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Davi, o Salmista
isa Stewart não nasceu em uma família preguiçosa. 

Ambos os avós falavam cerca de uma dúzia de 
línguas cada e o avô era espião da revolução 

contra o czar na Rússia. Ele queria que a Rússia fosse 
um país democrático, mas foi pego e exilado na Sibéria 
pelo regime czarista. Lisa nunca soube o nome verda-
deiro do avô, porque ele era conhecido apenas por seu 
pseudônimo do submundo. Embora seus avós nunca 
tenham tido a oportunidade de verem uma Rússia de-
mocrática, eles acabaram recebendo permissão para se 
mudarem para os EUA em 1921, aonde chegaram bem 
a tempo do nascimento da mãe de Lisa três dias depois.
Lisa cresceu como norte-americana de segunda ge-
ração, mas suas raízes judaico-russas permaneceriam 
evidentes em sua educação - especialmente quando 
se tratava da importância de uma boa educação. A 

melhor escola em sua cidade no estado de Michigan 
era luterana - e, mesmo sendo judia, ela frequentou 
essa escola. Desde a mais tenra idade Lisa tinha um 
profundo desejo de saber se havia um Deus. Mas, 
apesar de sua curiosidade, ela nunca se satisfazia com 
as respostas fornecidas pelo clero luterano da escola. E 
assim as perguntas permaneciam sem resposta.
Ela entrou na faculdade bem a tempo de viver o cená-
rio universitário desiludido e rebelde dos anos 60. Em 
busca da verdade espiritual, ela abraçava tudo o que 
era soprado em sua direção. “Eu sei que Deus me co-
bria com a Sua mão”, ela disse. “Eu experimentei toda 
sorte de práticas espirituais sombrias e tomei todos os 
tipos de drogas psicodélicas. Por alguma razão, porém, 
meus amigos - que usavam drogas pesadas - não me 
deixavam usar as coisas pesadas. Não demorou muito 
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para que todos aqueles amigos fos-
sem presos ou mortos”.
Eventualmente, ela se cansou desse 
cenário e chegou à conclusão que 
preferia a vida de eremita. Uma amiga 
de uma família que ela conhecia pos-
suía 48 hectares na Floresta Nacional 
Olímpica no estado de Washington, 
que tinha uma cabana velha. Ela con-
cordou em alugar toda a propriedade 
e a cabine para Lisa por US$ 1 ao ano. 
E assim ela passava o tempo conser-
tando a cabana e estudando em uma 
faculdade a 80 km de distância.
Da cabana, a evidência mais próxi-
ma da civilização era um posto de 
gasolina solitário a cerca de oito 
quilômetros de distância, onde Lisa 
costumava andar até lá. Era a vida 
perfeita para refrigério, exceto por 

uma noite quando um homem, que 
havia lhe dado uma carona alguns 
dias antes, veio à cabana bêbado e 
tentou arrombá-la. Depois disso, ela 
dormia com uma pistola embaixo do 
travesseiro. Mas, este seria o único 
“incidente” que ela teria.

Davi
Davi* Loden também era de Mi-
chigan, embora sua família não se 
importasse com política e fosse 
fazendeira há gerações. Podia-se 
dizer que Davi recebeu o nome 
apropriado, pois tudo o que impor-

tava para ele enquanto crescia era a 
música. Ele estudou piano, ingressou 
no coral de meninos e, aos 8 anos, 
começou a compor, inspirado em 
compositores como Bach. Ele não 
era religioso, mas amava o som de 
grandes corais. Sua família acabou se 
mudando para a Califórnia, onde ele 
encontrou outro coral para se juntar 
e se tornou seu regente aos 16 anos. 
Aos 19 anos, ele estudava ópera e, 
em poucos anos, chegou à Broadway.
De compositor a ator, cantor de 
ópera e designer de iluminação, o 
talento, a habilidade e a versatilida-
de de Davi o levaram ao papel de 
gerente de palco e, eventualmente, 
a supervisor de produção do Joffrey 
Ballet por todos os EUA. Como 
parte de seu trabalho, ele acabou 
passando vários meses em Seattle.
Precisando de uma folga da carga 
de trabalho em Seattle, Davi e um 
de seus amigos decidiram acampar 
na Floresta Olímpica Nacional. Eles 
comeram peixe do riacho por uma 
semana, até que decidiram que era 
hora de um bom hambúrguer à moda 
antiga, que acabou acontecendo em 
um posto de gasolina no meio da re-
gião dos madeireiros. Eles entraram...
De todas as coisas que eles espe-
ravam encontrar em um ponto 
de gasolina isolado, onde homens 
corpulentos paravam para almoçar, 
uma jovem sentada em uma mesa 
cheia de livros da faculdade não era 
uma delas.

