
EDITORIAL 

A publicação desta semana apresenta os pontos principais, tratados na Escola Bíblica    
Dominical de 30 de agosto de 2020. 

Tivemos, nesta semana, 2150 participações do Brasil, 157 do exterior, além de mais de 120 
vídeos. As tabelas, a seguir, mostram as participações mais representativas do Brasil e do 
Exterior, expressas em percentuais. 

     

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESE DA PALAVRA 
Foi ressaltada a alegria da bênção concedida no dia de ontem, pela realização do      
seminário on line, o qual contou com mais de 300 mil visualizações. 

O assunto da Escola Bíblica Dominical foi sobre Davi.   

Pergunta 1 

Aponte algumas diferenças históricas e proféticas entre os reis Saul e Davi, a partir da escolha e a 
posse do reino. Destaque o tratamento dispensado por cada um no cuidado com o seu povo.  

O que nos chama a atenção na diferença entre os dois reis, no sentido profético, é que a 
obra do homem tem uma característica que é a aparência, o destaque, a fama, e o    
interesse pessoal. É uma obra que normalmente as pessoas escolhem os seus líderes,        
conforme o gosto de cada um.  Tudo isso é característico da Obra de Saul, que representa 
uma mera tradição religiosa. 

Por outro lado, o reinado de Davi representa a Obra do Espírito Santo e a característica 
principal desta Obra é o destaque à pessoa do Senhor Jesus. 
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O homem na Obra do Espírito Santo é segundo o coração de Deus, e não segundo a sua 
própria vontade, ou a vontade de seus interesses ou de seus liderados. 
E o que nos chama a atenção nestas diferenças é o tratamento dispensado ao povo, 
como por exemplo, o episódio de Saul, quando lutava contra os filisteus. Saul fez uma 
conjuração: “maldito o homem que comer pão”. O seu exército estava desfalecendo 
de fome. Foi quando Deus teve misericórdia e Jonatas tomou o favo de mel para aclarar 
os seus olhos. Já Davi tinha sempre o proposito de levar o povo a ser conduzido pela   
vontade de Deus. Um exemplo foi quando Davi levou a arca da aliança da casa de 
Obede Edom para Jerusalém. Ele entendeu que a arca (que era uma benção) estava 
restrita por tempo determinado a somente uma família e precisava ser levada para     
Jerusalém para que fosse uma benção para todos, de forma permanente. Davi           
entendeu que a arca representava o governo de Deus para o seu povo. A Obra do     
Espirito Santo valoriza aquilo que a tradição religiosa desprezou, ou seja, a palavra       
revelada. 

“Saul perdeu a sensibilidade do Espírito e o discernimento, resultando na sua mescla com a 
feitiçaria. A obra de Saul acabou no ecumenismo (I Sm 28:8). Na obra de Saul, o que Deus   
falava não tinha importância. O importante era o que o homem achava diante do seu próprio 
interesse. Mas Obra de Davi, ao contrário, o que Deus fala é muito importante porque, para 
Davi, o importante era fazer a vontade de Deus.” Igreja Limoeiro - MG 

 

    Pergunta 2 

Lendo o capítulo 17 de I Samuel, estabeleça os aspectos proféticos do ensino e responda: 

 a: Por que, durante 40 dias, o filisteu desafiava Saul e o seu exército? 
 b: Por que Davi recusou a roupa de Saul para batalhar contra o filisteu? 
 c: Por que o filisteu, apesar de ter uma poderosa espada em suas mãos, perdeu a batalha    
contra Davi e por essa mesma espada foi degolado? 

 

   Letra a 
O aspecto profético deste ensino está ligado ao tempo de 40 dias. 40 é o número da 
provação. Nestes 40 dias, no versículo 10, Golias fez um desafio: “Hoje desafio as compa-
nhias de Israel, dizendo: dá-me um homem para que pelejemos”. 

