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NÓS EXPANDIMOS A NOSSA TENDA
Por Shani Sorko-Ram Ferguson

Eu nasci e cresci em Israel no final dos anos 
1970, filha de pais imigrantes judeus ame-
ricanos. Nós, os que nasceram nessa década, 

fomos a primeira geração em 2000 anos de judeus 
nascidos em Israel e criados como messiânicos, os 
que creem em Yeshua. E nós, provavelmente, não 
passávamos de apenas algumas dezenas.

Meus pais tinham tido uma vida bem-sucedida nos 
Estados Unidos. Entre diplomas universitários, tra-
balho na polícia, serviço militar, e uma variedade de 
realizações atléticas - incluindo um período na NFL 

e um bom desempenho como atores e produtores 
de filmes - eles, ainda jovens, conseguiram o que 
alguns passam a vida inteira buscando.
Então eles se mudaram para Israel e começaram 
tudo de novo.
A minha mãe chegou primeiro - quase uma década 
antes de o meu pai chegar. Ela morava em um apar-
tamento em Jerusalém e trabalhava como jornalista 
e documentarista. A única loira bonita em um mar 
de homens do Oriente Médio. Provavelmente, só 
demorou dois minutos para que eles entendessem 

Kobi, Shani 
e seus cinco 

filhos nascidos 
em Israel - Illit, 
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Sela e Nesher
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que minha mãe não era do tipo que gostava 
de brincar – mas, ainda assim, havia aque-
les dois primeiros minutos para lidar.

Ela conheceu todas aquelas pessoas famosas 
sobre quem a gente lê hoje em dia, como 
Ben Gurion (o primeiro primeiro-ministro 
de Israel) e Ehud Ben Yehuda (o filho de 
Eliezer Ben Yehuda, pai da língua hebraica 
moderna). Ela até conseguiu exibir para 
Golda Meir, a primeira mulher primeira-
-ministra de Israel, um filme que ela havia 
produzido chamado “Dry Bones”. O filme é 
sobre a visão dos ossos secos em Ezequiel, 
passando por muitas passagens bíblicas 
enquanto percorre a história da restauração 
física e espiritual de Israel. Na conclusão do 
filme, Golda perguntou-lhe: “Quais versículos 
no filme são do Tanach (Antigo Testamento) 
e quais são do Novo Testamento cristão?” 
Minha mãe respondeu: “Todos os versículos 
são do Tanach”.

Depois de anos de procura em todo o país, 
minha mãe encontrou apenas um punhado 
de judeus que criam em Yeshua. Mas, com 
o “movimento Jesus” se espalhando como 
fogo pelos EUA e mudando a vida de muitos 
judeus americanos, minha mãe voou para lá 
para chamar de volta para a sua terra natal 
esses judeus que viviam no exílio. Uma das 
pessoas que ouviu esse chamado foi meu pai, 
que prometeu ficar apenas um ano. Antes de 
completar seis meses eles ficaram noivos.

A forma como eles foram criados não poderia 
ter sido mais diferente uma da outra. Minha 

mãe era a mais velha de três filhos criados 
por ministros que viajavam em um trailer, 
fazendo reuniões em tendas por toda a Amé-
rica. Seus pais, Gordon e Freda Lindsay, se 
tornariam mais conhecidos depois por terem 
fundado o ministério a Voice of Healing e o 
Christ for the Nations Institute.

Meu pai, por outro lado, foi separado de 
seus 6 irmãos e pais aos dois anos de idade. 
Ele passaria toda a sua infância em um 
internato em estilo militar. Aos 12 anos, ele 
não se lembrava de algum dia ter deixado 
a propriedade da escola. Eventualmente, 
ele iria para a faculdade, se formaria com 
honras, jogaria profissionalmente, faria o 
serviço militar e se tornaria vice-xerife em 
Los Angeles. Um encontro casual com um 
diretor de Hollywood e meu pai passou a 
interpretar esses mesmos personagens na 
TV. Nos finais de semana ele frequentava a 
congregação de Jack Hayford e também uma 
pequena sinagoga de judeus messiânicos.

Em um fatídico final de semana, minha mãe 
apareceu na congregação de Jack Hayford 
para falar sobre Israel e foi aí que ela co-
nheceu meu pai. Ele achou que o vestido 
amarelo que ela usava era feio, mas, dali 
para frente, as coisas só progrediriam. Isso 
foi há mais de 40 anos.

