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A Salvação
Parte III

A publicação desta se-
mana apresenta os 
pontos principais tra-
tados na Escola Bíbli-

ca Dominical de 14 de fevereiro 
de 2021.

No Brasil tivemos um total de 
21.298 participações através de 
respostas enviadas por igrejas 
de cidades de todos os 26 esta-
dos do Brasil, além do Distrito 
Federal. 

Do Exterior, tivemos 535 parti-
cipações recebidas dos nossos 
irmãos de 195 igrejas, em 36 pa-
íses.

Tivemos ainda o recebimento 
de 143 vídeos com a gravação 
das respostas, num total de 18 
do exterior e 125 em língua por-
tuguesa, recebidos de 112 igre-
jas.

As principais participações do 
Brasil (por Estado) e do Exterior 
(por país) foram registradas, 
em percentuais, e estão ilustra-
das nas tabelas ao lado.

Participações por Continentes Participações por País
América do Sul 185 Estados Unidos 112
América do Norte 133 Bolívia 95
Europa 124 Portugal 77
América Central 25 Itália 34
África 11 Argentina 29
Ásia 6 Peru 27
Oceania 5 Uruguai 23

Venezuela 20
Chile 19
Panamá 15
Colômbia 12

Fonte: Portal Presbitério - EBD

Parcipações 14 de fevereiro de 2021
Brasil Exterior

Estado Participação País Participação
Espírito Santo 24,81% Estados Unidos 20,93%
São Paulo 16,41% Bolívia 17,76%
Rio de Janeiro 15,07% Portugal 13,46%
Minas Gerais 11,22% Itália 6,36%
Bahia 6,76% Argentina 5,05%
Alagoas 6,31% Peru 4,49%
Pará 4,50% Uruguai 4,30%
Pernambuco 4,25% Canadá 3,93%

Venezuela 3,74%
Chile 3,55%

Clique aqui para 
baixar o apêndice 
com os nomes das 
contribuições desta EBD.
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Síntese da palavra do 
presidente

Eu quero saudar todos 
os nossos irmãos com a 
paz do Senhor. Hoje, dia 
14 de fevereiro de 2021, 

estamos, mais uma vez, nesta 
Escola Bíblica Dominical. 

Tivemos um seminário para 
pastores e outros participan-
tes, como ungidos e diáconos. 
E agora, vamos tratar da nossa 
Escola Bíblica Dominical.

Primeiramente, queremos di-
zer que tivemos uma marca 
recorde de participações neste 
seminário: quase 22 mil partici-
pações. Há um empenho dos 
pastores, diáconos e irmãos de 
forma geral, e isto nos alegra 
muito. Estamos entendendo 
que há uma determinação do 
Espírito Santo para que a igreja 
esteja preparada para este mo-
mento. 

Em todas as épocas, a igreja 
viveu o seu tempo, o seu mo-
mento. E o momento da igreja 
agora é a última dispensação. 
De Adão a Abraão, 2000 anos. 
De Abraão a Jesus, 2000 anos. 
E de Jesus até hoje, 2000 anos. 
O domínio, o governo e a orien-
tação desta dispensação é do 
Espírito Santo.

Esta dispensação começa no 
Pentecostes e vai se encerrar 
no arrebatamento da igreja. 
Tudo está em função da Pala-
vra revelada, da nossa relação 
com Deus, por meio do Espírito 
Santo, que é o clamor pelo san-
gue de Jesus. Não é o clamor 
pelo sangue biológico, mas nós 
sabemos que o sangue é a vida, 
o Seu Espírito.

Nós sempre damos uma ex-
plicação sobre estes assuntos 
doutrinários sobre a prepara-
ção da igreja para o arrebata-

mento. 

Há uma participação muito 
acentuada, com colocações 
muito bem feitas. Citamos os 
pastores, Lee e Peter, da Coréia 
do Sul. Temos também a parti-
cipação de quase 2000 igrejas 
no exterior.

A quantidade de visitantes tem 
aumentado, consideravelmen-
te. São pessoas que estão en-
viando a sua participação, sen-
do de outros grupos (*).

Vamos então as perguntas.

A primeira pergunta é relativa 
ao tempo de decisão. Então, o 
tempo é de decisão.

Pergunta 1
O tempo é de decisão

1. Lendo os textos abaixo, respon-
da:

I - Mt 22:14, II - 2 Pe 2:20, III - Hb 
10:38, IV - Gl 5:4, V - Fp 3:13, VI - 1 Tm 
4:1 e 4:16, VII - Mt 7:21-23

A) O crente pode se desviar do ca-
minho e perder a salvação?

Quanto à pergunta feita, quase 
99% dos irmãos responderam: 
“sim, o crente pode perder a 
salvação”. Os textos são expli-
cativos. A escolha é na fidelida-

* A participação dos estados do Brasil e dos 
diversos países está registrada no Editorial 
e nas seções específicas deste Boletim.

de. Você recebeu um chama-
do. Como exemplo: eu convido 
10 pessoas para trabalhar para 
mim. Todos foram chamados. 
Mas um fica conversando, ou-
tro está distraído, mas um gru-
po fica trabalhando. Este gru-
po que ficou trabalhando para 
o motivo que foi chamado, é o 
grupo que vai ser escolhido. 10 
foram chamados, mas os esco-
lhidos são os fiéis. Quem de-
termina a escolha é o próprio 
homem. Isto se chama livre ar-
bítrio. Isso é um direito que me 
assiste. Só que o que me cha-
mou não vai me aceitar se eu 
não for fiel.

O texto em Mateus 22:14 é mui-
to claro:

“Porque muitos são chamados, 
mas poucos, escolhidos.” Mateus 
22:14

O texto em II Pedro mostra que 
alguns creram, mas foram ven-
cidos pelo pecado. 

“Porquanto se, depois de terem es-
capado das corrupções do mun-
do, pelo conhecimento do Senhor 
e Salvador Jesus Cristo, forem ou-
tra vez envolvidos nelas e venci-
dos, tornou-se-lhes o último esta-
do pior do que o primeiro.” II Pedro 
2:20

E o último estado é pior do que 
o primeiro. Ou seja, ele está em 
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um estado pior do que quando 
conheceu a salvação. Quando 
conheceu a Jesus, ele teve uma 
experiencia para mudar de 
vida. Mas agora, o estado dele é 
pior do que antes. 

