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Por Shani Sorko-Ram Ferguson, relatado por Evan Levine

er judeu representou uma grande parte da minha iden-
tidade enquanto eu crescia. Não que tivéssemos 

uma forte fé em Deus, mas nós carregávamos uma 
sensação de gerações de que a nossa linhagem 
e tradições eram um tesouro importante a ser 
apreciado e transmitido.
Quanto a mim, eu não consigo me lembrar de 
nenhum momento em minha vida em que eu 
tenha questionado a existência de Deus. Em minhas 
primeiras lembranças, lembro-me de ter um forte desejo 
de me conectar com Ele. Nós Frequentávamos nossa sinago-
ga local, mas nem meus pais nem nosso rabino puderam me 
ajudar com isso, então fiz o melhor que pude. Eu ficava em pé 
ao lado da minha cama e recitava o Shma (ouve, ó Israel) e 
citava algumas das orações que aprendi na sinagoga enquanto 
olhava para o leste, em direção a Jerusalém. Então eu per-
guntava a Deus se Ele estava ouvindo e esperava dia após dia 
para ver se eu teria uma resposta.
Ponderar se Deus estava ouvindo era uma coisa. Definir quem 
Ele era já era uma questão muito mais complexa. Duas coisas 
notáveis aconteceram no início da minha vida que deram 
início às minhas perguntas sobre a conexão de Yeshua com 
quem eu entendia que Deus era.
Meus pais tomaram a interessante decisão de enviar minhas 
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irmãs e eu a uma escola católica 
particular conhecida por sua exce-
lente educação. Passei quatro anos 
lá. Eles nos disseram claramente 
para nos concentrarmos em nossas 
matérias básicas - como matemáti-
ca, ciências e história. Mas, quanto 
a qualquer coisa a ver com Deus 
ou Yeshua, fui instruído a ignorar 
tudo. Não fiquei satisfeito com 
isso e, embora as ministrações so-
bre Yeshua tenham sido feitas em 
um contexto católico, as instru-
ções para ignorar o tópico apenas 
me deixaram curioso e com mais 
perguntas. No meu quinto ano, 
meus pais me mudaram para uma 
escola com uma grande população 
judaica, mas os questionamentos 
permaneceram.
Durante esse tempo, sem meu 
conhecimento, eu não era o único 
na minha família a ter questiona-
mentos. Minha mãe, que não estava 
satisfeita com nossa vida judaica 
reformista, começou a explorar 
as religiões orientais. Então, um 
dia ela recebeu um telefonema de 
um parente que compartilhou um 
sonho vívido e chocante sobre ela. 
O sonho mudou literalmente sua 
perspectiva de vida e ela imedia-
tamente reconheceu Yeshua como 
o Filho de Deus daquele dia em 
diante. Eu tinha 12 anos quando 
ela compartilhou sua experiência 
comigo. Levei algum tempo para 
processar, já que ser judeu era uma 
parte incrivelmente importante da 
minha identidade como pessoa. 
Mas eu não podia negar que sabia 
em meu coração que o que ela 
estava dizendo era verdade.
Com o meu Bar Mitzvah se apreo-
ximando, me vi em um dilema. 
Eu tinha estudado para este dia 
toda a minha vida. Como esse 
evento ia se encaixar em minhas 
novas crenças? Minha mãe e eu 
concordamos que essa cerimônia 
de maioridade era importante para 
a nossa herança judaica, então só 
compartilharíamos nossa crença 

recém-descoberta em Yeshua com 
meu pai depois do meu Bar Mitz-
vah. Quando passou, compartilhei 
generosamente com todos os meus 
amigos judeus na escola e na sina-
goga, e, na verdade, com qualquer 
pessoa que quisesse ouvir.
Mais tarde, naquele ano, a escola 
realizou um concurso de discur-
sos (sobre qualquer assunto que 
escolhêssemos). Eu me inscrevi 
e o tópico que escolhi foi provar 
que Yeshua era o Messias judeu 
usando apenas as escrituras do 