“O homem ali desafiado pelo gigante, neste caso, é o homem que a carne deseja enfrentar, 
porque é um homem também na carne”. Pr. Gedelti Gueiros 

E a reação de Saul e do seu exercito, durante o desafio do filisteu foi de medo.  Os      
desafios da carne são capazes de causar medo àqueles que estão na carne. O exército 
de Saul não possuía as armas de Davi, as armas do Espírito. E para enfrentar a carne, é 
preciso usar os recursos da graça, as armas de Davi. 

“Você enfrenta este desafio com oração, com jejum, com madrugada, com os recursos da 
graça, as armas de Davi. A Obra do Espírito não pode perder esta estrutura de guerra para 
pelejar contra o adversário, contra a carne.” Pr. Gedelti Gueiros 

 

Letra b 
As vestes com os armamentos da obra de Saul, não se adaptam às da obra de Davi. Por 
que são similares àqueles usados pelo opositor, o filisteu. 
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Na Obra do Espírito Santo nós não conseguimos andar com a estrutura de uma tradição 
religiosa, pois essa não é a nossa experiência. Davi disse: Eu nunca experimentei isso.    
Para sermos vitoriosos nesta obra é preciso retirar as armas da tradição religiosa, cultura   
religiosa, da palavra da letra, dos argumentos, e tantas outras armas que são usadas por 
aqueles que se opõem à Obra do Espirito Santo. Por isso, Davi recusou a roupa de Saul 
para lutar contra o filisteu, porque ele tinha a sua roupa de pastor, tinha o cajado na 
mão e as cinco pedras do ribeiro. 

“Na prova, Deus revela quem é valente e quem é covarde, quem é fiel e quem é infiel. E Deus 
permite a prova para revelar o caráter do seu povo fiel, ou seja, quem se mantém valente e 
quem se mantém firme no Senhor. E somente Davi foi achado valente e foi achado fiel.” Igreja 
de Costa Rica. 

Letra c 

O sentido profético deste ensino é “a carne não sabe lutar usando a palavra”. A espada 
é uma arma poderosa, mas estava na mão da carne, do gigante Golias.  

E a espada é símbolo da palavra de Deus e a carne não sabe lutar usando a Palavra de 
Deus.  

“A Palavra usada na carne, o discursos, a retórica, a técnica de convencimento, isso é espada 
usada pelo gigante. Existem os gigantes da carne que possuem os seus argumentos, mas ao 
final eles morrem pelos seus próprios argumentos”. Pr. Gedelti Gueiros 

A espada somente é poderosa quando usada por Davi. Aí, sim, é diferente. Davi estava 
colocado sobre o corpo morto do gigante e usa a espada. E a espada seria usada     
naquele momento por um homem que estava na direção do Espírito Santo. Por isso, o 
uso que ele fez da espada foi cortar a cabeça do gigante. Este ato mostra que a         
Palavra de Deus, quando usada pelo Espírito, separa aquilo que está na mente do ho-
mem. A carne agora não vai se movimentar mais em função da mente.  

A Palavra de Deus é que separa os maus pensamentos, mas isso acontece somente 
quando ela é usada por aqueles que estão lutando em nome do Senhor dos Exércitos. 
 
Que o Senhor nos abençoe, 

Pr. Gilson P. Sousa   

Conselho Presbiteral da Igreja Cristã Maranata 

Para visualizar o conteúdo completo desta Escola      
Bíblica, acesse o nosso canal no Youtube 

youtube.com/igrejacristamaranataoficial 
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Nesta próxima quarta-feira, dia 02/09/2020,  serão 
trazidos alguns esclarecimentos, pelo Pr. Gedelti, 
via Instagram, acerca de alguns pontos           
abordados nas aulas do seminário on line. 
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Foi realizado, no dia no dia 29 de agosto (sábado), o primeiro       
seminário especial on line da Igreja Cristã Maranata. O seminário foi  
transmitido para as igrejas do Brasil e Exterior, por meio do canal  
YouTube da ICM.  O seminário teve mais de 140 mil inscritos e mais 
de 300 mil visualizações.. 

