e me envolvi.

MaozAlemanha
Graciela
Sou o membro mais recentemente 
adicionado ao Maoz. Sempre tive uma 
paixão por Israel e tenho orado para 
que Deus me dê uma maneira de fazer 
mais do que apenas amar Israel à 
distância. Então, quando meus amigos 
me contaram sobre o trabalho do 
Maoz em Israel e que sua filial alemã 
tinha uma vaga, eu sabia que essa era 
a resposta de Deus às minhas orações.

MaozEspanhol
Rita
Dois anos atrás eu fui voluntária em uma conferência 
nacional na Guatemala para ajudar em um estande 
do Maoz. No final da conferência de quatro dias, 
eu tinha me apaixonado pela visão do Maoz pela 
salvação de Israel - e sua paixão em educar a Igreja 
sobre Israel. Acredito que trabalhar com o Maoz é a 
melhor chance que tenho de ajudar minha geração a 
receber essa mesma revelação sobre Israel.

MaozBrasil
Matheus e Bianca
Eu tinha ouvido falar do Maoz quando era estudante no CFNI. 
Quando soube que eles estavam procurando um novo diretor 
para o Brasil, procurei saber mais sobre o ministério com líderes 
ao meu redor que me disseram que o Maoz só fala sobre o 
que realmente fazem. Rapidamente percebi que o Maoz não 
é apenas um ministério, mas uma família do Reino e sabia que 
queria fazer parte dessa família.



E u estava grávida de nove meses quando meu ma-
rido Roman e eu pousamos em Israel para come-

çarmos nossa nova vida. Estávamos casados há pouco 
mais de um ano e sabíamos que queríamos que nossos 
filhos nascessem na terra da promessa. Os primeiros 
sete anos foram muito difíceis. Tivemos dois filhos du-
rante esse tempo e nossa mudança para Israel signifi-
cou começar do zero com um novo idioma, uma nova 
carreira, uma cultura muito diferente da nossa e sem 
família ou amigos.

Antes de deixarmos a Ucrânia, Roman tinha conclu-
ído seu mestrado em Orquestração e Instrução e eu 
tinha um mestrado em Regência Musical. Eu sonhava 
um dia reger um coral de crianças e adolescentes. 
Mas a realidade em Israel significava que tínhamos 
que trabalhar onde pudéssemos. Roman fazia todos 
os tipos de trabalhos estranhos - carpintaria, correio, 
reabastecimento de depósitos - ele chegou até a fazer 
entrega de jornais. Eu preparava refeições em uma 
creche e ensinava crianças com o dever de casa de-
pois da escola.

Em 2006 nós visitamos a congregação Tiferet Yeshua. 

Eu fiquei tão emocionada com a presença de Deus no 
local que sentei e chorei durante todo o culto. No final 
da reunião, Ari, que era o pastor na época, veio até nós 
com um grande sorriso de boas-vindas. Sentamos e 
conversamos um pouco e então ele perguntou se podia 
orar por nós. Ele começou dizendo que Deus usaria 
nossos dons musicais para impactar os jovens em Isra-
el e eu simplesmente chorei, porque esse sonho estava 
tão profundo em nossos corações. Mas nossos empre-
gos na época não tinham nada a ver com música.

Poucos meses depois, ficamos muito felizes com a 
oportunidade de nos juntarmos à equipe de louvor da 
congregação - foi quando explodiu a segunda guerra 
com o Líbano. O trabalho de Roman na época depen-
dia dos carregamentos que chegavam pelo porto de 
Haifa. A guerra resultou na incapacidade do porto de 
atracar navios e Roman foi um dos muitos a perder o 
emprego. O momento para isso, no entanto, acabou 
sendo excelente, pois o Maoz estava procurando al-
guém para supervisionar a manutenção do escritório e 
a distribuição de seus livros em hebraicos publicados.

Continuamos fielmente na equipe de louvor e alguns 
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Ajuntei os levitas e os cantores e os 
restituí a seus postos.           Neemias 13:11



anos depois o Maoz teve outra vaga de emprego 
que incluía trabalhar com crianças. Ainda estava 
no começo, mas esse trabalho floresceu, resul-
tando no programa Música para Crianças, que 
atualmente patrocina aulas de música para 60 
crianças talentosas e batalhadoras de 27 con-
gregações diferentes. Alguns dos músicos do 
nosso programa são bons o suficiente para se 
juntar à equipe de louvor de suas congregações 
quando completam 13 anos. Também consegui-
mos treinar vocalmente muitas crianças para 
formarmos um coral infantil e gravar um álbum 
de adoração infantil em hebraico intitulado 
Você é Especial. As canções originais deste ál-
bum ainda são cantadas hoje em acampamentos 
e conferências.