Deus não está precisando de 
homens, de gente. Mas Ele 
quer servos fiéis para o projeto 
dele. Não é para o nosso proje-
to. Em Hebreus, vemos:

“Mas o justo viverá da fé; e, se ele 
recuar, a minha alma não tem 
prazer nele.” Hebreus 10:38

Quando eu dou alguma coi-
sa para o Senhor é por fé. Mas 
se é por outro motivo, seja por 
vaidade, seja para visibilidade, 
então, não é mais por fé. Se ele 
recuar, é diferente. O homem 
recua por um pedaço de pão. 
Ele troca a benção por conta de 
um pedaço de pão. 

Paulo escreve aos Gálatas:

“Separados estais de Cristo, vós os 
que vos justificais pela lei; da gra-
ça tendes caído.” Gálatas 5:4

Você foi chamado para servir a 
Deus, pela fé. Mas agora, você 
deixou a graça e foi para a lei. 
Haviam judeus que haviam se 
convertido e queriam colocar a 
lei dentro da salvação.

Existem outros textos, nas de-
mais cartas.

“Irmãos, quanto a mim, não julgo 
que o haja alcançado; mas uma 
coisa faço, e é que, esquecendo-
-me das coisas que atrás ficam 
e avançando para as que estão 
diante de mim.” Filipenses 3:13

Paulo fala aos Filipenses, acerca 

da salvação (quanto a mim...). A 
luta é todo dia. Se estou salvo, 
estou salvo para sempre? Não 
é isso! Se alguém jogou o sal-
va vidas para você, não largue. 
Não é nem lógico.

Paulo se refere a este momen-
to. Quando ele escreve a Timó-
teo ele diz: 

“Mas o Espírito expressamente diz 
que, nos últimos tempos, aposta-
tarão alguns da fé, dando ouvidos 
a espíritos enganadores e a dou-
trinas de demônios.” II Timóteo 4:1

Mostramos ontem (seminário 
de sábado) as doutrinas que 
vieram para desviar as pesso-
as. O homem sai e começa a 
desdizer tudo aquilo que ele 
pregou. Agora ele tem uma 
“verdade” e muitos saem para 
ouvir essa “verdade”. A culpa 
nem é dele, mas daqueles que 
estão ouvindo aquilo que não 
deveriam ouvir. E a Timóteo, 
Paulo escreve dizendo:

“Tem cuidado de ti mesmo e da 
doutrina; persevera nestas coisas; 
porque, fazendo isto, te salvarás, 
tanto a ti mesmo como aos que te 
ouvem.” I Timóteo 4:16

E, por último, a pergunta que 
solicita a explicação do texto 
em Romanos:

“Porque os dons e a vocação de 
Deus são sem arrependimento.” 

Romanos 11:29

Deus não se arrepende em co-
locar as coisas em seu devido 
lugar. Ele não se arrepende. 
Mas o fulano vem de lá e tira 
do lugar. É um problema dele. 
O que Deus fez está feito, mas 
o homem aceita ou não. A pre-
destinação é profética, em Je-
sus. Quem está em Jesus não 
peca. Você pecou? Você voltou 
atrás? Deus não se arrepende 
do que fez. Ele te chamou e 
não se arrependeu. Mas você 
quer embora? Você não quer? 

Há uma vocação, uma benção, 
uma escolha, uma eleição. E o 
homem não pode deixar isso 
para trás. 

Na terça feira, a partir das 14h, 
traremos o seminário de pas-
tores e ungidos, realizado no 
sábado, para todos os irmãos. 
Muitos querem ouvir a Palavra. 

Assim, Deus vai continuar reali-
zando esta grande Obra. 

Se você tem uma dúvida, de-
pois de tudo isso, pode enviar 
sua pergunta que iremos res-
ponder. 

Que o Senhor nos abençoe,

Pr. Gedelti Victalino Teixeira Gueiros
Presidente da Igreja Cristã Maranata 

Pr. Gedelti Gueiros realizando a síntese do estudo da Escola Bíblica Dominical

Clique aqui para 
assistir, na íntegra, 
à Escola Bíblica 
Dominical, no canal oficial 
da ICM no YouTube.
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Perguntas da Semana
15 a 21 de fevereiro de 2021

Pergunta 1

Cite alguns nomes de pessoas, cujas histórias estão registradas, 
tanto no Velho como no Novo Testamento, que se colocaram con-
tra o seu próprio chamado.

Como envio minha participação 
para a Escola Bíblica Dominical?

- Para enviar uma participação escrita, aces-
se o endereço https://www.igrejacristama-
ranata.org.br/ebd/participacoes/

- Para participação em vídeo, envie um 
e-mail para contato@radiomaanaim.com.
br

Clique aqui para enviar sua 
contribuição

Onde acesso o Boletim Informativo 
para download?

Você pode baixar pelos endereços https://
www.igrejacristamaranata.org.br/noticia/
category/boletim-ebd/ ou https://institu-
toicm.org.br/ebd

Clique aqui para acessar

Pergunta 2

Aponte três objetivos do anticristo em sua mensagem para atingir 
a Igreja Fiel.

Pergunta 3

Qual é a relação existente entre o anátema e o apóstata?

Pergunta 4

Como deve ser o comportamento da Igreja Fiel diante das mensa-
gens do anátema nesta hora?
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Atividades do Mês
Fevereiro 2021

Programação das 
classes de crianças, 
intermediários e 
adolescentes

O tema do estudo do mês de 
fevereiro para as Crianças, In-
termediários e Adolescentes é: 
“O poder de Deus na vida de 
José”. As aulas têm como obje-
tivo levar as classes a entende-
rem a importância de sermos 
guiados pelo Espírito Santo e 
alcançarmos o projeto de Deus 
para as nossas vidas. 

Em decorrência da suspen-
são das reuniões presenciais 
das Crianças, Intermediários e 
Adolescentes, ocasionada pela 
pandemia do novo coronavírus 

(COVID-19), as aulas serão vei-
culadas através do canal oficial 
da Igreja Cristã Maranata no 
YouTube. 