Lisa, a Adorável
Quando Lisa ergueu os olhos dos 
livros e viu dois rapazes entrando, 
sentiu-se instantaneamente atraí-
da por um deles. Eles começaram 
a conversar e ela então perguntou 
se eles estavam indo na direção da 
cabana dela, mas eles disseram que 
estavam indo na direção oposta. 
Minutos depois que eles saíram, 

Davi deu a volta no carro e decidiu 
levá-la para casa. Lisa não acreditava 
em Deus, mas no momento em que 
se despediram, ela sabia que Deus 
a havia destinado para ficar com 
aquele que ela descobriu chamar-se 
Davi. Davi disse a Lisa que precisa-

va cumprir o contrato daquele ano 
com o Ballet, mas que, assim que o 
fizesse, ele voltaria.
Davi voltou a Nova York para cum-
prir seu contrato com o Ballet, mas 
não conseguia tirar Lisa da cabeça. 
Ele não era do tipo que escrevia 
cartas e percebeu que nem sabia o 
sobrenome dela. Mas nos seis meses 
que ele ficou longe, escreveu três 
cartas para ela, simplesmente ende-
reçadas a Lisa, a Adorável, Sappho, 
Washington. Ela recebeu as cartas.
Quando Davi voltou a Washington, ele 
e Lisa rapidamente viram o profundo 
compromisso que tinham um pelo 
outro e foram até a cidade univer-
sitária para obter uma licença de 
casamento. Lisa conhecia um amigo 
que era ministro da Cientologia que 
concordou em realizar a cerimônia 
de casamento e assinar a licença. 
Davi, que curtia astrologia na época, 
calculou que, de acordo com a data de 
nascimento, eles precisavam se casar 
às 7 horas da manhã. Mas quando 
bateu a hora 7 no dia do casamento, 
o ministro ainda não havia chegado. 
Não querendo perder a janela de favor 
celestial, Davi e Lisa reuniram alguns 
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* O nome de David Loden foi mudado para Davi em português devido à contextualização do nome bíblico.

O Café de Sappho, onde Davi e Lisa Loden 
se conheceram.

Davi percebeu que nem 
sabia o sobrenome 
de Lisa. Então ele 
endereçou suas cartas 
para Lisa, a Adorável, 
Sappho, Washington. 
Ela recebeu as cartas.
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hippies próximos como testemunhas 
e se casaram. O ministro finalmente 
chegou e assinou os papéis para selar 
legalmente o acordo.
Davi e Lisa moravam na pequena ca-
bana e Davi trabalhava na madeireira 
local. Os madeireiros não davam a 
mínima para os hippies, mas Davi 
descobriu que o gerente da fábrica, 
Merle, era uma exceção. Os hippies 
sempre iam à casa dele e a esposa de 
Merle constantemente cozinhava e 
recebia visitas. “Por que você é dife-
rente de todos os outros madeireiros 
por aqui?” Davi um dia finalmente 
perguntou a ele. Merle explicou 
que era por causa de Jesus. Ele era 
cristão e era isso que os cristãos 
faziam. Por semanas eles passavam 

horas por dia depois do trabalho 
falando sobre fé e verdade. Ele tinha 
muitas respostas para as perguntas 
de Davi, mas foi o estilo de vida de 
Merle que o fez acreditar que podia 
confiar nele. Davi começou a visitar 
sua igreja e, um dia, voltou para casa 
para contar a Lisa que havia entrega-
do sua vida ao Senhor.
Não seria apropriado compartilhar 
em um artigo destinado a famílias 
como este aqui a primeira respos-
ta que ela deu. Ela havia estudado 
religiões e tinha concluído que Jesus 
era uma farsa. Em sua mente, Davi 