Quando Kobi e Shani fizeram a transição para 
a liderança do Maoz, eles fundiram o ministé-
rio que eles tinham, o Comunhão dos Artistas 
[CdA], com o Maoz. Com o escopo de tudo o 
que o CdA tem em andamento, Roman e eu 
não apenas estaríamos trabalhando em tempo 
integral em nosso campo de especialização com 
uma equipe inteira no estúdio, como também 
poderíamos agora orientar jovens artistas des-
de o início do aprendizado de um instrumento 
e composição até a gravação e lançamento das 
canções. Isto é muito além do que havíamos so-
nhado e me dá esperança de que tudo o que Ari 
orou por nós naquele primeiro dia em que nos 
conhecemos era o sonho de Deus também.
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Logo após me formar na faculdade nos EUA eu 
fiz uma viagem a Israel. Eu cresci sabendo que 

era judeu, mas nada me prepararia para a epifania 
que recebi quando visitei Israel e percebi que acaba-
ria morando aqui. Logo depois de voltar aos Estados 
Unidos, ouvi Shira ministrando em uma congregação 
sobre o desejo do seu coração em equipar jovens ar-
tistas israelenses. Como eu tinha acabado de me for-
mar em teatro, isso foi muito encorajador para mim.

Após vários anos morando em Israel, ouvi sobre o 
Comunhão dos Artistas e todas as músicas que eles 
estavam lançando. Fiquei animado ao ver a aplicação 
prática do que Shira havia falado. Mas ainda mais 
quando, no meio de uma conversa com Kobi e Shani, 
eles me falaram de seu desejo de expandir para além 
da música e me mostraram que o logotipo CdA foi 
tirado de um disco de música, um lápis (para repre-
sentar a escrita e belas artes) - e um rolo de filme!

Só recentemente entrei para a equipe do CdA. Mas 
há muito tempo vejo o Maoz como um ministério 
que fornece recursos para enriquecer o Corpo do 
Messias em Israel e as nações e estou ansioso para 
colocar minhas mãos no arado desta visão.
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E u nasci em uma pequena cidade no deserto do sul de 
Israel. Quando jovem, comecei a estudar instrumen-

tos modernos como guitarra e bateria, mas logo fiquei 
fascinado por instrumentos orientais mais antigos. Aos 
17 anos, fui a um festival de música da “nova era” no Mar 
da Galileia e lá ouvi falar de Yeshua pela primeira vez. 
Eu soube, quando ouvi a mensagem, que era a verdade, e 
antes que o festival acabasse, eu me entreguei.

Há cerca de 10 anos eu gravei meu Tar persa para o álbum 
Garden of Secrets da Shani, mas não fiz a conexão com o 
Maoz até vários anos depois, quando me juntei a uma delega-
ção de músicos israelenses que o Maoz estava enviando para 
liderar o louvor na Conferência MJAA nos EUA. Um ou dois 
anos atrás eu comecei a ouvir falar do ministério Comunhão 
dos Artistas. A visão deles de criar um espaço para os artis-
tas desenvolverem suas habilidades e proporcionar canções 
hebraicas novas para as congregações locais e canções para 
a grande população israelense foi fascinante para mim como 
compositor. Tendo feito extensas turnês com bandas como 
Miqedem e tendo acabado de completar meu Mestrado em 
Musicologia, eu sabia que deveria fazer parte dessa equipe.

Meus dias no estúdio são desafiadores e inspiradores. Embo-
ra eu atualmente toque mais de uma dezena de instrumentos 
diferentes, nosso objetivo é compor músicas que pareçam 
familiares aos israelenses, para que eles gostem de adorar ao 
Senhor com elas quando reunidos. Ao mesmo tempo, que-
remos ultrapassar os limites da música típica que as pessoas 
estão acostumadas a associar com a adoração. Israel tem sido 
historicamente um recurso incrível de adoração que ainda 
influencia o mundo hoje. Portanto, acredito que o chamado 
está em nosso sangue para misturar tanto o antigo quanto o 
moderno em músicas que podem atrair crentes e descrentes 
a um lugar de reverência a Ele.

I was Eu nasci na Romênia comunista e vivi lá até os 
quatro anos de idade. Lembro-me de esperar uma hora 

com meu avô na neve pela nossa vez de comprar peixe e 
pão em uma loja que abria apenas uma vez por semana. 
Apesar de nossas raízes judaicas, também me lembro de 
o assunto religião ser proibido tanto pelo governo quanto 
por meus pais, que eram bons cidadãos comunistas. Foi 
a flauta de Pan que primeiro despertou meu pai para a 
ideia de que poderia haver um Deus. A primeira vez que 
a ouviu, ele se perguntou: “Como um som tão bonito po-
deria existir se um poder superior não o tivesse criado?”