O material para as aulas está 

disponível através do endereço 
eletrônico: www.ciasmaranata.
org.br. 

O cronograma das aulas está 
especificado na tabela a seguir. 

Dias Assuntos CIAs de 3 a 15 anos Assuntos Crianças de 0 a 3 anos

04/02 - 16h (YouTube) José e seus irmãos - Gn 37:13 José, o filho obediente - Gn 37:3

11/02 - 16h (YouTube) José na casa de Potifar - Gn 39:5 Deus fala com José em sonhos - Gn 37:5

18/02 - 16h (YouTube) José interpreta os sonhos de Faraó - Gn 41:15 O testemunho de José no Egito - Gn 39:2

25/02 - 16h (YouTube) O encontro de José com seus irmãos - Gn 42:6 O encontro de José com seus irmãos - Gn 42:6

Fonte: Comunicado 011/21, de 01/02/2021 e 012/21, de 03/02/2021

Oração Ininterrupta

Será realizado, nesta próxima 
terça-feira, dia 16/02/2021, um 
período de oração ininterrupta.

No período de 08h às 18h, os 
templos poderão estar abertos 
para que os Irmãos que deseja-
rem possam realizar suas ora-
ções.

Os Pastores deverão zelar pela 
obediência aos protocolos, já 
anteriormente informados, e 
pelas determinações do Poder 
Público local quanto ao mo-
mento vivido (pandemia de 
Covid-19). Os Pastores também 
deverão organizar uma escala 

de Obreiros para a permanên-
cia e guarda do templo.

Fonte: Comunicado ICM 015/21, de 11/02/2021
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Retorno aos Cultos Presenciais
Orientações e cuidados

Ao sair de casa, use a máscara de 
proteção facial de maneira correta e 

leve uma reserva.

Ao chegar na 
igreja, afira sua 
temperatura na 

entrada do templo.

Cada igreja já definiu sua ocupação 
máxima do templo, seguindo todos os 
protocolos de segurança. É importante 

que os irmãos respeitem essa 
determinação

Higienize sempre 
as mãos e evite 

levá-las ao rosto.

Devido à pandemia, o uso de máscara 
é obrigatório para sua segurança e de 

todos os irmãos.

Cumprimente à 
distância.

Não compartilhe 
Bíblia, coletânea 
ou outros objetos 

pessoais.

Está com sintomas de gripe? Procure um 
médico imediatamente.

Atenção: ao apresentar qualquer sinal de 
doença, não vá ao culto presencial, assista-o 

pelo YouTube.
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Use o 
banheiro 
da igreja 
apenas 
se for 

realmente 
necessário.

Leve sua 
própria 

garrafa de 
água.

Evite 
aglomeração 
após o culto.

Ao chegar 
em casa, 
continue 

mantendo 
os cuidados 
necessários.

O templo deverá permanecer com as janelas 
abertas para a ventilação natural do ambiente 

durante os cultos.

Está com sintomas de gripe? Procure um 
médico imediatamente.

Atenção: ao apresentar qualquer sinal de 
doença, não vá ao culto presencial, assista-o 

pelo YouTube.

Idosos maiores de 60 anos, crianças menores 
de 12 anos e pessoas consideradas do grupo 

de risco, permaneçam em casa e assistam aos 
cultos pelo YouTube.

Oração e assistência após 
os cultos serão realizadas de 
maneira breve e a distância.

Faça a sua parte! Ajude a 
preservar a sua saúde e a 

de todos.
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Informe Semanal
08 a 14 de fevereiro de 2021

Programa Anunciando o Evan-
gelho Eterno

Ocorreu, no último final de se-
mana, o programa “Anuncian-
do o Evangelho Eterno”.

O programa desta semana 
abordou, no quadro “Lições do 
Maanaim”, o assunto “O Cordei-
ro de Deus”.

O programa é exibido na Rede 
TV todos os sábados, às 8h, e 
todos os domingos, às 14h.

Veículo de Comunicação Local Dias e Horários*

YouTube Mundo Sexta-feira (21h)

RedeTV Brasil Sábado (08h) | Domingo (14h)

TV Capixaba Espírito Santo Sábado (09h)

Rede Brasil Brasil Domingo (14h)

Band FM (FM 94,9) Grande Vitória (ES) Sexta-feira (17h) | Domingo (08h)

Rádio SIM (FM 89,7) São Domingo do Norte (ES) Domingo (08h)

Rádio SIM (FM 96,1) Pedro Canário (ES) Domingo (08h)

Rádio SIM (FM 96,7) São Mateus (ES) Domingo (08h)

Rádio SIM (FM 97,9) Anchieta (ES) Domingo (08h)

Rádio SIM (FM 102,1) Pinheiros (ES) Domingo (08h)

Rádio SIM (FM 105,3) Santa Teresa (ES) Domingo (08h)

Rádio SIM (FM 106,1) Linhares (ES) Domingo (08h)

Rádio SIM (FM 107,3) Aracruz (ES) Domingo (08h)

Rádio SIM (FM 107,7) Cachoeiro de Itapemirim (ES) Domingo (08h)

Rádio Mania FM (FM 104,9) Região de Manhuaçu (MG) Sexta-feira (17h) | Domingo (08h)

Rádio Extremo Sul (AM 830) Itamaraju (BA) Sábado (13h) | Domingo (13h)

Rádio 88 FM Barra Mansa (RJ) Sábado (10h) | Domingo (10h)

Rádio Mais Vida (FM 102,3) Muriaé (MG) Sábado (10h)

Rádio Imparsom (FM 100,1) Governador Valadares (MG) Domingo (08h)

Rádio Mais FM (FM 97,9) Porto Alegre (RS) Domingo (15h30)

Rádio Luz (FM 97,1) Guiné Bissau - África Sábado (18h)

Rádio SIRT FM (FM 104,5) Tete/Moçambique - África Sexta (07h) | Domingo (14h)

Rádio SIRT FM (FM 90,3) Manica e Sofala/Moçambique - África Sexta (07h) | Domingo (14h)

Rádio Braz USA (AM 1360) Massachusetts - EUA Domingo (14h)
*Horário de Brasília

Clique aqui para assistir o programa Anunciando o Evangelho Eterno no canal oficial 
da ICM no YouTube.
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Informe Semanal
08 a 14 de fevereiro de 2021

Seminário Internacional 
- A Palavra

Nesta semana foi dada conti-
nuidade ao 1º Seminário Inter-
nacional da Igreja Cristã Ma-
ranata, transmitido pelo canal 
oficial no YouTube, que agora 
passa a ser transmitido somen-
te às terças-feiras, a partir das 
19h.