Antes do início do seminário, várias tomadas de cena do               
Maanaim-ES foram mostradas, apresentando as novas construções e           
adequações realizadas durante o período entre fevereiro e agosto 
deste ano.  

Uma das novas construções, que 
se notabilizou, foi a passarela.  

A passarela faz parte de um   
projeto de modernização do  
Maanaim do Espírito Santo,     
conforme informou o Pr. Pedro 
Mart ins, administ rador do         
Maanaim-ES. 

Entrevista com o Pr. Luiz Eugênio  - Créditos : Rádio Maanaim 

O Pr. Luiz Eugênio esclareceu       
também sobre o funcionamento 
deste seminário, o primeiro      
seminário on line da igreja. Toda 
a organização e operação       
envolveu um grupo de aproxi-
madamente 50 pessoas  presen-
tes, devido às restrições relativas 
ao distanciamento social. 

F o i  r e s s a l t a d a  a  g r a n d e            
oportunidade dos irmãos poderem 
participar do seminário de sua    
própria casa.   

Para os países de língua inglesa e 
russa, será feita uma edição       
especial para uma posterior             
publicação. Países como Ucrânia e 
Israel, dentre outros, receberão o 
seminário com a tradução para o 
seu idioma.  

Um ponto de destaque do seminário foi que, apesar de ser um seminário virtual, houve uma 
interação com os participantes por meio do Whatsapp  e email.   

Passarela do Maanaim e entrevista com o Pr. Pedro Martins             
Créditos : Rádio Maanaim 
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ORAÇÃO NESTE TEMPO 

O assunto da primeira aula foi “Oração neste tempo”.  

Vários dons espirituais, mostrando a grande operação 
de Deus, foram transmitidos. Ao final da aula, foi feita  
uma oração com imposição de mãos sobre os lares. 

BÍBLIA PALAVRA DA VIDA E PALAVRA VI-

A FÉ 

Os pontos, abordados pelo Pr. Gedelti Gueiros,  
nesta aula, se referiram aos desafios da fé.  

“A fé sempre foi contestada. A contestação não 
está ligada à existência de algo contra ou a fa-
vor, mas se refere a forma como ela chega a ca-
da um de nós e como cada um entende a res-
peito de fé., e se esse entendimento que se tem 
é aquele que o Senhor Jesus e o evangelho se 
incumbiu de pregar durante estes dois mil anos.” 

ISRAEL 

Israel tem sido o relógio que marca o tempo        
profético para a igreja. Foi feita uma exposição   
durante a aula, mostrando que o interesse da Obra 
ao se estudar Israel não se refere aos aspectos     
históricos ou geográficos, mas sim aos aspectos    
proféticos.  

Foi explanado, de forma clara, com o auxílio de um 
quadro ilustrativo, a representação da figueira 
(Israel), a videira (Igreja fiel) e o momento profético 
que estamos vivendo. 

Foi realizada uma breve exposição sobre estes dois 
importantes aspectos da Palavra de Deus.  

A Bíblia foi inspirada e apresenta, desde o Gênesis 
ao Apocalipse, um projeto de salvação firmado em 
Jesus. Mas somente o Espírito Santo, operando por 
meio da Palavra, pode revelar quem é Jesus. A   
inspiração nos leva à Palavra da Vida. Mas,         
somente a revelação, pelo Espírito Santo, é que    
pode nos levar à Palavra Viva. 

Foi esclarecido acerca dos aspectos da fé no Velho e Novo Testamento. Foi mostrado que a 
fé e a obediência andam juntas. A fé, definida pelo Espírito Santo, registrada em Hebreus 
11:1, é fundamento e é aquilo que se espera. Assim, a fé está no caminho da espera,        
porque cremos em uma promessa de Deus. 
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SALVAÇÃO COMO RECURSO DA GRAÇA  

Salvação é um projeto que vem da eternidade. É 
por  meio deste projeto, que Deus se manifesta ao 
homem, conforme exposto pelo Pr. Gilson Sousa.  