Quando fiz quatro anos, minha família estava farta da pobre-
za abjeta da Romênia e imigramos para Israel. Logo depois 
de chegarmos ficamos em uma casa de hóspedes onde meus 
pais encontraram uma pilha de fitas de vídeo de figuras his-
tóricas aleatórias - uma das quais era um filme sobre Yeshua. 
A história fascinou meus pais e eles rapidamente creram. 
O entusiasmo deles era tão contagiante que o dono da casa 
de hóspedes (que explicou que simplesmente colecionava 
filmes sobre pessoas que considerava “influências mundiais 
positivas”) também passou a crer.

Eu mesmo nunca senti uma conexão pessoal com o que 
quer que eles tinham. Porém, no início da minha adoles-
cência, minha mãe descobriu que tinha câncer. Ela lutou 
contra ele por vários anos, mas morreu quando eu tinha 
17 anos. Eu ouvi meus pais falarem sobre Deus por anos, 
mas perder minha mãe me fez considerar para onde ela 
tinha ido e o que eu precisava fazer para garantir que 
acabaria me juntando a ela.

Meu pai transmitiu seu amor pela música para mim e passei 
minha adolescência aprendendo meia dúzia de instrumen-
tos diferentes. Conheci Shani quando éramos adolescen-
tes, em uma conferência de jovens que o Maoz organizou 
e, posteriormente, em vários acampamentos de verão nos 
anos seguintes. Nossa primeira vez trabalhando juntos, en-
tretanto, foi quando trabalhei extensivamente com ela no 
álbum Garden of Secrets. Na época, eu compunha muitas 
canções que eram cantadas por congregações em todo Isra-
el, mas minha renda principal vinha do trabalho de zelador.

Shani costumava me dizer o quão ridículo era que meus talen-
tos fossem desperdiçados na limpeza de banheiros e que um 



dia eles descobririam uma maneira de me pagar para compor. 
Com certeza, assim que eles abriram o estúdio Comunhão dos 
Artistas eu fui a primeira pessoa que eles trouxeram para começar 
a formar uma equipe interna de músicos para produzir música.

Visto que a visão do CdA é que sua equipe de talentos criati-
vos desenvolva nossos dons e os usemos para abençoar todo o 
Corpo em Israel, somos incentivados a ensinar música, tocar em 
conferências ou em equipes de louvor nas congregações e até 
mesmo em reuniões de oração nas casas. Quando eu trabalhava 
na manutenção, costumava compor músicas durante o trabalho 
em pedaços de papel e ia para casa tentar recriá-las no meu com-
putador simples. Agora, não só tenho um estoque inacreditável 
de ferramentas de gravação de alta qualidade ao meu alcance, 
mas também trabalho com uma equipe de músicos que são tão 
dedicados em ver a glória de Deus preencher esta terra quanto 
eu. Meu pai estava certo. Deus não apenas criou uma bela música, 
mas também nos criou para tocá-la para Ele.

Eu tocava bateria desde que minha família imigrou da França 
para Israel, quando eu tinha seis anos. Então, achei que era 

uma grande oportunidade quando, logo após completar meu 
serviço militar obrigatório, recebi o convite para tocar bateria 
com uma banda de adoração do Maoz que ia viajar para os Es-
tados Unidos. Alguns anos depois eu toquei bateria para Shani, 
que estava liderando o louvor para um conhecido ministro que 
estava visitando o país. Depois do culto, ela me disse: “Um dia, 
você fará música em tempo integral”. Parecia fantástico na épo-
ca, já que em Israel, virtualmente nenhum messiânico israelense 
consegue se concentrar na adoração em tempo integral e, além 
disso, na época eu era contratado pelo exército.

Um pouco depois disso, Kobi e Shani me disseram que tinham 
adquirido um estúdio de gravação em Jerusalém dedicado à 
criação de música de adoração israelense e queriam que eu fi-
casse encarregado disso. Quando eles compartilharam seus pla-
nos para o Comunhão dos Artistas e a visão de ver a restauração 
dos levitas modernos, eu sabia que aquele era o lugar para mim.

Durante esse tempo, eu tocava bateria na banda Miqedem e fize-
mos uma turnê global. Com o sucesso da nossa banda e o traba-
lho de estúdio, e meu contrato militar que precisava ser renovado 
ou não, era o momento perfeito para dar o salto. Eu estava come-

çando uma vida dedicada a servir na adoração, assim como 
os levitas fizeram nos tempos bíblicos nesta mesma cidade! 
Hoje, eu não apenas gerencio o estúdio, mas sou o mentor e 
produzo música para jovens músicos e líderes de louvor em 
todo o país. Não há nada como isso em qualquer outro lugar 
do país e estou muito honrado em fazer parte disso.