Antigo Testamento. A escola 
ficou em alvoroço após meu 
discurso. Embora as semanas se-
guintes incluíssem intensos deba-
tes com professores, a faculdade 
e os alunos, lembro-me daquela 
época em que fui incrivelmen-
te beijado por Deus enquanto 
o assunto-tabu era discutido e 
questionado abertamente.
Eu soube no momento em que 
entreguei minha vida ao Senhor 
que tinha um chamado para levar 

o conhecimento de Yeshua aos 
meus amigos judeus - e tive até 
uma sensação lá no fundo de que 
envolveria Israel.
Mas o mundo cristão ainda era 
uma anomalia para nós - não 
conhecíamos nenhum outro judeu 
que cria como nós. Então, quando 
eu tinha 14 anos, minha mãe e eu 
finalmente decidimos frequentar 
uma igreja.
Logo depois, entretanto, fomos 
apresentados à comunidade judai-
ca messiânica e muito do nosso 

conflito de identidade foi resol-
vido. Começamos a frequentar 
a Congregação Messiânica Or 
Ha’Olam e ficamos aliviados ao 
descobrir que a nossa herança 
judaica poderia e deveria ser 
uma parte importante da nossa 
caminhada com Yeshua. Foi 
nessa congregação que me en-
volvi na liderança do louvor no 
grupo de jovens e, a partir de 
então, soube que isso era parte 
do que eu deveria fazer.

Evan segurando a Torá com sua família antes de seu Bar Mitzvah
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Após o colegial, fui para a facul-
dade no Kansas. Embora eu ainda 
andasse com o Senhor, tinha tan-
tas portas abertas que eu comecei 
a perder o foco na adoração e logo 
vi a indústria da música como 
meu destino. Comecei a compor 
canções de amor e formei várias 
bandas diferentes durante meu 

tempo na escola. Eventualmen-
te, consegui um estágio em uma 
gravadora que deveria ser cristã. 
Por um tempo eu pensei que era 
para onde eu estava indo na vida, 
mas uma linha na areia foi traçada 

quando o parceiro da gravadora 
quis contratar uma banda cujas 
letras zombavam de Deus. Recu-
sei-me a ter qualquer coisa a ver 
com eles e fui posteriormente 
despedido.
Embora dolorosa, essa reviravol-
ta nos eventos simplesmente me 

trouxeram de volta ao meu chama-
do original para o ministério. Fui 
para casa e voltei à liderança em 
Or Ha’Olam com os jovens. Eu 
conduzia a adoração e ministrava 
aos jovens ao meu redor.
No verão seguinte, participei da 
conferência do Messias e conheci 
Raleigh e Paulette Washington. 
Nós nos comunicamos e eles me 
convidaram para mudar para 
Denver, para fazer parte do nasci-
mento da Estrada para Jerusalém, 
que se concentrava na construção 
de uma ponte de unidade entre 
os judeus messiânicos e o mundo 
cristão. À medida que as coisas 
progrediam, também me envolvi 
com os Promise Keepers [Guardi-

ões da Promessa].
Sabendo que Israel estava em meu 
futuro, eu sabia que precisava 
explorar a terra de Israel para ter 
uma ideia melhor do que faria 
quando finalmente me mudasse 
para lá. Então, cerca de três anos 
depois do meu tempo em Denver, 
fiz um tour do tipo “conheça sua 
terra natal” voltado para jovens ju-
deus. Fiz o tour e fiquei um pouco 
mais para conhecer os messiânicos 
israelenses locais. Meus passos não 

poderiam ter sido mais ordenados.
Conheci Elisa (minha futura 
esposa) no meu primeiro dia de 
exploração da terra por conta 
própria. Nós nos conhecemos por 
causa de amigos em comum que 
acidentalmente nos reservaram 
para ficarmos em sua casa no mes-
mo dia. Naquela noite, Elisa, eu e 
outra amiga decidimos comer al-
guma coisa antes de irmos para o 
apartamento. De todos os lugares 
que poderíamos ter comido, nossa 
primeira refeição juntos seria em 
um restaurante do outro lado da 
rua onde nosso futuro centro de 
ministério residiria.
Eu voei para casa e mantive conta-
to com Elisa, que morava em Dallas 
na época. Em 2007 nos casamos e 
ela se mudou para Denver comigo. 
Passamos os dois anos seguintes 
elaborando a visão do que se torna-
ria nosso ministério - Projeto Ha-
Tikva - e em 2009, depois de cinco 
anos em Denver, ambos sabíamos 
que era hora de dar o primeiro 
passo através do oceano.