Meus pais moraram em um apartamento no 
norte de Tel Aviv até o dia em que encontra-
ram 20 mil dólares em moeda suíça em sua 
caixa de correios com um bilhete que dizia: 
“Para Ari e Shira, servos do Deus Altíssimo”. 
Com esse dinheiro eles puderam alugar uma 
casa grande onde eles deram início a um 
grupo de reuniões em casa. Mais tarde, eles 
comprariam um terreno e construiriam um 
centro ministerial e um lar bem no meio 
de campos agrícolas perto de Tel Aviv. Eles 
plantariam também a primeira congregação 
de fala hebraica em Israel no porão daquele 
edifício. Dois andares acima daquele porão 
ficava o meu quarto onde eu cresci.

EU

Minhas lembranças mais antigas, e não muito 
vagas, são da época do ensino fundamental. 
Lembro-me da minha professora do segundo 

Topo: Ari recebe 
premiação por excelência 
em atletismo

Centro:  Shira conversa 
com David Ben Gurion, o 
primeiro primeiro-ministro 
de Israel

Ari e Shira no deserto israelense com seus dois filhos pequenos Ayal e Shani
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ano me levando para fora da sala de 
aula e me sentando em uma mesa no 
corredor para que eu pudesse explicar 
a ela o que eu queria dizer quando 
disse às minhas amigas que eu tinha 
nascido duas vezes. No hebraico 
moderno, sendo uma língua nova para 
todos, significava que não havia uma 
terminologia amplamente conhecida 
para comunicar as coisas espirituais; 
não havia uma maneira fácil de des-
crever “nascer de novo”.

A nossa cidade era secular con-
servadora. Isso significava que os 
moradores lotavam as sinagogas nas 
festas bíblicas e havia um respeito 

geral pela existência de Deus. Mas, se 
alguém quisesse dirigir no sábado ou 
se dissesse que acreditava em aliení-
genas, estava tudo bem. E era assim 
que meus amigos viam os judeus que 
criam que Yeshua era o nosso prome-
tido Messias. Para eles, nós críamos 
em algo louco, como alienígenas. Eles 
não nos entendiam, mas gostavam de 
nós, então estava tudo bem para eles.

Nossa casa estava sempre cheia de 
gente. Na sexta à noite, nas “refeições 
do Shabat” sempre havia uma pessoa 
nova que estava interessada nessa 
estranha “nova” crença - que o deus 
cristão Yeshua era, de alguma forma, 

judeu e que um Deus in-
finito podia caber em um 
corpo humano.

E depois passou a ter 
pessoas que passavam a 
noite conosco; às vezes 
até uma semana; às vezes 
alguns meses. Estes eram 
os que falavam inglês. 
Eram principalmente 
judeus americanos que 
estavam imigrando para 
Israel e precisavam de 
um lugar para pousar, 
conhecer o sistema local 
e depois caminhar com 
as próprias pernas. Como 
meus pais sempre foram 
ativos desde o início, eu 
posso confortavelmente 
dizer que a maioria das 
pessoas e das coisas que 
acontecem na comunida-
de judaica messiânica em 
Israel hoje foi, em algum 
momento, intermediado 
pelos meus pais.

Enquanto eles estavam 
ocupados, abrindo cami-

nho para o surgimento da comuni-
dade messiânica israelense, eu estava 
ocupada em ser pioneira na arte de 
cultivar um israelense messiânico 
nativo. Meu irmão também experi-

mentaria as dores de fazer parte 
dos primeiros anos de Israel, pois o 
sistema escolar público confundiu 
sua dislexia e TDAH com baixo 
QI (hoje ele dirige uma empresa 
de nano-biotecnologia. Só para 
informar).

No verão de 1988, a congregação 
em nosso porão era uma das coisas 
mais vibrantes que aconteciam na 
área de Tel Aviv. Ela começou a 
crescer de tal forma que as reuniões 
tinham tanta gente que as pessoas 
não cabiam todas no porão e muitas 
ficavam no quintal. Mas meus pais, 
que vêm de uma linha de médicos, 
escritores e inventores, não po-
diam mais ignorar os problemas de 
aprendizado do meu irmão. Eles 
decidiram priorizar a família, passa-
ram a direção da congregação para 
uma nova liderança e levaram nossa 
família para os EUA, em busca de 
ajuda para o meu irmão.

Até aquele momento eu só havia 
estudado em hebraico. Aprendi a 
ler e escrever em inglês naquele 
verão, quando nos mudamos para 
os Estados Unidos. Eu entraria no 
quarto ano com apenas dois meses 
de leitura e escrita. Rapidamente 
eu perdi meu sotaque israelense e 
soava como qualquer outro ame-
ricano. Isso era muito ruim já que, 
para os americanos, o meu sotaque 
americano significava que eu deveria 
saber mais coisas quando se tratava 
de normas culturais. Nos dois anos 
que vivemos lá, eu ouvi muito a 
frase “você deveria saber”. Acho que 
passei pelo menos metade dos meus 
recreios de pé, contra a cerca, por 
cometer os crimes “você deveria 
saber”, embora eu só ocasionalmente 
descobrisse o que fizera de errado.

