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ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
JESUS NO VELHO TESTAMENTO
09 DE AGOSTO DE 2020

CONTEXTUALIZAÇÃO
A publicação desta semana apresenta os pontos principais, tratados na Escola Bíblica Dominical de 09 de agosto de 2020.
As participações das igrejas têm crescido substancialmente. Tivemos nesta semana 1645
participações do Brasil e 180 participações vindas do exterior.
Os irmãos têm acompanhado os estudos a respeito da Obra de Davi na EBD. Estamos enfatizando esse ensino também na televisão, por meio do Programa “Anunciando o Evangelho Eterno”, trazendo aquilo que tem sido dado nos seminários do Maanaim, acerca do
assunto “Jesus no Velho Testamento”.
É muito importante mostrar aos irmãos aquilo que precisa ser entendido. Estamos falando
sempre da Obra de Davi e da obra de Saul. Saul desagradou ao Senhor porque desobedeceu. Por outro lado, Davi agradou ao Senhor. Davi consultava ao Senhor para saber a
Sua vontade, e obedecia. A consulta e a obediência são fundamentos desta Obra.
Os resultados, até aqui obtidos, com as participações das igrejas é admirável, denotando
em seus posicionamentos e revelações alcançadas, o entendimento do momento que
estamos vivendo. As respostas têm sido muito claras e aplicadas com muita segurança. E
isso nos alegra muito, pois vemos que todo o ensino que tem sido trazido (alguns estão sendo repetidos), têm entrado na vida dos irmãos, gerando frutos para esta Obra. Deus tem
prosperado esta Obra, porque a Obra é dele. Vários Estados tiveram uma participação
expressiva, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, além dos
demais Estados.
O assunto é lindo, vasto, e traz, para dentro de nós, aquilo que estamos precisando: a consistência desta Obra na nossa vida. O momento é profético. Sofremos muitos ataques, e
sabemos, que ainda vamos continuar sofrendo. Mas Deus continuará nos dando a vitória.

DAVI E AS OPOSIÇÕES AO REINO
Temos feito a diferença entre a obra de Saul e a Obra de Davi, as armas de Saul e as armas de Davi, a forma que Saul se relacionava com Deus e a forma que Davi se relacionava com Deus. E, depois, passamos a ver as lutas que Davi enfrentou.
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Davi enfrentou muitas lutas. Nunca deixou de ter batalhas. Ele tinha que estabelecer o reino, dominar, primeiramente, os inimigos de dentro, como foi o caso de Saul, o qual deixou
uma oposição visível. Depois teve que lutar com os inimigos que estavam em Jerusalém,
onde seria estabelecido o reino, e construído o templo. Então, nada da Obra do Senhor é
de improviso. Tudo é profético. Há um tempo para cada coisa.
Vamos trazer aqui algumas respostas à terceira pergunta formulada. Muitos participaram e
o objetivo aqui é relatar também as participações, bem como fazer algumas pontuações
necessárias.

Terceira pergunta:
A oposição dos inimigos visava somente o rei Davi, ou se rebelavam contra a Obra que Deus queria
realizar no meio do seu povo? Cite um texto.

Havia uma Obra a ser realizada por Davi. Os que se rebelavam contra Davi, na verdade,
se rebelavam contra esta Obra. Então, todas as oposições eram, no fundo, contra uma
Obra que precisava ser realizada: era o reino que precisava ser estabelecido, a conquista
de Jerusalém e todo o preparo para a construção do templo. Não se tratava de uma religião, mas de uma Obra que Deus estava realizando. As coisas não poderiam ser feitas de
qualquer forma. Davi tinha o projeto. As lutas vieram. E quanto mais lutas aconteciam, mais
era fortalecido o reino de Davi (II Sm 3:1).
Vamos citar o resumo de algumas participações, as quais poderão ser vistas, na íntegra, no
site da Igreja Cristã Maranata:
·

“Muitas lutas e oposições estavam diante de Davi, mas, Davi venceu todas as oposições.”

·

“Enquanto que Davi era pastor de ovelhas, Adonias matava as ovelhas.”

·

“Não intentavam contra Davi; o intento era contra o reino.”

·

“Há um paralelo interessante de Abisague com a igreja fiel. Abisague foi a ultima mulher de Davi. Davi não a conheceu. A igreja que vai ser arrebatada pertence à Obra
de Davi. Ela não vai se mancomunar com aquilo que não é a Obra de Davi.”