Foi disponibilizado o episódio 
16 (quinze) no dia 09/02, que 
abordou o tema “A Inspiração 
da Bíblia”.

Seminário de Pastores e 
Ungidos

Foi realizado no último sábado, 
dia 13 de fevereiro de 2021, o se-
minário de pastores e ungidos. 

Considerando a constância da 
pandemia de Covid-19, o even-
to foi transmitido por meio dos 
canais digitais oficiais (espe-
cialmente YouTube) da Igreja 
Cristã Maranata, para todo o 
Brasil e Exterior. 

O evento teve início às 13h (ho-
rário de Brasília) e foi transmiti-
do ao vivo, diretamente do Ma-
anaim de Domingos Martins, 
no estado do Espirito Santo.

O seminário trouxe uma gran-
de bênção para todos os parti-
cipantes.

Transmissão especial 
para as Igrejas do Brasil

Às 15h00 (horário de Brasília), 
no domingo, dia 14 de feverei-
ro de 2021, ocorreu a transmis-
são especial para as igrejas do 
Brasil, com a participação dos 
pastores, obreiros, jovens e se-
nhoras.   

Nesta edição, responderam às 
perguntas, formuladas pela 
Escola Bíblia Dominical, os se-
guintes irmãos:

Primeira pergunta: Participa-
ram os irmãos da região de 
São Paulo: Ana Julia dos Santos 
(Aparecida), Elen Eduarda Cas-

tro de Souza (Guaratinguetá), 
Letícia Motta (Pedregulho) e 
Ungido Thiago Garcia (Cunha).

Segunda pergunta: Participa-
ram os irmãos do estado do 
Minas Gerais: Christofer Nunes 
Manera (Juiz de Fora) e Pr. Jean 
Carlos de Oliveira (Juiz de Fora)

Terceira pergunta: Participa-
ram os irmãos do estado do 
Pará: Diácono Fabiano Romão 
(Santarém) e Pr. Márcio Augus-
to Lopes (Jacundá).

As transmissões foram realiza-
das por meio dor canal digital 
oficial do YouTube da Igreja 
Cristã Maranata.
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Informe Semanal
08 a 14 de fevereiro de 2021

Transmissão especial 
para as igrejas do 
Exterior

A transmissão especial 
para as igrejas do ex-
terior ocorreu neste 
domingo, 14 de feve-

reiro de 2021, às 12h.  Durante a 
reunião, foram transmitidos os 
testemunhos de vários irmãos, 
jovens, obreiros, senhoras e 
pastores sobre a Escola Bíblica 
Dominical e os seus resultados 
na vida das igrejas. 

A apresentação foi realizada 
pelo pastor Gilson Souza.

Arlindo José

Moçambique
Namaíta, ao Norte de Moçambi-
que

O crente pode, sim, se desviar 
do caminho da salvação quan-
do não obedece a Palavra de 
Deus. Mateus 22:14 “muitos cha-
mados, poucos escolhidos”. Cha-
mados: aqueles que ouviram 
a Palavra de Deus, mas não 
obedecem. Escolhidos: aqueles 
que ouvem e obedecem, põem 
na mente e começam a expe-
rimentar. Deus nos escolheu e 
fomos justificados pelo sangue 
de Jesus e, por isso, não deve-
mos recuar. Hebreus 10:38 “... se 
ele recuar, a minha alma não tem 
prazer nele.”

Pr. Dmitriy Larkim

Rússia

São Petersburgo

A Paz do Senhor. Meu nome é 
Dmitriy. Eu sou originário de 
São Petersburgo. E eu e a minha 
equipe estamos trabalhando lá 
há cerca de doze anos. E um 
dia pela misericórdia de Deus 
e a pedido dos irmãos fomos 

enviados a trabalhar lá. São Pe-
tersburgo é conhecida como 
a Capital do Norte da Rússia. 
Ali havia muito problema com 
pessoas viciadas em álcool e 
drogas, prostituição e mui-
tos outros tipos de problemas, 
como também até facções cri-
minosas. E nós fomos envia-
dos para trabalhar com essas 
pessoas e ministrar às pessoas 
que o Senhor iria enviar a nós. 
Agora já se passaram 12 anos 
e montamos uma boa equipe 
que trabalha lá. Durante estes 
doze anos todo ano nós temos 
uma Escola Bíblica. O número 
de alunos é de mais ou menos 
vinte pessoas. E o nosso alvo 
principal é ensinar essas pes-
soas a viver em Cristo Jesus de 
forma vitoriosa, para que eles 
possam vencer o mundo, ven-
cer o pecado e também para 
que eles levem essa vitória para 
os outros. 

Em paralelo com este trabalho, 
tivemos uma escola na cidade 
de Vyborg, onde temos uma 
igreja e onde temos também 
a Casa de Caridade. Um lugar 
para as pessoas com vários ti-
pos de problemas - físicos, da 
alma, do espírito, de diversas 
idades, pessoas com deficiên-
cias, com doenças.  

Este ano nós tivemos uma Es-

cola Bíblica nesta Casa. Cerca 
de vinte pessoas receberam o 
ensino de Cristo e dessa ma-
neira foram vivificadas para a 
Verdade de Deus. Temos um 
outro grupo em Petrozavodsk, 
em Karelia e outro grupo em 
Murmansk. Oramos para abrir-
mos mais postos avançados 
nestas cidades onde a Obra de 
Deus irá se desenvolver. Nesta 
etapa trabalhamos em São Pe-
tersburgo e nós temos vários 
trabalhos, como é de costume 
e como convém à igreja de 
Cristo. 