Evan durante seus dias de faculdade

Evan e Elisa no dia do casamento deles

Em 2007 Elisa e eu nos casamos 
e ela se mudou para Denver 

comigo. Passamos os dois anos 
seguintes elaborando a visão do 
que se tornaria nosso ministério 

- o Projeto HaTikva.
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A clínica
O Projeto HaTikva já estava esta-
belecido nos EUA, então, quando 
nos mudamos para Israel, come-
çamos a trabalhar imediatamente. 
Entre a escola de idiomas e uma 
variedade de outras atividades de 
“instalação”, procuramos famílias 

carentes para ajudar. No entanto, 
rapidamente descobrimos que 
uma boa parte da ajuda de que 
as pessoas precisavam era odon-
tológica. O custo de cada um 
desses tratamentos era muito alto, 
então uma grande parte do nosso 
orçamento estava sendo engolida 
por necessidades odontológicas. A 
questão era: poderíamos dar a eles 
o tratamento de que precisavam a 
um custo significativamente menor 
se nós mesmos fornecêssemos o 
tratamento? Curiosamente, Elisa 
tinha um diploma de quatro anos 
em higiene dental (o higienista 
israelense médio tem apenas dois 
anos), o que nos permitiu montar 
uma clínica que funcionasse no 
mais alto nível.

Em 2015 nós inauguramos nossa 
primeira clínica odontológica, que 
oferecia atendimento odontológi-
co amplamente subsidiado e em 
grande escala para os necessitados. 
Desde o início, estávamos determi-
nados a oferecer este serviço aber-
tamente como judeus messiânicos. 
Qualquer pessoa que entrasse por 

nossas portas teria suas 
necessidades físicas e 
espirituais atendidas. 
Como estávamos ofere-
cendo um serviço que 
nem mesmo o governo 
podia oferecer, os serviços sociais 
concordaram em encaminhar seus 
pacientes para nós.
Não é incomum que os judeus 
se sintam ameaçados quando o 
nome de Yeshua é introduzido em 
qualquer ambiente, e não que-
ríamos colocar os pacientes em 
uma posição onde eles pudessem 
se sentir repentinamente descon-
fortáveis. Por isso, pedimos aos 
serviços sociais que “avisassem” a 
todos que nos procurasse que eles 
estavam vindo a uma clínica mes-
siânica onde Yeshua faz parte de 
tudo o que fazemos como judeus 

e crentes árabes. Não é incomum 
que novos pacientes entrem em 
nossa clínica com todos os seus 
papéis médicos e um folheto de 
“aviso” sobre nós.

A Adoção
Quando eu tinha cerca de 15 
anos, minha mãe (que havia sido 
adotada quando bebê) e eu estáva-
mos passando por todas as nossas 
mudanças espirituais, ela decidiu 
finalmente dar uma olhada em seu 
arquivo de adoção. Ela descobriu 
que seus pais biológicos, que a 
haviam dado para adoção quando 
eles estavam no ensino médio, se 
casaram e tiveram mais quatro 
filhos. Quando nós os conhecemos, 
eles choraram lágrimas de alegria 
e disseram que sempre oravam 

para que sua filha, a quem haviam 
entregado para adoção, voltasse 
para eles. Mas os arquivos de ado-
ção exigiam que o contato fosse 
iniciado pela criança e, portanto, 
eles nunca puderam iniciar uma 
busca por minha mãe.
Eu cresci amando os pais adoti-
vos da minha mãe. Para mim, eles 
eram meus avós. Mas quando nos 
reunimos com toda essa nova par-
te da nossa família, fiquei impres-
sionado com o incrível presente 
que meus avós adotivos me deram. 
A escolha da minha avó biológica, 
de não abortar minha mãe, junto 
com a disposição de meus avós 