havia abraçado o mundo superficial, 
materialista e hipócrita da igreja 
que ela passara a desprezar - e ficou 
lívida. As semanas seguintes consis-
tiram em muita discussão entre os 
dois. No entanto, ela admitiria, tudo 
o mais que ela havia experimentado 
até então também não tinha funcio-
nado. O comportamento pacífico de 
Davi, ao responder a muitas de suas 
perguntas, era intrigante e irritan-
te. Então Lisa insistiu em ir com 
Davi quando ele fosse visitar Merle 
- mesmo que fosse apenas para 
provar que ele estava errado.
No final, no entanto, não foram 
as respostas para as perguntas 
que a levaram; foi o profundo sen-

timento de amor que 
Merle e sua família 
irradiavam que a cati-
vou. Isso e a pergunta 
que ele fez: “Por que 
você não dá a Jesus 
a mesma chance que 
deu a todas as outras 
religiões que você ex-
perimentou?” Lisa não 
acreditava naquilo, mas 
concordou em orar. Ao 
concluir a “oração do 
pecador”, ela concluiu 
baixinho com “em 
nome de Jesus. Eu vou 
te dar duas semanas”.
Lisa estava falando 

sério. Se ela queria riscar Yeshua 
de sua lista de verdades em poten-
cial, ela teria que ser honesta. Ela 
daria tudo de si por duas semanas 
e seguiria as instruções de Merle 
de ler a Bíblia, orar e passar tempo 
com outros crentes. Ela lembra: 
“A leitura e a oração da Bíblia não 
foram muito emocionantes, mas a 
parte mais fácil foi me encontrar 
com outros crentes”.
Duas semanas depois, Davi e Lisa 
estavam a caminho da igreja com 
outros dois casais que eles estavam 
levando para ouvir o Evangelho. 

Davi e Lisa sabiam que deveriam 
levar o dízimo, mas não tinham 
dinheiro. Eles tinham, no entanto, 
uma vaca e, por isso, decidiram dar 
o dízimo com o leite. De repente, o 
pneu explodiu e a van capotou três 
vezes, caindo num barranco, com 
leite e gasolina voando por toda 
parte. Davi ouviu Lisa gritar: “Jesus, 
me ajude!” Mas quando o carro 
finalmente parou, Lisa não estava 
mais no banco ao lado dele. Davi, 
pendurado de cabeça para baixo, 
saiu e encontrou-a embaixo da van, 
com todo o peso do veículo esma-
gando sua parte inferior do corpo. 
Dois madeireiros a caminho da 
mesma igreja, que testemunharam 
o acidente, correram e ajudaram a 
levantar o carro.
Lisa não se lembrava de ter clamado 
por Yeshua, mas ela não sentia dor 
e nem trauma por causa do aci-
dente. Ela, no entanto, sentiu uma 
presença e soube instantaneamente 
naquele momento que Yeshua e a 
mensagem do Evangelho eram reais. 
No hospital, Lisa foi informada de 
que havia quebrado três costelas, 
a cavidade do quadril e a pélvis, e 
ficaria engessada por cerca de três 
meses. Sua amiga Judy, que também 
estava na van com eles, também 
teria uma longa recuperação.
Quando Merle ficou sabendo do 
ocorrido, ele tirou todos os mó-
veis da sua sala de jantar e colocou 
duas camas para que eles pudessem 
cuidar de Lisa e Judy. Judy e seu 
namorado, que também estava no 
acidente, entregaram suas vidas ao 
Senhor durante esse período e se 
casaram oficialmente enquanto Judy 
ainda estava no hospital. E eles con-
tinuam crentes firmes até hoje.
Cerca de seis semanas ainda du-
rante a recuperação, Davi aprendeu 
sobre batismo e pediu que Merle 
o batizasse nas águas. Lisa não ia 
ficar de fora dessa experiência. E, 
como não dava para entrar na água 

