
INTRODUÇÃO 

A publicação desta semana apresenta os pontos principais, tratados na Escola Bíblica    
Dominical, de 16 de agosto de 2020. 

Tivemos nesta semana inúmeras participações, com mais de uma centena de vídeos     
recebidos, tanto do Brasil, quanto do exterior. O Estado do Rio de Janeiro, com trezentos e 
oitenta e cinco (385) participações, tem estado na vanguarda. Os irmãos estão muito   
empenhados, sejam eles, jovens, adultos. Senhoras e, até mesmo, as crianças. 

As mensagens, que temos recebido, tanto do Brasil, quanto do exterior, denotam um   
grande amadurecimento e compreensão do projeto de Deus.  

O Espirito Santo tem mostrado o sustento da igreja pela Palavra revelada. A igreja é uma 
instituição de fé. Quando olhamos para o mundo, vemos uma avalanche. Aquilo que    
interessa ao mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba 
da vida. E estas opressões querem entrar na vida da igreja. Por isso, os irmãos podem     
observar que os ensinos desta hora estão voltados à recuperação, estruturação e ânimo. 
Desde o ano passado, quando estudamos o livro de Neemias, trouxemos a questão dos 
ministérios, do comportamento humano e a aplicação profética para os nossos dias.  

O homem, muitas vezes, age no sentido de destruir aquilo que recebeu da parte de Deus. 
Não estamos preocupados com este tipo de situação, pois isso faz parte da nossa guerra. 
A grande luta continua.  

A igreja, um dia, vai partir. Mas vai deixar a sua história. Deixará uma marca registrada em 
um mundo que perdeu o rumo e não sabe para onde vai. Mas, nós estamos seguros      
porque a Palavra tem trazido, para nós, o ensino, a cada momento.  

AS CARACTERÍSTICAS DE DAVI 

Pergunta 4 

“Identifique as características de Davi, como homem valente.” 

Em II Sm 3:1, vemos que Davi precisava ser forte, valente, porque entrou em uma grande 
batalha com a casa de Saul. O texto diz que Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de 
Saul se iam enfraquecendo. Se fizermos uma comparação com os nossos dias, vemos que 
tivemos todos os tipos de lutas.  
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A obra de Davi no Velho Testamento era um tipo desta Obra, que hoje vivemos. Quando 
iniciamos, aquilo que aconteceu, na verdade, não foi a saída de uma igreja para outra. 
Saímos de uma tradição, que tinha um determinado entendimento, baseado em uma 
bíblia histórica. E nós partimos para uma jornada, definida pelo Espirito Santo. Nós          
entendemos que a Obra do Espirito, é feita por Ele.  

Nós vencemos esta grande batalha até aqui. Não foi com pessoas extraordinárias, com 
grandes oradores. Naquele tempo, ao nosso redor, até haviam homens com uma        
formação acadêmica muito boa, que sabiam se explicar, possuíam técnicas para se ex-
pressar e convencer as pessoas. Mas quando iniciamos, tiramos esta forma de convencer 
as pessoas por meio da simpatia, por meio de gestos, que, muitas vezes, tentam dizer 
aquilo que o Espirito Santo não está falando.  

Todos os que trabalhavam conosco eram homens simples. Lembramos do Pr. Jairo,      
homem simples, mas com uma mensagem direta, clara, revelada e de poder. O            
Pr. Jonas era um homem cheio do Espírito Santo, simples e usado com poder na           
presença do Senhor.  

No que tange às caraterísticas de Davi, o texto, em I Sm 16:18, fala de Davi como        
homem valente.  

As batalhas enfrentadas por Davi contra os seus grandes inimigos foram grandes, mas ele 
não recuava. Uma mostra da valentia de Davi está registrada em II Sm 17:1. Aitofel   
aconselhou Absalão a perseguir Davi com 12 mil homens. Mas Husai deu um outro      
conselho a Absalão dizendo: “bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são    
valorosos [...] (II Sm 17:8). Davi é tipo do servo de Deus nesta Obra.   

Pergunta 5 

“No texto de II Samuel, capítulo 23, a partir do verso 8, identifique os três nomes mais importantes 
que estavam relacionados entre os trinta valentes de Davi e que correspondiam à operação da 
trindade que fortalecia o rei e o governo de Israel. Identifique os elementos da trindade em cada 
nome.” 

Josebe-Bassebete  
O Espírito Santo 

Josebe-Bassebete é a figura do Espirito Santo. Ele se opôs a oitocentos (800). Em uma   
batalha é necessário organização. E esta tem sido a grande batalha que sempre         
tivemos. Uma batalha contra os que se opuseram à Obra do Espirito Santo. Oitocentos 
(800) é múltiplo de oito (8). O número oito (8) é o símbolo da redenção. Interessante que 
Josebe-Bassebete é um nome composto por 2 palavras, da mesma forma que o Espírito 
Santo. 