Nós estamos focados na evan-
gelização e assim nos desen-
volvemos de várias formas. Te-
mos um trabalho, que talvez já 
nem precisa ser mencionado, 
como Hospital de Botkin, em 
vários centros de reabilitação 
de viciados, trabalhamos tam-
bém nos clubes, onde as pes-
soas do mundo passam as noi-
tes e nós vamos lá e pregamos 
e falamos, que Cristo pode mu-
dar as suas vidas. Também pre-
gamos em vários pontos da ci-
dade, falando que Jesus Cristo 
pode mudar vidas, para a glória 
de Deus Pai. Temos também 
um coral infantil “Urá”, onde 
as crianças do coral visitam vá-
rios lugares e nos louvores das 
crianças pregam Jesus. Creio 
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que em três minutos de vídeo 
não dá para descrever toda a 
graça que o Senhor nos tem 
dado. 

Nós amamos muito a nossa 
cidade. Trabalhamos aqui de 
várias formas e onde há porta 
aberta nós entramos lá para 
pregar a Cristo. Inclusive visi-
tamos cemitérios onde estão 
enterradas pessoas famosas.
Temos o cemitério onde está 
enterrado Igor Tzoi (um artista 
famoso dos anos 1980), as pes-
soas se reúnem lá para venerar 
o músico e nós pregamos a eles 
Jesus Cristo, que Jesus Cristo 
dá a eles Salvação e amor. 

Visitamos também Antiokhiya, 
um vilarejo perto de São Pe-
tersburgo, onde falamos das 
experiências que o Senhor nos 
tem dado. Durante este tempo 
nós temos também visitado 
cerca de 7 presídios diferen-
tes. Fizemos este trabalho du-
rante alguns anos. Visitamos 
também presos que estão 
em prisão perpétua em Volo-
godskaOblast. 

Enviamos equipes missionárias 
de São Petersburgo. Uma épo-
ca nós trabalhamos em Pskov, 
(fronteira com a Estônia, nos 
Balcãs) na Grande Novgorod, 
tentando sempre encontrar o 
evangelho de Jesus Cristo nas 
cidades que o Senhor nos deu. 
A nossa cidade é muito grande 
e há muito para se fazer. 

Sentimos que estamos só co-
meçando, porque só temos 12 
anos. Como a Bíblia nos conta 
que Jesus Cristo aos 12 anos foi 
achado no Templo e sentimos 
que está chegando o tempo de 
maturidade. Queremos que a 
nossa igreja enriqueça espiri-
tualmente, para que venham 
todos os tipos de pessoas e nós 
oramos por isso. E que Deus 

vos abençoe em nome de Je-
sus Cristo. 

Pequeno Histórico acerca de 
Moscou dado pelo Pr. Dmitriy

Gostaria de compartilhar um 
pouco do que Deus tem opera-
do aqui em Moscou. 

Vocês bem sabem que, devido 
aos últimos acontecimentos, 
devido a pandemia do Corona-
vírus, onde estão sendo colo-
cadas restrições severas, onde 
estão sendo aplicadas todos 
os tipos de penalizações. Mui-
tos estão sendo multados por 
quebrarem umas ou outras or-
dens do Ministério da Saúde e 
isso acontece não somente em 
Moscou, mas no mundo inteiro, 
em muitos países. 

E de muitos lugares nós ouvi-
mos que as igrejas mudaram 
para regime de cultos online. 
Eles ficaram com medo e di-
zem que devemos cumprir as 
orientações do governo, dos 
ministros e assim ensinam o 
nosso povo. 

Mas nós, na verdade, não cre-
mos assim e, graças a Deus, 
nós temos uma igreja, e uma 
base apostólica, temos a igreja 
matriz na cidade de Vladivos-
tok.

Na nossa igreja temos “A voz 
da Porta do Oriente”, que soa, 
que proclama e nós estamos 
debaixo desse manto da igre-
ja e, portanto, não estávamos 
nessas restrições e continua-
mos, quando fomos proibidos 
de nos reunirmos. Nós continu-
amos a nos reunir como igreja, 
para adorar, para orar e nós não 
nos cansamos, nem paramos 
de evangelizar. E nós enten-
demos que o Senhor permitiu 
isso e temos tido esses “tremo-
res” aqui em Moscou. 

E entendemos que o Senhor 

está “sacudindo” para que hoje 
os corações das pessoas pos-
sam ser mais abertos à mensa-
gem do Evangelho. O Senhor 
nos deu a graça, para termos 
a voz profética “A voz da Porta 
do Oriente”, nós temos um site, 
temos os recursos. - www.vic-
toryarrow.com.

E aqui em Moscou, com a per-
missão dos irmãos, também 
abrimos um canal onde nós 
pregamos para que essa plata-
forma se encha de testemunho 
de Deus, daquilo que Deus tem 
operado. Para que se encha da 
Palavra de Deus, de pureza, de 
piedade.

E, na verdade, nós vimos re-
sultados reais disso, os frutos, 
porque vimos que o Senhor 
começou a nos dar pessoas di-
ferentes. E essas pessoas são 
de confissões e denominações 
diferentes: católicos e ortodo-
xos-russos, pessoas de igrejas 
pentecostais carismáticas, que 
já não participam dos cultos 
em suas igrejas, pois não con-
seguem mais viver das coisas 
terrenas, eles buscam o que é 
do céu.

E o Senhor tem nos dado o en-
contro através desses recursos 
e nós vimos como as pessoas 
estão famintas desse pão do 
céu. Elas buscam a Deus, elas 
buscam a Sua vontade, elas 
querem sair em Missões. E re-
centemente conversamos com 
uma irmã que tem dons espi-
rituais, que veio de uma igreja 
pentecostal carismática. Ela 
teve uma revelação, um sonho 
de sair numa Missão, e ela crê 
que o Senhor irá enviá-la em 
uma Missão no Oriente. 

Hoje também quero dizer que 
temos tido muitos jovens, de 
22 a 30 anos. Começamos a ter 
muitos jovens e hoje fazemos 
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evangelização. E hoje, o Senhor 
nos concedeu através da nossa 
Igreja, através do manto que 
levamos da “Porta do Oriente”, 
o ministério de restauração da 
língua russa através daquilo 
que o Senhor nos revelou. 