Davi e Lisa 
viajaram para 

cima e para baixo 
na costa oeste, 

compartilhando 
suas músicas e 

testemunhos.



com gesso, ela optou por cortá-lo 
e também foi batizada. Isso foi há 
50 anos e ela nunca mais sofreu 
devido aos ferimentos.
Pouco tempo depois, ao assistir 
a um culto, o pastor pregou uma 
mensagem e falou sobre Israel. De 
alguma forma, isso começou a mexer 
algo dentro de Lisa sobre o signifi-
cado de seu judaísmo e sua crença 
em Yeshua. Davi também sentiu essa 
inquietação e, posteriormente, come-
çou a escrever e compor músicas da 
Bíblia. Por três anos, eles viajaram 

pela Costa Oeste e Canadá, tocando, 
cantando e testemunhando o que 
Deus havia feito por eles. Viajar e 
ministrar foram muito gratificantes, 
mas Davi e Lisa puderam ver para 
onde aquilo estava indo. Eles esta-
vam sendo chamados para Israel.
Em 1973, eles visitaram um campo 
de adoração no Canadá, onde Merv e 
Merla Watson tocavam algumas das 
primeiras formas de música de adora-
ção compostas com um tom judaico. 
Eles também conheceram Shira Lind-
say (antes de se casar com Ari Sorko-
-Ram), que, tendo se mudado para 
Israel seis anos antes, possuía muitas 
informações pertinentes sobre como 
fazer Aliyah (imigrar) para Israel. Pos-
teriormente, Davi e Lisa começaram 
seu processo de Aliyah do Canadá.
Quando Merv e Merla começaram 
a planejar uma turnê de música na 
Europa no ano seguinte, Davi, com 

sua experiência 
no planejamento 
de tais eventos, 
ajudou a organi-
zar sua viagem. 
Nessa época, os 
documentos de 
Davi e Lisa para 
Aliyah foram 
aprovados, então 
eles se junta-
ram à turnê e, 
a partir de lá, 
compraram uma 
passagem só de ida para Israel.

Israel
Como sempre é o caso com Israel, 
nada correu como planejado. O cen-
tro de absorção que deveria abrigá-
-los estava cheio demais e, assim, 
com 80 libras, Davi e Lisa foram 
colocados em um pequeno quar-
to de hotel. Eles passaram os dois 
primeiros anos em Netanya estu-
dando hebraico e, após a conclusão, 
alugaram uma casa nos arredores de 
Netanya, para onde Shira também 
planejava se mudar.
Naquela época, Shira, que havia via-
jado rapidamente para falar sobre Is-
rael na Califórnia, conhecera Ari, um 
ator, e o convenceu de que, como 
judeu que cria em Yeshua, seu lar era 
em Israel. Apesar de seu sucesso em 
Hollywood na época, ele concordou 
em tentar Israel e, dentro de seis 
meses, Ari e Shira se casaram. No 
mesmo ano, eles fundaram o Maoz 
Israel e se mudaram para Netanya, 
perto de Davi e Lisa. Ambos come-
çaram a promover reuniões com 
pequenos grupos em suas casas.
Procurando um espaço maior para 
plantar outro grupo de reuniões, 
Ari e Shira ouviram falar de uma 
oportunidade de alugar uma casa 
em Herzliya - cerca de 20 minutos 
ao sul de Netanya. A casa havia sido 
fechada e abandonada desde que os 
proprietários foram assassinados vá-

rios anos antes. O histórico da casa 
fazia com que o aluguel fosse barato, 
mas preparar o porão mofado para 
o novo local de reuniões seria um 
trabalho de amor.
Os messiânicos locais estavam muito 
empolgados porque agora teriam 
um local para se reunirem, e logo a 
casa de Herzliya já tinha cerca de 70 
frequentadores. Ari e Shira imagina-
ram uma congregação inteiramente 
judia em cultura e idioma. Mas eles 
não podiam negar que a parte do 
canto em hebraico nas reuniões seria 
a mais difícil de cumprir.
Primeiro porque adorar em hebraico 
significava que eles tinham muito pou-
cas músicas para escolher. Segundo 
porque, dos messiânicos que viviam 
em Israel naquela época, a maioria era 
composta de voluntários americanos 
e novos imigrantes judeus que sabiam 
apenas o básico em hebraico para 
comprar mantimentos. Sendo assim, 
não era surpresa que houvesse pouco 
entusiasmo pela paixão dos Sorko-
-Ram em adorar em hebraico.
Adorar com música supostamente é 
para ser uma experiência comovente 
entre homem e Deus. E nada matava 
mais esse mover íntimo dos imigran-
tes do que cantar palavras estranhas 
com os sons guturais que o hebraico 
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Como sempre é o caso 
com Israel, nada correu 