Voltamos para Israel a tempo dos 
nossos Bar e Bat Mitzvahs, que 
estavam um pouco atrasados por 
causa dos mísseis que Saddam Hus-
sein lançava sobre Tel Aviv durante 

Topo:  Os primeiros dias da congregação 
de Ari e Shira, perto de Tel Aviv. Foi uma 
das primeiras congregações de língua 
hebraica no país

Inferior:  No final dos anos 80 a congregação 
estava tão cheia que as pessoas tinham 
que ficar no quintal também
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a Guerra do Golfo. Eu não posso dizer que 
a adolescência que se seguiu foi fácil, mas 
nós sobrevivemos.

Eu conheci Kobi no Instituto Bíblico. Nós 
nos casamos dois anos depois e nos muda-
mos para Israel.

KOBI

Kobi nasceu em Dallas, Texas, enquanto seu 
pai, Jay, fazia PhD no Dallas Theological Se-
minary. Na época, eles foram alertados para 
não terem nenhum contato com as pessoas 
mais abaixo na mesma rua - você sabe, o 
povo do Cristo para as Nações. Jay achou 
hilário quando, anos mais tarde, seu filho se 
casou com a neta dos fundadores.

A família de Kobi passou a maior parte da 
infância dele em Selma, Alabama, onde seu 
pai fundou a primeira congregação inter-
-racial da cidade. Não foi uma experiência 
fácil, mas deu a Kobi um profundo amor e 
afinidade com americanos negros.

Durante todos os anos da faculdade Kobi 
tocou trompete de jazz, apesar de, após as 
aulas, ele tocar bateria em sua banda de 
rock. Sua banda começava a ganhar notorie-
dade e sua empresa de construção começava 
a se firmar quando ele atendeu ao chamado 

de ir para uma escola bíblica. Ele vendeu 
tudo o que tinha para pagar a escola. Essa 
decisão mudaria seu destino de colocar 
telhas e pisos no sol quente do Alabama 
para... bem... ministrar no sol escaldante do 
Oriente Médio.

Considerando todas as coisas, Kobi se adap-
tou bem a uma cultura onde as mulheres 
são bravas e as boas maneiras são poucas - o 
que era polarmente oposto à sua própria 
formação sulista.

Os habitantes de Israel rapidamente acei-
taram Kobi e, apesar de ele não ocupar 
nenhuma posição oficial de liderança 
congregacional, as pessoas vinham a ele 
em busca de oração e conselhos quando 
passavam por situações difíceis. Enquanto 
as mulheres são geralmente mais ativas na 
congregação, Kobi tinha uma maneira de 
inspirar os homens ao seu redor para vi-
rem às reuniões de oração matutinas, antes 
do trabalho, para buscarem a Deus. Ele tam-
bém desenvolveu uma equipe fiel de pessoas 
que ficavam após os cultos para orarem 
pelas pessoas e verem milagres. E como 
sempre enxergávamos as coisas como sen-
do ministeriais, Kobi era frequentemente 
recrutado por outros ministérios para 
liderar seus projetos.

O MAOZ & EU

Toda a minha infância eu passei envolvi-
da com o Maoz Israel de alguma forma. 
Ainda no início do ministério, nós cos-
tumávamos enviar a nossa revista Maoz 
Israel Report diretamente de Israel; eu 
ajudava a dobrar e a envelopar para 
depois colocá-las no correio. Eu ajudava 
no escritório, acompanhava nas viagens 
ministeriais e dançava nos eventos. 
Quando fiquei mais velha, eu ajudava 
com os gráficos e cantava na equipe de 
louvor da congregação.

O foco do Maoz sempre foi alcançar os 
israelenses. Meus pais eram teimosos 
quanto a isso. Quando o público era de 
pessoas que falavam inglês, as reuni-
ões lotavam facilmente, pois sempre 
havia um fluxo constante de visitantes 

Ari e Kobi na 
celebração do 
nascimento do primeiro 
menino de Kobi e Shani.

Kobi mudou-se para 
Israel em 1999, quando se 
casou com Shani, e vem 
pregando sobre Israel 
na Europa, Américas do 
Norte e do Sul, e África
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e voluntários que ficavam um ano 
ou dois. Mas quando olhamos para 
trás uma década depois, quando 
os visitantes já tinham vindo e ido 
embora, a gente via que o impacto 
sobre a população local tinha sido 
bem pequeno. Então, tendo em 
mente o que eu sempre soube ser 
importante, quando nós, Kobi e eu, 
fundamos nosso próprio ministério, 
o Yeshua Israel, nós optamos por 
adotar a abordagem difícil, porém 
fundamentalmente fecunda, de focar 
nos israelenses locais.