E nós cremos hoje que neste 
último tempo está se fortale-
cendo a influência do povo de 
Deus, do Espírito de Deus nas 
nossas cidades.  

E hoje vimos como Deus toca 
na educação, nos jovens e Ele 
se move em muitas esferas. 
Glória ao nosso Deus. Aleluia.

República de Buriátia

Sibéria

A Paz do Senhor. Saúdo a todos 
com o amor de Jesus Cristo. 
Gostaria de dar um breve tes-
temunho do trabalho na terra 
de Buriátia. Nós viemos para 
cá e na verdade nem sabíamos 
como trabalhar com estes po-
vos, pois não tínhamos experi-
ência. 

Nós começamos a buscar a 
face de Deus, o que Ele ia nos 
falar, para que possamos usar 
isso em nosso trabalho. O Se-
nhor não demorou a responder 
às nossas orações e Ele nos di-
recionou para a língua da terra 
de Buriátia. Ele nos orientou 
que há uma raiz para o trabalho 
entre os povos que vivem aqui. 
Porque nós vimos que eles per-
deram a sua língua original e 
muitos dos crentes buriats di-
ziam: para que nós precisamos 
aprender a língua buriat, quan-
do todos nós falamos russo? 

Mas a língua desse povo tem 
que soar, glorificando a Deus. E 
nós começamos interceder por 
este motivo, para que a língua 
buriat volte ao povo dessa terra, 
que eles possam ouvir a glória 

como duas flechas enviadas 
por Deus, para servir aqui nesta 
bela terra da Sibéria. 

A terra que um dia já foi o lu-
gar de exílio, (Gulag) onde os 
condenados cumpriam pena 
neste lugar difícil, trabalhando 
e desbravando a terra. Esta ter-
ra é cheia de sangue. E hoje a 
igreja de Deus vivo leva a men-
sagem de transformação, de 
redenção para todos os povos, 
nações e línguas. Este lugar é 
incrível, pois aqui vivem muitos 
dos povos indígenas da Sibéria: 
dolgans, kets, chulymsos, shor-
sos, teleútes e nós hoje ama-
mos este povo, oramos por este 
povo, servimos entre este povo. 

Nós visitamos as suas terras, vi-
sitamos as suas casas, levamos 
o amor, os abraçamos, come-
mos juntos, juntos adoramos 
a nosso Deus. E nós cremos 
hoje que este ministério está 
ganhando grande força. Hoje 
nós encontramos estas pesso-
as nas ruas, eles estudam nas 
escolas e faculdades locais. O 
tempo em que vivemos não é 
fácil, mas é o tempo do poder. 
Entendemos e prosseguimos 
naquilo que o Senhor nos en-
comendou: ide até os confins 
da terra e pregai o evange-
lho de Jesus Cristo, batizando 
os povos e ensinando-os em 
nome do Pai, do Filho e do Es-
pírito Santo.

E hoje nós tocamos nas pesso-
as, abraçamos as pessoas, ora-
mos por elas na rua, impomos 
as mãos, para que possam re-
ceber a cura e o dom do Espí-
rito Santo. 

E nos encontramos com essas 
pessoas dos povos indígenas, 
visitamos os seus lares, evan-
gelizamos em vilarejos e po-
voados. Nós amamos este tra-
balho, ardemos na chama da 

reuniões criativas com os jo-
vens. Hoje nós buscamos opor-
tunidades para evangelizar e 
pregar as “chaves” para uma 
evangelização eficaz. Também 
os nossos irmãos têm ido evan-
gelizar em vilarejos, pregam 
aos místicos. Uma das nossas 
irmãs foi convidada pelos mís-
ticos a ir a um cemitério, mas 
ela foi sem medo. Ela pregou o 
evangelho e orou por eles e to-
cou instrumento. 

Agradecemos a Deus pelos ir-
mãos que estão vigilantes e 
mandamos um grande abraço 
a todos os amados irmãos e ir-
mãs trabalhadores em nosso 
Senhor Jesus Cristo. Com amor 
o vosso irmão.

Irmão Slava

Sibéria
Krasnoyarsk – (lugar de povos indí-
genas da Sibéria)

A Paz do Senhor amados ir-
mãos e irmãs, amigos. Quero 
também testemunhar do nos-
so maravilhoso Senhor Jesus 
Cristo. Meu nome é Slava, eu 
nasci na cidade de Vladivostok. 
E Deus de forma maravilhosa 
me encontrou, me achou e me 
trouxe para Si, para a Sua Casa. 
Eu recebi a gloriosa confirma-
ção do Espírito Santo, uma 
libertação e Deus me selou 
como Seu filho em nossa ama-
da e preciosa igreja. 

Eu amo a minha igreja, a admi-
ro muito, pois ela é amorosa e 
ao mesmo tempo é “formidável 
como um exército com as ban-
deiras”, que leva esta chama. 
Há mais de 10 anos eu recebi 
uma grande benção: eu me 
formei em uma escola bíblica. 

Eu recebi a graça de ir em mis-
são à Krasnoyarsk. Eu e a mi-
nha esposa viemos para cá, 
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e o louvor a Deus em sua pró-
pria língua. 

E acontece que foi eleito um 
novo governador da República 
Buriátia e este novo governa-
dor determinou, no nível Fede-
ral, que a língua buriat retorne 
ao currículo escolar. 

Nós nos alegramos muito, que 
Deus de forma muito rápida 
respondeu às nossas orações. 
Depois nós pedimos ao Senhor: 
como nós podemos servir a es-
tes povos? E Deus começou a 
nos responder: que o povo não 
perca as suas raízes, além da 
língua existe cultura, que per-
tence a este povo e a esta terra. 
E nós queremos que os buryats 
revivam a sua cultura, que eles 
aprendam a valorizar o que foi 
lhes dado pelos seus antepas-
sados e por Deus, no princípio, 
que são: as vestes tradicionais, 
os seus instrumentos musicais, 
o louvor na língua deles, a bon-
dade e o amor, que Ele semeou 
nos corações deste povo. 