É um projeto que vem da eternidade e que Deus    
coloca a disposição do homem, em um                  
determinado momento da sua vida.  

Salvação é um recurso da graça de Deus. O Pai  
elege, o Filho chama e o Espírito Santo conduz. Aqui 
se revela a operação da trindade.  

OS BENEFÍCIOS DA COMUNHÃO 

O Pr. Daniel Moreira fez uma exposição sobre a       
bênção da comunhão com Deus. O Espírito Santo é a 
pessoa da trindade responsável pela comunhão de 
Deus com os homens. 

Estar em comunhão é estar vivendo uma doutrina 
completa e profética.  

OS MÓVEIS DE TOBIAS 

O assunto da aula versou sobre a posição de 
Neemias: o seu comprometimento, sua      
fidelidade para com Deus, as lutas que      
enfrentou e as vitórias dadas a ele por Deus.  

As lágrimas, a oração, e o jejum, foram os 
recursos utilizados para que Deus operasse a 
vitória sobre os adversários e opositores à 
Obra que Deus queria realizar. 

RESUMO HISTÓRICO E PROFÉTICO DA OBRA 

Foi realizada uma exposição sobre o histórico da 
Obra, apresentando um paralelo profético da 
Obra de Deus na vida de Davi. 

As lutas, provas e vitórias de Davi prefiguravam as 
lutas e vitórias desta Obra.  

A posição do servo de Deus, nesta Obra, é a    
mesma de Benaia: puxar a mula e gritar “Viva o 
Rei”.    

SEMINÁRIO ESPECIAL ON LINE 

Para ver a gravação do Seminário On Line, acesse o 
nosso canal no Youtube 

youtube.com/igrejacristamaranataoficial 
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Será disponibilizada, dentro desta semana, a 
livraria “on line” do Instituto Bíblico da Igreja 
Cristã Maranata.  

Na livraria “on line” poderão ser                 
encontradas as publicações da Igreja Cristã           
Maranata, de forma simples e  rápida.  

Acesse o site do Instituto Bíblico e clique na 
aba “Livraria” para ter acesso às                
publicações. 

LIVRARIA DO INSTITUTO BÍBLICO  

Ocorreu, neste último final de semana, o programa 
“Anunciando o Evangelho Eterno”.   

O programa desta semana abordou, no quadro 
“Lições do Maanaim”, o assunto “Jesus no Velho        
Testamento”, com o foco “Jesus como profeta”.  

Além de ser veiculado no canal do YouTube da Igreja 
Cristã Maranata, o programa está sendo transmitido 
pelos canais de Rádio e TV aberta.  

PROGRAMA ANUNCIANDO O EVANGELHO ETERNO 

Fonte: Radio Maanaim  

Informe semanal 
24 a 30 de agosto de 2020 

Para visualizar o programa “Anunciando o Evangelho 
Eterno”, acesse o nosso canal no Youtube 

youtube.com/igrejacristamaranataoficial 
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Acesse a livraria do Instituto Bíblico em http://institutoicm.org.br 
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O tema do estudo do mês de           
setembro para as classes de crianças, 
intermediários e adolescentes será “ O 
ministério do Senhor Jesus”.   

Em decorrência da suspensão dos   
cultos presenciais, ocasionada pela 
pandemia do novo coronavirus 
(COVID-19), as aulas estão sendo      
veiculadas por meio do canal oficial 
do YouTube da Igreja Cristã Maranata. 

As aulas têm por objetivo ensinar às crianças, intermediários e adolescentes que o Senhor Jesus 
veio a este mundo para nos dar salvação, vida eterna.  

O material está disponível no site ciassmaranata.org.br. O cronograma das aulas de setembro 
está ilustrado a seguir. 