Clínica dentária HaTikva

Não é incomum que os judeus 
se sintam ameaçados quando 

o nome de Yeshua é introduzido 
em qualquer ambiente... Por isso, 

pedimos aos serviços sociais 
que “avisassem” a todos que nos 

procurassem que eles estavam 
vindo a uma clínica messiânica.
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adotivos, de criar minha mãe em 
um bom lar, são as duas decisões 
mais importantes já tomadas no 
que me diz respeito. Existo hoje 
por causa de ambas as escolhas. 
Meus filhos agora existem e gera-
ções virão depois deles por causa 
dessas duas escolhas também.
Essa realidade teve um impacto 
profundo em minha vida e dá pra 
ver porque eu sou tão intenso em 
relação a aborto, adoção e, claro, 
acolhimento familiar. Em 2016 nós 
começamos a explorar a dinâmica 
e as políticas de crianças em risco 
ou sem pais em Israel. Embora 
houvesse várias organizações de fé 
apoiando as jovens mães em sua 
decisão de manter seus filhos, não 
havia iniciativas no Corpo local 
para acolhimento familiar e adoção.
Qualquer pessoa que já tenha ten-
tado adotar ou promover a adoção 
sabe que o processo é estressante 
e complicado. No entanto, Israel, 
tendo dominado a arte de nós-
-podemos-tornar-tudo-mais-com-
plicado-ainda, inclui um critério 
de mandato religioso. O mandato 
religioso de Israel exige que uma 
criança rabinicamente judia (com 
mãe judia) seja casada com uma 
família rabinicamente judia. Uma 
criança árabe deve ser combinada 
com uma família árabe e assim por 
diante. O dilema surge quando as 
crianças vêm de uma família mista 
árabe e judia, ou são judias apenas 
por parte do pai e, portanto, são 
consideradas uma anomalia. Isso 
funciona a nosso favor, porque, 
como judeus que creem em Yeshua, 
também somos uma anomalia para 
o governo e, portanto, estamos 
perfeitamente posicionados para 
fornecer um lar para essa categoria 
de crianças “deslocadas”.
Mais uma vez os serviços sociais 
concordaram conosco e, só no ano 
passado, nós vimos dois avanços 
significativos. Como uma família 
abertamente messiânica, consegui-

mos adotar uma criança! E outra 
família abertamente messiânica 
recebeu direitos de adoção tempo-
rária. Essas conquistas 
não são ótimas ape-
nas para as crianças 
que agora desfrutarão 
de um lar acolhedor, 
mas fizeram grandes 
avanços para que a 
comunidade messiânica 
fosse reconhecida como 
um ativo valioso para a 
sociedade israelense.

As Músicas
Por uma década mo-
rando em Israel, dirigi 
adoração algumas vezes 
em nossa congregação 
local e até compus 
algumas canções em 
hebraico. Algumas das 
minhas canções são 
cantadas em congre-
gações em Israel, mas meu sonho 
era lançar um álbum inteiro com 
músicas que eu havia compos-
to. Era apenas um sonho, já que 
tínhamos tanta coisa acontecendo 
e a logística de um projeto musical 
estava além de qualquer coisa que 
eu pudesse imaginar.
Cerca de dois anos atrás eu parti-
cipei de uma reunião apenas para 
convidados no estúdio Comunhão 
dos Artistas, com algumas dezenas 
de outros músicos e líderes de lou-
vor de todo o país. Na reunião, eles 
falaram sobre sua visão de ver as 
congregações locais abastecidas com 
canções de adoração hebraicas ori-
ginais e, por fim, ver Israel se tornar 
uma fonte mundial de música de 
adoração. Além disso, eles queriam 
ver os músicos israelenses messiâni-
cos tendo um lugar para vir, criar e 
ter comunhão com outros artistas 
criativos como eles.
Parecia uma grande visão, 
então quando eles disseram 

que ficariam felizes em trabalhar 
conosco para produzir nossa 
própria música, aproveitei a 