Também por revelação dada 
à igreja, retiramos o pandeiro 
do xamã local e começamos a 
louvar ao Senhor. Nós conquis-
tamos esse pandeiro das forças 
da escuridão e começamos a 
adorar a Deus, cantar louvores 
como Davi cantou, quando reti-
rou instrumentos musicais dos 
povos por ele conquistados. 

E nós retiramos esse pandeiro 
dos xamãs e começamos a lou-
var a Deus. Deus nos tem dado 
a graça de ver a Raiz de Cristo 
através do trabalho com ado-
lescentes e jovens. Queremos 
que, do meio dos nossos jovens 
se levantem pessoas, que ama-
rão a sua própria terra, o seu 
povo e irão interceder por este 
povo diante do Senhor Jesus 
Cristo. E o Senhor não demo-
rou em nos responder. Ele tem 

trazido jovens, Ele tem trazido 
adolescentes alguns dos quais 
estão se preparando para o ba-
tismo, outros já se batizaram. 

E isto é o grande amor de Deus 
Pai a nós, a esta terra onde nós 
servimos. Bençãos de Deus, 
com o amor do Senhor dos ir-
mãos de Buriátia.

República de Buriátia

Sibéria

Khabarovsk

Saúdo a todos daqui da cidade 
de Khabarovsk. E gostaria de 
compartilhar um pouco do tra-
balho que realizamos na nossa 
cidade. Trabalhamos com os 
povos indígenas russos. Temos 
aqui em Khabarovsk oito gru-
pos étnicos, que são: nanais, 
nigdalos, nivhi, udygeus, ulchi, 
orochi, evens e evenks. A nossa 
região é extensa. E para poder 
alcançar esses povos usamos 
vários tipos de transporte. A 
região de Tugur-Chemikhan é 
muito grande e ali moram os 
evenks. 

Para chegar lá tem que ir de 
helicóptero. E ali há uma esta-
ção de criação de renas e para 
chegar lá tinha que atravessar 
nos barcos e viajar de cami-
nhões. 

Lá hoje temos pessoas, criado-
res de renas que levam o evan-
gelho para a Tundra. Hoje em 
dia nós trabalhamos com eles, 
porque eles nos ligam e fazem 
perguntas sobre Deus. Nós res-
pondemos às suas perguntas. 
E hoje nós temos essa ligação 
com os criadores de renas e 
isto é precioso. 

Temos também o trabalho com 
os adolescentes órfãos, dentre 
os povos indígenas. Muitas das 
vezes os pais perdem a guarda 
dos filhos, por problemas com 

álcool e outros vícios. Nós tra-
balhamos com essas crianças 
e os ensinamos a orar e vimos 
como Deus responde a oração 
das crianças. Eles mesmos nos 
testemunham dos pais que 
abandonam o vício. 

E hoje nós temos a reconstitui-
ção do poder familiar, que pro-
vavelmente seja caso único no 
meio dos povos indígenas. Para 
nós é uma experiência precio-
sa. Nós agradecemos a Deus 
e vimos como a Sua mão tem 
agido, com o Seu amor pater-
nal. Também vimos que muitos 
desses povos praticam o xama-
nismo. 

Nós visitamos estes vilarejos, 
testemunhamos de Deus, fa-
lamos do evangelho, visitamos 
os lares. Temos algumas pes-
soas chaves, que têm nos aju-
dado neste trabalho. Falamos 
com eles sobre a Bíblia e eles 
nos levam aos seus parentes e 
familiares, porque as famílias 
deles são grandes. E nós leva-
mos o evangelho, quebrando a 
incredulidade e a opressão do 
xamanismo. E entre estes po-
vos temos também alunos da 
Escola Bíblica, que hoje viajam 
para alcançar o seu povo, pre-
gando evangelho. 

Porque eles entendem os seus 
parentes com os seus corações 
e é mais fácil trabalhar de um 
coração para outro. E os nossos 
alunos têm os alcançado. 

E assim nós convivemos e tra-
balhamos com esses povos. 
Este é o trabalho que hoje rea-
lizamos e continuaremos a rea-
lizar. Nós agradecemos muito a 
Deus, que Ele se move e age no 
meio dos povos indígenas do 
nosso País.
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Assistência 0800

Durante este período de pan-
demia 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.

As tabelas, a seguir ilustradas, 
demonstram os dados estatís-
ticos dos  atendimentos reali-
zados.

Motivo %
Espiritual 37,40
Enfermidade 21,16
Familiares 15,12
Outros 8,51
Conjugal 6,38
Vida Secular 4,37
Profissional 3,25
Sentimental 1,23
Litígio Justiça 1,23
Livramento 1,01
Inf. Sobre a ICM 0,34
Total Geral 100

Período de apuração: 07/02 a 13/02/2021
Fonte:  Relatório de Assistência ICM - 

Plantão 24 horas

A pandemia COVID-19

A situação da evolução da pan-
demia do Coronavirus (CO-
VID-19) tem sido motivo de 
grande preocupação por parte 
da Igreja Cristã Maranata.

A Igreja Cristã Maranata, por 
meio de Comunicado Oficial 
emitido em 8 de outubro de 
2020, renovou aos pastores e 
membros de forma geral, a ne-

cessidade de seguir as orienta-
ções já transmitidas, desde o 
início da pandemia de Covid-19, 
quanto aos cuidados indispen-
sáveis para o momento. O co-
municado advertiu que devem 
ser evitadas aglomerações em 
qualquer circunstância, face 
aos perigos de circulação do 
vírus.

Ressaltou-se a orientação 
quanto a não realização de reu-

niões com aglomeração, em 
observância às orientações da-
das pelas autoridades sanitá-
rias e de saúde, mantendo as 
orientações de distanciamento 
e proteção. A situação do qua-
dro COVID-19 dos membros da 
Igreja Cristã Maranata, no Bra-
sil e Exterior, está representada 
pelas tabelas específicas.