·

“A oposição veio para tentar interromper o profético, que estava ligado à preparação do material para a construção do templo. Se Davi fosse derrotado, o projeto seria comprometido.”

·

“A oposição quer o lugar do Espirito Santo para impedir a sua grande Obra neste
tempo, o momento da saída.”

·

“Profeticamente, os opositores eram contra a Obra do Espírito Santo.”
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Encerramos deixando uma palavra final. A verdade e o amor são duas coisas que andam
juntas.
A verdade é a Palavra de Deus. E o amor se revela, na medida que a correção ocorre na
vida do servo de Deus, por meio da Palavra Viva, a verdade de Deus. Assim, à medida que
a correção acontece, como resultado do ensino da verdade, o amor se revela. O amor
está ligado à madrugada, ao jejum, e a tudo aquilo que se coloca diante de Deus, quando vemos o sofrimento dos irmãos em dificuldade e oramos por eles. Este amor aqui é o
“agape”, o amor fraternal, diferente do “eros” que é o amor carnal.
Uma das grandes lutas, ocorridas na igreja primitiva, veio por meio de Nicolau (prosélito de
Antioquia – At 6:5). Nicolau começou a desviar o sentido da Obra do Espirito, dizendo que
Espirito Santo era amor. E começou a instigar a igreja para viver um amor carnal. O objetivo era desviar o sentido profético do amor de Deus. O homem sem Deus somente tem o
amor carnal para dar. Mas Deus tem o amor maior para nos dar. Jesus mostrou o seu amor,
até mesmo diante dos inimigos, dos hipócritas e dos religiosos, mostrando a verdade. Dizer
a verdade é a maior característica de quem ama. Quem não ama, não diz a verdade.
Que o Senhor nos abençoe,
Pr. Gedelti Victalino Teixeira Gueiros
Presidente da Igreja Cristã Maranata
Para acesso ao conteúdo completo desta Escola Bíblica,
acesse o nosso canal no Youtube

youtube.com/igrejacristamaranataoficial

Carta às igrejas
A Igreja Cristã Maranata, por meio de seu Presidente, lamenta e se
associa à dor dos familiares do nosso querido Irmão Pastor André
Marques Ferreira – especialmente à sua esposa, a Irmã Luciana de
Oliveira Brito Marques e à sua filha, Ana Júlia de Brito Marques.
Pastor André Marques Ferreira, amado companheiro, faleceu no último
dia 12. Servo de Deus, valente, deixa um legado de trabalho, fé,
exemplo e constância.

O consolo que temos, como Irmãos e familiares, se encontra nas
Palavras do Senhor Jesus ao proferir as “boas-vindas”, que, por certo, já
recebeu o nosso Irmão:
“E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te
colocarei; entra no gozo do teu senhor.” Mateus 25:21
Pr. Gedelti Victalino T. Gueiros
Presidente da Igreja Cristã Maranata
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Informe semanal
02 a 09 de agosto de 2020

PROGRAMA ANUNCIANDO O EVANGELHO ETERNO
Ocorreu, no último final de semana, a veiculação do programa “Anunciando o Evangelho Eterno”. O programa, além de
ser veiculado pelo canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, está sendo transmitido também pelos canais de TV
aberta e rádio.

Fonte: Comunicado ICM 131/20, de 01/082020

ASSISTÊNCIA 0800
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 do Youtube. Uma estrutura especial para o
atendimento e assistência aos visitantes e convidados foi disponibilizada por
meio do telefone 0800-7073076. Foram atendidos 1.136 pessoas no período
de 01 a 07 de agosto de 2020.
Fonte: Relatório de Assistência - Plantão 24 horas. ICM.
Período de apuração: 01/08 a 07/082020

A PANDEMIA DE COVID-19
Tem sido grande a preocupação e as ações da
Igreja Cristã Maranata quando à pandemia do
corona-virus (COVID-19). As orientações quanto
ao cuidado dos irmãos para a preservação da
saúde diante da pandemia têm sido objeto de
comunicados específicos e de esclarecimentos
na própria Escola Bíblica Dominical.
Os quadros de infectados, curados e enfermos
estão ilustrados ao lado.
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