Aulas para as crianças (3 a 7 anos), intermediários e adolescentes 

Aulas para as crianças de 0 a 3 anos 

No quadro “Acessibilidade” do Programa 
“Anunciando o Evangelho Eterno” desta semana, 
a Dra. Maria Amim abordou as formas de           
desenvolvimento de autonomia.    

Foi informado que existe material da Escola Bíblica 
Dominical com letras maiores para a baixa visão. 

Para visualizar o programa “Anunciando o Evangelho 
Eterno”, acesse o nosso canal no Youtube 

youtube.com/igrejacristamaranataoficial 
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A partir do dia 05/09/2020, as atividades          
presenciais nos templos da Igreja Cristã          
Maranata serão retomadas gradualmente.  

Durante os dias  24 de agosto a 5 de setembro, 
ocorrerá um período de oração ininterrupta e 
jejum em favor do retorno das atividades.  

Durante este período, a igreja estará                     
intercedendo pelos irmãos que estão               
impossibilitados de estar nos cultos, livramento 
da violência e de enfermidades, livramento nos  
cultos presenciais, novos convertidos e salvação 
de vidas, Presidente da Igreja, Conselho Presbi-

teral, pela nossa nação��dentre outros.� 

RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Informe semanal 
24 a 30 de agosto de 2020 
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Foi publicado no jornal “A Tribuna”, em 24 de 
agosto, o artigo “Como surgiu a Igreja Cristã 
Maranata”. O artigo discorre sobre as           
mudanças estruturais ocorridas na sociedade 
e na comunidade evangélica, na década de 
1960, e o surgimento da igreja. 

“A década de 1960 foi marcada por            
mudanças estruturais na sociedade. Uma    
onda de ecumenismo ganhava força nas   
igrejas. Este fato fez surgir, no meio da           
comunidade evangélica, um grupo que não 
aceitava muito esta nova postura e que      
buscava avivamento espiritual.” 

O artigo mostra os 3 presidentes da Igreja     
Cristã Maranata, a saber: 

· Pr. Manoel dos Passos Barros (1970 -1986). 

· Pr. Edward Hemming Dodd (1986—2007). 

· Pr. Gedelti Victalino Teixeira Gueiros (desde 

2007). 

Fonte: Tribuna on line  - 24/08/2020. Disponível em https://tribunaonline.com.br/como-surgiu-a-igreja-crista-maranata 

Fonte: Comunicados ICM 143 de 20/08/2020 e 
Comunicado 145 de 22/082020 
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Durante este período de pandemia e de isolamento 
social, a Igreja Cristã Maranata está realizando os    
cultos de forma virtual, por meio do seu canal no Youtube. Uma estrutura especial para o     
atendimento e assistência aos visitantes e convidados foi disponibilizada por meio do telefone 
0800-7073076.   

No período compreendido entre 22 a 28 de agosto foram realizados 1017 atendimentos. As      
tabelas, abaixo ilustradas, demonstram os dados estatísticos dos atendimentos realizados.  

ASSISTÊNCIA 0800 

Fonte:  Relatório de Assistência - Plantão 24 horas. ICM. Período de apuração: 22 a 28 de agosto de 2020 

Informe semanal 
24 a 30 de agosto de 2020 

Fonte:  Portal Presbitério - COVID-19 - Apuração em 29 de agosto de 2020 

A PANDEMIA DE COVID-19 
A situação da evolução da pandemia do coronavirus      
(COVID-19) tem sido motivo de grande preocupação por          
parte da Igreja Cristã Maranata.  

As orientações quanto aos cuidados a serem utilizados pelos 
irmãos têm sido disponibilizadas por meio de comunicados  
específicos e assistência pastoral.  

Foi distribuído, em 27 de agosto, pelas mídias sociais da Igreja  
Cristã Maranata, um quadro ilustrativo das medidas de        
prevenção, dentro do templo, para o coronavirus.  

A situação do quadro COVID-19 dos membros da Igreja Cristã Maranata, no Brasil e no Exterior, 
está ilustrada pelas tabelas específicas. 
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