oportunidade e me juntei ao 
CdA. Passamos um tempo pe-
neirando minhas músicas em 
busca das melhores e acaba-
mos de lançar meu primeiro 
single Boreh Kdoshim (Aquele 
que nos torna sagrados). Mal 
posso esperar para o resto do 
álbum sair ainda este ano.
Apesar de um ano tão difícil 
como foi o ano passado, estou 
plenamente ciente de que o 
trabalho que fazemos está no 
coração de Deus. É curioso para 
mim como Deus dá a você uma 
paixão por algo e, em seguida, 
o coloca em uma posição em 
que você precisa deixar de lado 
essa paixão. Então, enquanto 
você está ocupado realizando os 
sonhos Dele, Ele chega e realiza 
os seus. Por isso não é de ad-
mirar que nós O adoramos.

Evan gravando seu primeiro single no 
estúdio Comunhão dos Artistas



Ari nasceu nos EUA em 
uma família de imigrantes 

judeus. Conforme a história foi 
contada, a mãe de Ari, Tatyana, fu-
giu dos pogroms na Rússia (mas-
sacres de judeus que ocorreram no 
início do século 20). Ela embar-
cou em um navio com alguns 
membros sobreviventes da família 
e tentou se mudar para a Terra 
Santa, controlada pelos britânicos. 
Todos no barco em que ela estava 
foram rejeitados e ela se dirigiu 
aos Estados Unidos, onde obteve 
cidadania. Em algum lugar naquela 
viagem fatídica, ela conheceu o pai 
de Ari, Hokano Sorko-Ram, um 
médico da Índia. Eles se estabele-
ceram em Michigan, se casaram 
e tiveram sete filhos. Ari era o 
número seis.

Isso é tudo que sabemos, porque 
quando Ari fez dois anos, seu pai 
abandonou a família para nunca 
mais ser visto. Sua mãe, que era o 

único fio que restava segurando 
as coisas, sofreu um ferimento na 
cabeça e a família se despedaçou.

Ari era muito jovem para saber 
porque a decisão foi tomada, 
mas, enquanto seus seis ir-
mãos foram enviados juntos 
para um lugar chamado 
Vila das Crianças, ele 
foi separado e enviado 
para outro lugar. Então, 
desde a tenra idade de 
dois anos ele foi cria-
do sem pai, sem mãe e 
sem irmãos. Não tendo 
nenhum relacionamen-
to de longo prazo com 
nenhuma das pessoas 
daqueles primeiros anos, 
ele não tem ideia de 
quem cuidou dele ou 
de onde ele estava até 
que em algum momento 
durante a escola primária 
ele foi transferido para um 
internato para meninos.

No verão, todas as crianças 
da escola de meninos volta-
vam para suas famílias e depois 
regressavam no outono. Mas 
Ari permanecia na escola com os 
funcionários porque não tinha fa-
mília para onde voltar. Ele foi bem 
tratado e foi um aluno exemplar, 
mas os verões eram uma época 
solitária. Então, no verão do seu 
quinto ano, ele fugiu. Quando 
o corpo docente o localizou - 
não muito longe da escola, eles 
perguntaram por que ele havia 
fugido. Ele explicou que simples-

mente nunca havia saído da pro-
priedade sozinho e estava curioso 
para saber o que havia lá fora.

Para resolver esse problema, no 
Ari aos 11 anos. Esta é a única foto 
conhecida de sua infância.

A

Ari e Shira e 
seus filhos, Aya e Shani.
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verão seguinte, a equipe encon-
trou um acampamento de verão 
para que Ari pudesse participar. 
Enquanto estava lá, um jovem ca-
sal teve um interesse pessoal por 
ele. Ele ficou muito impressiona-
do com isso, pois era a primeira 

vez que alguém se interessava por 
ele como pessoa.

Enquanto se despediam no final 
do acampamento, o jovem casal 
disse a ele o quanto amava o 
povo judeu e que orariam por 
ele. Isso despertou a curiosi-
dade de Ari pela Bíblia e, no 
ano seguinte, ele passou um 
tempo lendo-a.