como planejado. O centro 
de absorção que deveria 

abrigá-los estava cheio 
demais, então Davi e Lisa 

foram colocados em um 
pequeno quarto de hotel.

Davi e Lisa conduzindo o louvor na 
congregação de Ari e Shira (sentados ao 
fundo) em Herzliya.
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exige. Ari e Shira compartilharam 
suas lutas com os Lodens e eles 
concordaram em vir e assumir o 
culto por um ano inteiro para ajudar 
os congregantes a se acostumarem 
com a ideia. Este foi o começo da 
primeira congregação israelense de 
fala hebraica, cheia do Espírito. No 
mesmo período, os Lodens estavam 
abrindo sua própria congregação 
messiânica em Netanya.

Davi, o salmista
Endossando a visão de adora-
ção em hebraico, Davi não estava 
contente com as versões traduzidas 
dos sombrios hinos anglo-saxões. 
Ele começou a compor músicas 

baseadas nas Escrituras hebraicas, 
adaptando-as à música da cultura ao 
seu redor. O som em que ele seria 
pioneiro liberaria a natureza cele-
brativa da cultura judaica (os judeus 
amam dançar!). É interessante notar 
que, durante esse tempo - quando 
os judeus começaram a adorar e 
celebrar em hebraico, cristãos de 
todo o mundo começaram a abraçar 

canções de celebração em suas 
próprias igrejas e até - pasmem - 
dançar ao som delas.
Embora Davi continuasse a compor 
canções de adoração, seu coração 
nunca abandonou seu primeiro amor 
pela música clássica. Ele sabia que 
havia muitos israelenses que amavam 
a música clássica tanto quanto ele, e 
estava determinado a provar que a 
Bíblia poderia ser pregada com uma 
orquestra sinfônica. Mais uma vez, 
a ideia foi recebida com ceticismo, 
mas Ari e Shira perceberam imedia-
tamente o seu valor. Os parceiros do 
Maoz concordaram e, ao longo dos 
anos, doaram dezenas de milhares de 
dólares para o trabalho dos Lodens.

Davi escreveu e 
produziu muitas 
peças, incluindo 
uma ópera inteira, 
Davi e Bate-seba, 
para destacar o 
arrependimento 
sincero e verda-
deiro. Ele também 
produziu em he-
braico a clássica e 
icônica peça Mes-
sias, de Handel. 
Em sua essência, o 
Messias de Handel 
é uma apresenta-
ção de duas horas 
das escrituras 
do Antigo e do 
Novo Testamento 

sobre a vinda do Messias Yeshua. 
Juntamente com outro pioneiro 
messiânico, Aryeh Bar Davi, Davi 
meticulosamente encaixa as palavras 
na música, linha por linha. Devido 
ao seu status icônico, Davi conse-
guiu, na última década, transmitir 
essa mensagem ousada sobre Yeshua 
no hebraico original a milhares de 
israelenses, incluindo sobreviventes 
do Holocausto e intelectuais. Esta 
mensagem, em qualquer outra for-
ma, ainda é muito difícil hoje de ser 