Nós fundamos o Yeshua Israel no 
início de 2000, quando o Maoz 
Israel estava focado na publicação de 
livros, atividades congregacionais e 
conferências de unidade nacional, etc. 
Kobi e eu tínhamos essa urgência de 
vermos jovens músicos israelenses 
desenvolvendo-se dentro e fora da es-
trutura dos cultos semanais. À medida 
que a nossa própria família crescia, 
aumentavam também os pedidos para 
que pudéssemos compartilhar como 
ministrávamos e discipulávamos nos-
sos filhos ao mesmo tempo. Foi assim 
que surgiram os dois principais focos 
do Yeshua Israel: adoração e família. 
No entanto, devo dizer que a melhor 

parte de fundar o Yeshua Israel foi en-
contrar pessoas que tinham a mesma 
paixão que nós tínhamos por Israel 
- e que gostavam da nossa abordagem 
genuinamente israelense, muitas vezes 
crua e menos formal.

Nós passamos quase duas décadas 
desenvolvendo o Yeshua Israel. Nós 
compúnhamos, ajudávamos outros a 
compor e gravar qualquer música de 
qualidade que pudéssemos encon-
trar. Ajudávamos as famílias em si-
tuações extremas e as acompanháva-
mos até passarem as provações. Nós 
viajávamos e conhecíamos pessoas 

de todo lugar e, claro, sempre 
levávamos nossos filhos co-
nosco. Nós descobrimos que 
nossos filhos tinham tanto ou 
mais impacto nos lugares que 
visitávamos do que Kobi e eu. 
Homens crescidos choravam 
quando nossos filhos oravam 
e falavam sobre suas vidas. 
Testemunhos de curas e bebês 
nascidos de casais estéreis 
seriam compartilhados meses 
depois, quando as orações de 
nossos filhos eram atendidas. 
O melhor de tudo era obser-
var as pessoas tendo a visão 
de construir um legado para 
suas próprias famílias - um 
legado que continuaria, se o 
Messias se demorasse, por 
muitas gerações vindouras.

O MAOZ E NÓS

Com o passar dos anos, e observando 
meus pais construírem um ministé-
rio que impactava tanto o Corpo do 
Messias em Israel, e até secretamente 
algumas regiões do Oriente Médio, 
meus pensamentos vagavam pelo 
futuro. Eu via ministérios internacio-
nais de milhões de dólares virem aqui 
e inutilmente desperdiçar dinheiro 
na tentativa de construir sua marca 
de qualquer coisa. Em um ano ou 
dois ela desmoronaria porque não 
há sucesso em longo prazo em Israel 
sem a ajuda do corpo local e sem o 
sustento em oração dos crentes em 
todo o mundo.

Kobi e eu vimos meus pais sobrevive-
rem às ondas de oposição e sobreviver 
ao turbilhão de desafios que vêm 
com o sucesso. Eles passaram décadas 
construindo algo sólido e estável e eu 
queria ver seu trabalho árduo dando 
frutos décadas depois.

Assim que a Guerra do Golfo terminou, Ayal e Shani 
celebraram juntos seu Bar e Bat Mitzvah

Kobi e Shani costumam viajar e ministrar 
com seus filhos. Eles geralmente 
permitem que seus filhos orem pelas 
pessoas, além de compartilhar suas 
perspectivas de vida em Israel
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With Ari and 
Shira - in 

the hills of 
Jerusalem, 

Kobi and Shani 
celebrate the 

Bat Mitzvah of 
their second 

daughter, 
Lahav.

Prayer Line in Israel
Email your prayer request to prayer@maozisrael.org from anywhere in the world!

Para ser sincera, eu não conheço ninguém da 
minha família que já tenha se aposentado. Somos 
inerentemente impulsionados por um senso de 
propósito que não nos deixa desfrutar nossos 
últimos anos de vida em uma espreguiçadeira. 
Minha avó estava com 90 anos quando se apo-
sentou oficialmente. Na realidade, isso significava 
simplesmente que ela viveria da aposentadoria e 
continuaria fazendo todo o trabalho em casa. Ela 
ainda tinha pilhas de livros e papéis em sua mesa 
quando passou para a eternidade.