Eleazar 
O Pai 

Ele lutou com um grupo enorme de pessoas. Destruiu tanto que a espada ficou presa em 
sua mão. É a experiência da doutrina. O homem que conhece a doutrina do Espirito, 
quando a espada se apega à sua mão, não solta mais. Ele foi batizado com o Espirito 
Santo, tem dons espirituais e sabe o valor do ministério. É a doutrina do Pai. Não larga em 
momento algum. Eleazar é a figura do Pai. 
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Samá 
Jesus, o Filho 

A figura de Samá é a do Filho (Jesus). A luta empenhada por ele foi extraordinária, para 
defender o alimento. Defendeu, sozinho, o campo. Uma figura maravilhosa de Jesus, 
que, sozinho foi à cruz do calvário, para derramar o seu sangue para perdão dos nossos 
pecados. É aquele que defende o pão de cada dia, o alimento vivo. A grande batalha 
era a luta contra o inimigo que queria tirar o alimento.  

 

 

Que o Senhor nos abençoe, 

 

Pr. Gedelti Victalino Teixeira Gueiros  

Presidente 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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A  partir de 16 de agosto de 2020, a Escola 
Bíblica Dominical terá início em novo horário, 
às 10h (horário de Brasília). Não haverá,      
durante a EBD, ordinariamente, a transmissão 
de informes e avisos.  

Fonte: Comunicado  ICM 139/20, de 13/08/2020 

Novo horário da EBD 
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Informe semanal 
09 a 16 de agosto de 2020 

PROMOÇÃO DAS CLASSES DE CRIANÇAS, INTERMEDIÁRIOS E ADOLESCENTES 

Fonte:  Comunicado ICM 141/20, de 15 /08/2020 

A promoção de classes das           
c r i a n ç a s ,  i n t e r m e d i á r i o s  e             
adolescentes deste mês de agosto, 
será realizada durante a  Escola    
Bíblica Dominical do dia 23 corrente 
(domingo), por meio da imposição 
de mãos a ser efetuada pelo pastor. 

SEMINÁRIO ESPECIAL  

Será realizado, nos dias 29 e 30 de agosto (sábado e 
domingo), um seminário especial para as igrejas, o 
qual será transmitido pelos canais oficiais da Igreja 
Cristã Maranata.  

O seminário terá início às 8h do sábado com         
previsão de encerramento às 17h, retornando no   
domingo (30) às 8h e previsão de encerramento às 
11h.  

Fonte:  Comunicado ICM 138/20, de 12/08/2020 

ENTREVISTA COM O PR. GEDELTI GUEIROS 

No dia 12 de agosto, foi exibida uma entrevista com o    
Pr. Gedelti Gueiros, presidente da Igreja Cristã           
Maranata.  

A entrevista foi realizada pelo Pastor Josias Junior e teve 
por objetivo esclarecer algumas perguntas e dúvidas,  
enviadas por vários irmãos.  

Para visualizar o conteúdo completo da entrevista,     
acesse o nosso canal no Youtube 

youtube.com/igrejacristamaranataoficial 

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas por meio do site http://portal.presbiterio.org.br. 

O Pr. Gedelti esclareceu acerca de pontos referentes ao governo e ao ministério da Obra do 
Espírito Santo.  Explicou sobre o desligamento de membros ou de pastores da igreja, e a forma 
pela qual este assunto é visto, com naturalidade, pelo Presbitério. 

Na segunda ou terça-feira, após a EBD acima referenciada, os pastores comunicarão, às suas 
respectivas igrejas, os nomes das crianças, intermediários e adolescentes promovidos.  

Esta promoção compreende um dos motivos de glorificação da igreja, que acompanha, com 
oração e súplicas, o crescimento físico e espiritual das nossas crianças, intermediários e adoles-
centes.   
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Será realizada, em 21 de agosto de 2020, a Assembleia Geral Extraordinária 
da Igreja Cristã Maranata, com os representantes da regiões, nos termos do 
Artigo 8º do Estatuto da Igreja.  

Diante da situação atual, decorrente da pandemia do novo coronavírus 
(COVID-19) e das restrições impostas e recomendadas pelas autoridades 
com relação a deslocamentos e reuniões de pessoas, a reunião se dará de 
forma virtual, por meio da  plataforma digital ZOOM. 

Fonte: Edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, de  06/08/2020  

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA IGREJA CRISTÃ MARANATA 

Ocorreu, no 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 na vida de José.  

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 
9 a 16  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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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 8 e 14 de agosto foram realizados 1071 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: 08 a 14 de agosto de 2020 

Informe semanal 
09 a 16 de agosto de 2020 

Fonte:  Portal Presbitério - COVID-19 

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.  

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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