Fazia sentido começar em 
Gênesis, mas quando leu 
vários dos livros seguintes, 
ele ficou desanimado demais 
para continuar. Ele queria 
conhecer a Deus como aque-
le casal, mas os textos eram 
muito difíceis de entender. 
No verão seguinte, quando 
viu o casal novamente no 
acampamento, ele expressou 
sua frustração por não con-
seguir entender a Bíblia. O 
casal ficou feliz em comparti-
lhar toda a história com ele e, 
aos 13 anos, ele começou sua 

jornada com o Senhor.

Vida Após a Escola
Durante seu último ano de escola, 
seu irmão mais velho, que havia 
se casado recentemente, o pro-
curou e o convidou para morar e 
terminar seu último ano escolar 
com eles. Em 1959, após se for-
mar, Ari se alistou no exército e 
serviu na OTAN em uma mis-
são especial. Durante o serviço 
militar, ele praticou atletismo, 
ganhou um campeonato de boxe 

peso meio-pesado e jogou na Liga 
Nacional de Rugby da França.

Ao deixar o exército, ele assinou 
com um time de futebol ame-
ricano da NFL, mas, dentro de 
um ano, decidiu que queria fazer 
uma faculdade. Ele frequentou a 
University of Southern California 
estudando psicologia e pesquisa 
comportamental.

Após o colegial, Ari se alistou nas forças 
armadas dos EUA.

Ari competiu no 
atletismo internacional durante seu 
tempo no exército e na faculdade.

Por Shani Sorko-Ram Ferguson
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Durante a pós-graduação, ele foi 
recrutado pelo Departamento do 
Xerife de Los Angeles enquanto 
continuava seus estudos em pesqui-
sa comportamental. Enquanto ser-
via no departamento do xerife, ele 
recebeu um convite para atuar no 
papel de um detetive em um filme 
de Hollywood com Dean Martin.

Na época, Ari não tinha experiên-
cia em atuação, mas o diretor que-
ria alguém com experiência na vida 
real. Sendo um papel de detetive, 
Ari se sentiu confortável e desem-
penhou o papel naturalmente. Eles 
adoraram! E assim, por puro acaso, 
Ari começou sua carreira de ator 

sem precisar fazer teste.

Embora tenha atuado em cerca 
de 100 filmes e programas de TV, 
como C.H.I.P.S., Hawaii Five-0 e 
a série original da Mulher Mara-
vilha, seu papel sempre foi limpo. 
Ele frequentemente aproveitava 
as oportunidades para comparti-
lhar seu testemunho em todos os 
lugares, desde comícios públicos 
até prisões.

Ari e Shira Se Conhecem
Em 1976, por meio de amigos em 
comum e do pastor Jack Hayford, 
Ari conheceu uma jovem diretora 

de cinema israelense-a-

mericana chamada Shira Lindsay, 
que era judia messiânica, assim 
como ele. Ela tinha vindo para 
os Estados Unidos em busca de 
judeus que criam em Yeshua e que 
estivessem dispostos a se mudar 
para Israel para ajudarem a abrir 
uma comunidade messiânica pio-
neira no país.

Ari tinha acabado de assinar um 
contrato para uma nova série de 
TV e tinha vários compromissos 
aos quais não podia abandonar. 
Mas, enquanto buscava ao Senhor 
para saber se aceitaria o desafio de 
se mudar para Israel por um ano, 
Ele disse a Deus: “Se o Senhor 
cuidar de todas essas pontas soltas, 
como me livrar dos contratos de 
filmes, vou dar uma olhada na 
Terra Santa”.

Em semanas ele foi dispensado de 
todos os seus contratos; todas as 
pontas soltas estavam amarradas e 
ele estava a caminho de Israel para 
uma visita de um ano. Antes que 

Ari (à direita) foi campeão de boxe meio-pesado

Ari jogou na Liga Nacional Francesa de Rugby e na 
Liga Europeia de Futebol do Exército dos EUA antes de 

assinar com a Liga Nacional de Futebol
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seis meses se passassem, Ari estava 
tão convencido de que iria ficar 
que levou a garota local mais bo-
nita que pôde encontrar a um café 
em Jaffa, com vista para o Medi-
terrâneo, e a pediu em casamento. 
Eles construiriam uma comunida-
de messiânica juntos.