Ainda assim, as Escrituras falam de uma época 
em que aqueles que ministram passarão pela 
transição de ajudar a geração mais jovem de mi-
nistros (Números 8.24-26). E assim, com muita 
oração, consideração e consenso unânime de toda 
a liderança do Maoz Israel, conselho de anciãos 
e nosso próprio conselho no Yeshua Israel e par-
ceiros de prestação de contas, Kobi e eu faremos 
a transição de nos tornarmos os futuros líderes 
do Maoz Israel. Neste processo, nós fundiremos 
todas as atividades e equipe do ministério Yeshua 
Israel com as equipes do Maoz Israel. Isso signifi-
ca que agora você faz parte de uma família maior 
de pessoas que amam e apóiam Israel.

Este processo está provando ser incrivelmente 
transparente e tem feito todos os nossos projetos 

avançarem mais rapidamente. O projeto Fellowship 
of Artists incluirá agora não apenas o desenvol-
vimento do formato moderno de adoração de 
Israel, mas também o Music Making for Kids, do 
ministério Maoz Israel, que trabalha com crianças 
pequenas em seu treinamento vocal e musicalida-
de. Nossa própria Iniciativa Familiar Israel se unirá 
ao IstandwithIsrael.com para compor um comitê 
financeiro inteiro e maiores recursos para melhor 
alcançar e ajudar famílias e pessoas individualmen-
te que passam por dificuldades.

Nós continuaremos desenvolvendo a adoração 
israelense e viajaremos para tantos lugares quanto 
possível para ministrarmos juntos em família.

A equipe Maoz Israel/Yeshua Israel agora inclui 
uma equipe de 16 israelenses locais, bem como 
funcionários de seis filiais na Irlanda, Canadá, 
Alemanha, Reino Unido, Brasil e EUA.

Nós continuaremos a nos comunicar com vocês 
como Maoz Israel. Tenham a certeza de que ain-
da continuaremos muito envolvidos com as coisas 
que são preciosas para o seu coração, assim como 
para o nosso.

Nossas tendas estão se expandindo e estamos 
ansiosos para continuarmos com vocês nesta 
aventura para vermos todo Israel ser salvo!



Nos dias 2 e 3 de abril passado, aconteceu aqui em Israel um evento 

cultural muito importante - a quarta competição internacional anual 

em memória do grande tenor judeu Mikhail Alexandrovich.

Um dos principais objetivos dessa competição é identificar e apoiar 

jovens talentos. Um grupo de profissionais, incluindo cantores 

e compositores de renome de Israel, Lituânia, Rússia e Alemanha, 

avaliou as apresentações.

Durante os dois dias da competição, 133 vocalistas vieram de todo o 

mundo para se apresentar em estilos clássico, folclórico e pop diante 

de um júri. O mais novo deles tinha 5 anos, e o mais velho, 25.

Três crianças que participam do programa Music Making for 

Kids, do Maoz Israel, representaram Israel na competição - Oren, 

Natalia e Stephanie - todos de 10 anos.

Ficamos muito orgulhosos por todos os nossos participantes 

terem ficado entre os vencedores da competição, recebendo 

prêmios honorários pelos melhores desempenhos em suas 

respectivas categorias.

O segundo dia da competição contou com um concerto de gala 

das 30 melhores performances, e nossas três crianças tiveram um 

desempenho brilhante, mostrando seu domínio vocal e artístico.

Queremos parabenizar nossos queridos pequenos artistas e 

também agradecer a todos os apoiadores do projeto “Music 

Making For Kids”. Graças a vocês, os adoradores de Israel estão 

surgindo novamente.

Tanya Kadin

Diretora do Programa Music Making For Kids

Banco Bradesco - Agência 0157-0 - C/C 64.924-4
Banco do Brasil - Agência 0203-8 - C/C 14.206-9

Vocês podem ofertar nas 
seguintes contas da Maoz:



A Irmandade dos 
Artistas oferece:

TREINAMENTO
Bolsas de estudo para que jovens 
talentos desenvolvam suas 
habilidades

OPORTUNIDADE
Gravação em estúdio e oportunidades 
de ministério em Israel e no exterior

TUTORIA
Comunhão e discipulado para 

crescimento em maturidade 
espiritual e caráter

O programa Music Making for Kids é uma das várias maneiras que a Irmandade 
dos Artistas tem usado para fazer crescer e desenvolver a adoração em Israel. 
Nós cremos que Deus chamou Israel para ser um povo de adoração e um 
influenciador na adoração ao redor do mundo. Assim sendo…

Visite nosso site: maozisraelbrasil.org
Proibida a reprodução parcial ou total, mecânica 
ou  eletrônica destas matérias, sem autorização 
por escrito do nosso  escritório no Brasil 
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