divulgada publicamente em Israel.
“Quando nós apresentamos a ópera 
em Tel Aviv, você e o Ari foram as 
pessoas que a apoiaram fervorosa-
mente porque vocês acreditaram”, 
disse Lisa a Shira recentemente. “O 
teatro estava quase cheio, e os messi-
ânicos trouxeram seus amigos incré-
dulos por causa de vocês. As pessoas 
ficaram profundamente comovidas e 
temos muitos testemunhos resulta-
dos disso. Vocês entendem o lugar 
da cultura e da arte. Muitos poucos 
em nossa comunidade messiânica até 
hoje realmente entendem o potencial 
da arte e da cultura de influenciar 
nosso mundo”.
Embora houvesse algumas poucas 
músicas originais escritas pelos 
primeiros visitantes da Terra Santa, 
Davi foi o primeiro a publicar um 
livro de música com suas can-
ções de adoração em hebraico 
e o primeiro a gravar músicas 
judaicas messiânicas para que elas 
pudessem ser cantadas em todo o 
mundo. Suas músicas como “Roni 
Bat Tzion” se tornaram elementos 
importantes nas composições mes-
siânicas e foram traduzidas para o 
inglês. De fato, algumas das crianças 
do programa Music Making for 
Kids, do Maoz, usam suas peças 
clássicas como material de estudo.
Davi e Lisa Loden ainda vivem 
hoje em Netanya e, por meio 
de sua organização, Kamti, eles 
continuam a compor e apresen-
tar músicas ao redor do mundo. 
Suas vidas são um testemunho da 
capacidade de Deus de capturar o 
coração e a imaginação de qual-
quer um que Ele escolha e levá-lo 
a uma aventura que não apenas o 
transforma, mas também afeta toda 
uma geração de adoradores.
A música de Davi continua a se 
estender por gerações e, portanto, 
ele sempre será lembrado como o 
Pai do movimento musical judaico 
messiânico de Israel.

Davi fazendo uso da tecnologia da época 
para compor e gravar suas músicas.
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e uma pesquisa fosse feita com cristãos e judeus messiânicos ao 
redor do mundo perguntando-lhes qual era a opinião deles sobre 
o “dever” mais importante do crente/messiânico, provavelmen-

te haveria uma variedade de respostas. Desde ajudar os necessitados a 
compartilhar as Boas Novas com outras pessoas, ter caráter divino e 
orar. Eu não acho que nenhuma delas possa ser considerada “incorreta”; 
todas são importantes. Mas, se nós tivermos o entendimento de que so-
mos seres eternos, há um ato que nós, como pessoas que creem, pratica-
remos agora e também na próxima vida. Esse algo é adoração.

De certa forma, é como se pudéssemos dizer que passamos nossa 
vida ensaiando para o momento em que ficaremos cara a cara com 
Aquele que é a essência de tudo o que é bom e verdadeiro. A Bíblia 
diz que passaremos a eternidade adorando a Ele, e eu suspeito que 
isto acontecerá simplesmente porque levará uma eternidade para 
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Continua na página 8

Por Shani Sorko-Ram Ferguson

superarmos o primeiro momento quando nos encon-
trarmos com Ele.

Apesar de todos os comentários ruins que os Filhos 
de Israel merecem receber por seu comportamen-
to no deserto - eles não recebem crédito suficiente 
pela primeira coisa que eles fizeram ao se libertarem 
dos egípcios. Depois de testemunharem o seu Deus 
esmagar os deuses daqueles que foram seus senhores 
por 400 anos, os filhos de Israel pararam na praia, 
fizeram uma canção, pegaram seus instrumentos, 
dançaram e cantaram diante de Deus, em adoração. 
Quando afastamos todo o barulho, o povo judeu, em 
sua essência, é um povo de adoração.

Por centenas de anos, canções de adoração ao único 

Deus verdadeiro foram escritas exclusivamente 
por judeus, em hebraico. À medida que os judeus 
eram espalhados aos quatro ventos e o acesso ao 
Deus de Israel foi oferecido às nações, o culto em 
hebraico - a linguagem dos “judeus imundos que 
rejeitaram a Deus” - se tornou uma abominação. 
Essa terrível mancha na história da Igreja precisa 
ser redimida em nossos dias.

Praticamente tudo o que vocês sabem sobre adorar 
a Deus, vocês aprenderam com os judeus que viveram 
milhares de anos atrás - antes da notação musical e an-
tes da maioria dos instrumentos de hoje ser inventada. 
Se meros ecos da adoração de Israel antigo trouxeram 
tanta luz ao mundo, imaginem quanto mais poderá ser 



8   |   MAOZ ISRAEL REPORT   |   JUNHO 2020

recebido 
quando os 

salmistas mo-
dernos de Israel 

forem reintegrados a 
seus postos como cantores, 

compositores e músicos.