Mesmo antes de Ari e Shira se 
casarem, espalhou-se na indústria 
cinematográfica local que ele esta-
va no país e recebeu muitas ofer-
tas de papéis no cinema. Mesmo 
ele tendo recusado vários deles, os 
filmes que ele fez acabaram sendo 
muito úteis para financiar seus 

primeiros anos no país. Ao longo 
das décadas seguintes, Ari apare-
ceu em vários filmes de ação, bem 
como em séries de TV educacio-
nais destinadas a ajudar os isra-
elenses a aprender inglês. Como 
havia tão poucos filmes israelenses 
naquela época e basicamente um 
único canal israelense, Ari ainda 
ocasionalmente tem pessoas que o 
encontram na rua e o reconhecem 
desde a infância.

Construa Uma 
Comunidade
Para Ari e Shira, o primeiro passo 

para construir uma 
comunidade messi-

ânica foi encon-
trar um lugar 

seguro onde pudessem se reunir 
com música e canto sem inco-
modar os vizinhos. Eles alugaram 
uma casa em Herzliya, um subúr-
bio de Tel Aviv, e começaram seu 
projeto congregacional pioneiro. 
Ela se tornaria a primeira con-
gregação messiânica de língua 
hebraica cheia do Espírito Santo 
estabelecida em Israel em quase 
2.000 anos.

Em retrospecto, o pioneirismo 
muitas vezes soa lendário, mas 
a maioria dos primeiros dias da 
congregação girava em torno da lo-
gística de buscar as pessoas para as 
reuniões e depois levá-las de volta.

Naquela época, poucas pessoas 
tinham carro e os ônibus não 
circulavam aos sábados. Então, 
Ari fazia várias viagens para 
cidades próximas antes e depois 
de cada culto. Algumas vezes 
os congregantes contornavam o 
problema de não haver ônibus 
aos sábados pegando o ônibus 
na sexta-feira e acampando no 
quintal com barracas. E depois 
esperavam para pegar o primeiro 
ônibus que começasse a circular 

Em um desses fins de semana, alguns do grupo haviam 
planejado pegar o ônibus noturno, mas o culto durou 

mais do que o normal. Por esse motivo, eles não estavam 
lá quando os terroristas chegaram.

Durante a faculdade, 
Ari foi recrutado para 

trabalhar no Departamento 
do Xerife de Los Angeles

 Ari começou sua 
carreira de ator aos  

vinte e tantos anos e 
atuou na TV e no cinema



após o pôr do sol na noite de sá-
bado. Por ser a década de 70, os 
vizinhos expressaram preocupa-
ção de que uma colônia “hippie” 
estivesse se mudando para a 
área, então essa prática teve que 
acabar.

Em um desses fins de semana, 
alguns do grupo haviam planejado 
pegar o ônibus noturno, mas o 
culto durou mais do que o normal. 
Eles perderam aquele ônibus e, 
por isso, não estavam na rodo-
via na hora e no local onde os 
terroristas estavam percorrendo 
a rodovia em um ônibus seques-
trado atirando para todos os 
lados. Trinta e oito israelenses 
morreram e 71 ficaram feridos 
naquele ataque.

Hebraico
No início, as mensagens eram mi-
nistradas em inglês e traduzidas para 
o hebraico. No entanto, não havia 
canções de adoração em hebraico 
e, portanto, a adoração era feita em 
inglês. Movendo-se em direção ao 
objetivo de um culto totalmente em 
hebraico, Ari e Shira pressionaram 
para que o tempo de adoração fosse 
apenas em hebraico. Eles trouxeram 
seus amigos David e Lisa Loden, que 
ficaram muito felizes em ensinar suas 
canções de adoração em hebraico 
recém-escritas para o grupo (leia 
esta linda história na nossa revista de 
junho de 2020).