Eu cresci em um lar cristão em Fresno, Califórnia. Na 
época, eu estava pensando em me mudar para o Japão 

(tenho raízes japonesas), quando encontrei a oportunida-
de de passar algum tempo como voluntário em Israel com 
um ministério local. Eventualmente, eles me trouxeram a 
bordo como seu webmaster. Nunca imaginei que acabaria 
ficando em Israel por um longo prazo, mas isso foi antes 
de conhecer uma bela e intensa israelense que eventual-
mente se tornaria minha esposa. Dez anos depois, sou ci-
dadão israelense e estamos criando nossos três filhos nas 
colinas ao redor de Jerusalém.

Eu tocava violão desde que era adolescente, mas realmente 
gostava era do lado técnico da música. Gravar e mixar 
música são arte em si só, e é aí que reside a minha pai-
xão. O Maoz acredita que os messiânicos israelenses preci-
sam estar em todas os setores da sociedade, então, quando 
souberam que eu havia me inscrito na prestigiosa escola 
de música Yoav Gera, o IStandwithIsrael cobriu todos os 
meus custos escolares. Desde que concluí meus estudos, 
tenho conseguido trabalhar em tudo, desde eventos de mú-
sica ao vivo até produção de TV.

Eu ouvi sobre o estúdio Comunhão dos Artistas enquanto 
ainda estava estudando e queria ter um papel na forma-
ção de artistas e músicos messiânicos israelenses. Estou 
envolvido há apenas um ano, mas acho que trabalhar em 
um estúdio inteiramente dedicado à produção de música 
que glorifica a Deus é uma oportunidade incrível.
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E u cresci na Ucrânia com um amor especial por 
crianças e artes cênicas. Mesmo na minha ado-

lescência, quando crianças da minha idade estavam 
se metendo em problemas, eu estava ocupada pla-
nejando acampamentos de verão para órfãos. Por 
volta dos meus 20 anos eu concluí meus estudos 
universitários em Produção de TV e passava todo o 
meu tempo livre organizando programas de canto 
e teatro para órfãos. Eu estava definitivamente em 
um lugar feliz na minha vida. O único senão para 
mim era que, como judia, eu tinha esse amor em 
meu coração por esta terra distante chamada Israel.

Mesmo sentindo que tinha tudo de que precisa-
va exatamente onde eu estava, sempre gostei de 
novos desafios. Comecei a estudar hebraico e aca-
bei imigrando para Israel. Eu sabia que meus pri-
meiros anos em Israel significariam começar de 
forma simples e trabalhar para fazer o que amo. 
Então, consegui um emprego em uma loja local 
enquanto estudava hebraico. Durante esse tem-
po, alguns dos meus amigos me apresentaram a 
sua congregação e comecei a frequentá-la. Foi aí 
que conheci Tim, meu futuro marido, que, assim 
como eu, tinha paixão por cinema.

Depois de alguns anos me estabelecendo, comecei a pro-
curar um trabalho mais adequado à minha paixão. Meu 
marido e eu participamos de uma conferência de adoração 
que o Maoz organizou em Israel e ficamos ambos mui-
to emocionados. Logo depois eu soube que o Maoz estava 
procurando por uma secretária. Mesmo que meu papel não 
envolvesse mídia e crianças (minha paixão) pensei como 
seria incrível ser capaz de colocar meu coração em um tra-
balho que teria um impacto eterno.

Minha função como secretária incluía ligações e papela-
da normais, mas o Maoz tem um grande coração, então 
sempre que eu tinha uma ideia para ajudar crianças em 
risco ou crianças em hospitais, eles me encorajavam e 
ajudavam a fazer acontecer. Quanto mais eu trabalhava 
com o Maoz, mais eu conseguia ver o Senhor usando 
meus dons. Mais recentemente eu fui encarregada de re-
gistrar (em filmes!) as histórias fascinantes daqueles que 
foram ajudados pelo IStandwithIsrael. Meu marido, Tim, 
que é especialista em cinema, trabalhou com o Maoz em 
vários desses projetos e recentemente se juntou à equipe 
Maoz em tempo integral. Não posso dizer o quanto es-
tamos satisfeitos por nos dedicarmos a um trabalho que 
consegue abençoar as pessoas tão profundamente em um 
nível prático e espiritual.

NOVEMBRO 2020   |   MAOZ ISRAEL REPORT   |   12