Nós acreditamos na restauração do chama-
do dos levitas cujas vidas foram dedicadas a 
manter uma atmosfera de adoração em Israel. 
No entanto, como as distinções definitivas da 

tribo estão quase perdidas para nós hoje, abraça-
mos o rei Davi como nossa fonte de inspiração. 
Ele foi um salmista da tribo de Judá e, por causa 
de sua paixão pela adoração e amor a Deus, teve 
mais influência no mundo da adoração do 
que qualquer um que já tenha vivido. Com 
base em sua amada cidade de Jerusalém, 
a Cidade da Adoração, nós dedicamos 
nossas vidas para ver essa atmosfera 
de adoração restaurada nesta terra.

Essa visão está no coração do 
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Fellowship of Artists [Comunhão dos Artis-
tas], que é o braço artístico do Maoz e 

inclui nosso programa Music Making 
for Kids [Música Feita por Crian-

ças], que permite que crianças 
messiânicas dedicadas tenham 
acesso ao melhor treinamento 
musical disponível em Israel. 
Temos nossa própria gravadora 
e oferecemos mais de 278m² de 
espaço para estúdio profissional 
com uma equipe interna de técnicos e 
músicos para atender artistas do começo 
ao fim do processo criativo.

Nossos salmistas modernos são incansáveis. 
Até mesmo a quarentena não os atrasou! Os 

jovens músicos presos em casa continuaram 
determinados a alcançar um lugar de exce-

lência em suas atividades. Enquanto outras 
crianças assistiam ao Netflix, nossos músicos 

continuavam suas aulas on-line. Os composi-
tores e músicos continuaram compondo e as 

gravações no estúdio nunca pararam. Estamos 
construindo um exército de fiéis e o céu não é 

o nosso limite - é o nosso destino.



Junho 2020
Shalom de Jerusalém!

     Nas últimas quatro décadas, vocês, nossos parceiros do Maoz, se uniram a nós para 
superar obstáculos após obstáculos que impediam o avanço do Reino de Deus em Israel. 
Vocês ajudaram a Tiferet Yeshua a crescer, passando de uma congregação de porão para 
o corpo próspero que é hoje.

     Vocês removeram a barreira que havia entre israelenses e material de discipulado, 
patrocinando a tradução para o hebraico de Bíblias e livros devocionais.

     Agora, vamos preparar o caminho para Israel se tornar novamente uma terra repleta 
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Ari & Shira Sorko-Ram
Founders - Maoz Israel Ministries

Kobi & Shani Ferguson
Directors - Maoz Israel Ministries

de adoração. Vamos criar um caminho juntos para que os 
israelenses dediquem suas vidas a restaurar a adoração, 
pondo-a em seu devido lugar entre o nosso povo. O 
apoio de vocês nos permite continuar e ajudar artistas 
consagrados, como Davi e Lisa Loden, além de músicos 
jovens, mas talentosos, que estão apenas engatinhando.

     Vocês podem patrocinar um salmista ou ajudar a 
fornecer os instrumentos necessários para o trabalho deles.

     Seja como for que vocês escolham participar, podem 
ter certeza de que os sons de adoração ressoarão da Cidade do Grande 
Rei! E vocês terão participação nesse som magnífico - as músicas, as vozes, os 
instrumentos, a dança e o culto que emana do coração de Israel: Jerusalém.

     Seus companheiros e servos no Reino,

Ari e Shira Sorko-Ram                  Kobi e Shani Ferguson



Vocês podem ofertar 
nas seguintes  

contas da Maoz:

Visite: maozisraelbrasil.orgBanco Bradesco:
Agência 0157-0 - C/C 64.924-4
Banco do Brasil:
Agência 0203-8 - C/C 14.206-9

Proibida a reprodução parcial ou total, mecânica 
ou  eletrônica destas matérias, sem autorização 
por escrito do nosso  escritório no Brasil 