Se o movimento para restaurar a 
adoração hebraica não fosse tão 
significativo em um nível espiritu-

al, pode-se imaginar que os anjos 
teriam um bom motivo para rir 
dessas primeiras reuniões. Os 
israelenses na área de Tel Aviv que 
sabiam hebraico, mas não sabiam 
nada sobre adoração além da 
tradicional recitação de livros 
de oração, estavam tentando 
cantar junto com ocidentais 
que tinham muita paixão, mas 
sabiam pouco hebraico!

Mudança e familiaridade são 
coisas engraçadas. Curiosa-
mente, alguns dos israelenses 
tiveram dificuldade com a 
adoração em hebraico. Eles 
explicaram que sentiram uma 
unção muito mais profunda 
cantando e orando em inglês do 

que em hebraico! Portanto, dá 
para imaginar que aqueles primei-

ros cultos foram uma visão e tanto!

Apesar dos desafios logísticos, as 
pequenas reuniões de Ari e Shira 
rapidamente cresceram para cerca 
de 70 pessoas. Mas a maioria 
dos participantes era composta 
de voluntários do exterior que 
instintivamente falavam em sua 
língua materna nos momentos de 
comunhão, tornando difícil para 
os israelenses se engajarem.

Como a visão era ter uma congre-
gação totalmente de língua hebraica, 
era hora de dar o mergulho final. Ari 
avisou aos congregantes por duas 
semanas de que a mensagem - e a 
adoração - seria em hebraico com 
uma tradução em inglês no verso. Em 
duas semanas, o número de atenden-
tes caiu para apenas uma dúzia.

Para a energia no culto, foi uma 
mudança dramática. Mas foi 
então que eles realmente começa-
ram a construir uma congregação 
israelense.
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David e Lisa Loden foram fundamentais na introdução do culto hebraico original na visão 
de uma congregação totalmente em hebraico

Continua no próximo mês...
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Shalom de Jerusalém!

  Você consegue imaginar não ter sua família? Não gostar de seus irmãos e irmãs à mesa de 
jantar? Não ter um lugar para chamar de “casa”?

       Ari experimentou isso enquanto crescia, mas Deus, em Sua misericórdia, o cercou de 
pessoas capazes de criá-lo para ser um adulto realizado! Quão diferente a vida dele teria 
sido, e a sua e a minha também, se as pessoas que dedicaram suas vidas a cuidar de crianças 
como Ari não estivessem lá quando ele precisou delas?

       E se você pudesse se envolver no estabelecimento de uma casa de emergência? E se este 
refúgio pertencesse a uma família messiânica? E em Israel!

       O trauma durante a infância pode ter um enorme efeito de mudança na vida de uma criança. 
E ser capaz de acolher crianças nesse estado e fornecer-lhes os cuidados de que precisam para 
curar pode transformar um momento traumático em uma experiência de mudança de vida.

       Todos os anos, centenas de crianças em Israel são resgatadas de situações familiares perigosas 
e precisam de moradia de emergência de curto prazo. Então, quando soubemos que o Projeto 
HaTikva de Evan estava comprando uma casa e colocando uma família messiânica nela para cuidar 
do mínimo, soubemos que nossos parceiros do Maoz iriam querer participar da bênção.

       O Projeto HaTikva assinou os documentos da casa em janeiro e já arrecadou US$ 
600.000 dos US$ 700.000 necessários para comprar e reformar a casa. Uma família 
messiânica aprovada em adoção temporária viverá lá e estará disponível 24 horas por dia, 7 
dias por semana para receber as crianças que mais necessitam.

       Eles pegarão as chaves em maio e acreditamos que já terão tudo pago até então, para que 
possam se concentrar no que é mais importante.

       Portanto, estamos fazendo parceria com o Projeto HaTikva para fornecer um refúgio 
seguro para as crianças israelenses - por um dia, uma semana, um mês ou mais. Este lar 
proporcionará um ambiente de amor, nutrição e paz enquanto eles encontram o caminho que 
Deus destinou para suas vidas.

       Ajude-nos a fazer parte do impacto nas vidas dos 
feridos filhos de Israel. Eles valem a pena!

Kobi e Shani