Brasil Infectados Curados Enfermos
Total 4.263 2.899 1.231

Exterior Infectados Curados Enfermos
Total 184 93 85

Apuração: 13/02/2021
Fonte:  Portal Presbitério - COVID 19
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15 a 21 de fevereiro de 2021

Cultos Virtuais

Data: Todos os dias
Horário: 20h
Local: YouTube

Clique aqui para assistir os cultos

Anunciando o Evangelho Eterno

Data: 19/02 (Sexta-feira)
Horário: 21h
Local: YouTube

Clique aqui para assistir o programa

Escola Bíblica Dominical

Data: 21/02 (Domingo)
Horário: 10h
Local: YouTube

Clique aqui para assistir a EBD

Aulas para CIAs

Data: 18/02 (Quinta-feira)
Horário: 16h
Local: YouTube

Clique aqui para assistir as aulas

Transmissão Especial - Exterior

Data: 21/02 (Domingo)
Horário: 12h
Local: YouTube

Clique aqui para assistir a transmissão

Transmissão Especial - Toda Igreja

Data: 21/02 (Domingo)
Horário: 15h
Local: YouTube

Clique aqui para assistir a transmissão
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15 a 21 de fevereiro de 2021

Seminário Internacional - A Palavra

Data: 16/02 (Terça-feira)
Horário: 19h
Local: YouTube

Clique aqui para assistir o seminário

Oração Ininterrupta - 24 horas

Data: 16/02 (Terça-feira)
Horário: O dia todo

Transmissão Especial para Senhoras

Data: 17/02 (Quarta-feira)
Horário: 18h
Local: YouTube

Clique aqui para assistir a transmissão
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Canais Oficiais

Site Oficial da Igreja Cristã Maranata

Você encontra neste site as informações sobre os cultos, Escola 
Bíblica Dominical, Boletins Informativos, informações sobre os 
Maanains, e muitas outras informações.

Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata

Neste site, você encontra as informações dos cursos ministrados 
pelo Instituto, os Boletins da Escola Bíblica Dominical, os temas 
doutrinários tratados em seminários, além da livraria virtual.

Site de Crianças, Intermediários e Adolescentes

Você encontra neste site as aulas mensais e orientações para o 
trabalho de crianças, intermediários e adolescentes, além de lou-
vores, coletâneas e gestos dos hinos.

Louvor ICM

No site do Departamento de Louvor da Igreja Cristã Maranata são 
encontrados áudios,  partituras e vídeos de hinos com imagens. A 
história dos hinos e várias animações estão também disponíveis.

Rádio Maanaim

Você encontra no site da Rádio Maanaim os programas, quadros, 
pedidos de oração, Escola Bíblica Dominical e conteúdos espe-
ciais da TV Web.
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Revista Maranata

Lançamento da 1ª 
Edição da Revista 
Maranata

“E o Espírito e a esposa dizem: 
Vem. E quem ouve, diga: Vem. E 
quem tem sede, venha, e quem 
quiser, tome de graça da água da 
vida.” Apocalipse 22:17

Foi publicada no dia 13/01, a 
Revista Maranata. A Revista 
Maranata, com periodicidade 
trimestral, vem, neste momen-
to, para informar aos membros 
da Igreja Cristã Maranata e à 
sociedade em geral, as ações 
referentes ao anúncio do evan-
gelho no Brasil e Exterior, ao 
fortalecimento da doutrina 
bíblica no seio da Igreja Cristã 
Maranata, bem como as ações 
sociais, missões, testemunhos 
e demais atividades que com-
põem o trabalho da Instituição.

Os assuntos abordados na Re-
vista Maranata estão organi-
zados nos diversos temas, tais 
como: A Obra no Brasil, a Obra 
no Exterior, A Missão Amazô-
nia, Escola Bíblica Dominical, 
Trabalho de Crianças, Interme-
diários e Adolescentes, Organi-
zação e Método, Acessibilidade, 
Ciência e Fé, dentre outros.

Clique aqui para ler a Revista 
Maranata na íntegra.
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Angola

Participação dos Obreiros da 
igreja de Maculusso, em Luan-
da - Ung. Marcos Wellenkamp 
da Fonseca - Pr. José Eduardo 
Fonseca:

Pergunta 1A: Sim, o homem 
pode perder a salvação, con-
forme nos mostram os textos 
abaixo:

Mt 22:14 - esta palavra nos en-
sina que Deus elege e chama a 
todos nós, mas só os que per-
manecem fiéis serão escolhi-
dos.

2 Pe 2:20 -  esta palavra nos 
ensina que depois de termos 
sido separados do mundo, po-
demos voltar a nos contaminar 
por conta das nossas más esco-
lhas.

Hb 10:38 -  esta palavra nos en-
sina que nós podemos perder a 
Fé “Dom de Deus”.

Gl 5:4 - esta palavra nos ensina 
que podemos sair do caminho 
quando deixamos a palavra 
revelada e entramos na letra 
“que mata”.

Fp 3:13 -  esta palavra nos ensi-
na que devemos ser fiéis até ao 
fim.

1 Tm 4:1 -  esta palavra nos en-
sina que nos desviamos da Sã 
Doutrina e praticamos doutri-
nas falsas.

2 Tm 4:16 -  esta palavra nos que 
devemos manter-nos firmes 
no uso da sã doutrina que re-
cebemos.

Mt 7:21-23 - esta palavra nos en-
sina que podemos nos desviar 
quando não seguimos ou obe-
decemos as orientações que 
nos são dadas.

Pergunta 1B: Nm 23:19 “Deus não 
é homem, para que minta; nem fi-
lho do homem, para que se arre-

penda”

Nós podemos entender que 
Deus não se arrepende de nós 
abençoar ele só quer que nós, 
nos matenhamos fiéis aos dons 
e a vocação que ele nos dá.

Pergunta 1C: O livre arbítrio é a 
livre escolha que Deus nos deu, 
para decidirmos se queremos 
viver a nossa vida com Deus ou 
sem Deus.

Austrália

Participação dos Varões da 
igreja em Sidney, na Nova Ga-
les do Sul - Pr. Douglas Span-
ghero:

Pergunta 1A: Sim, porque a 
PALAVRA diz: “Assim, aquele que 
julga estar firme, cuide-se para 
que não caia!” 1 Co 10:12

Bélgica

Participação da Igreja em 
Bruxelas - Pr. Anderson Vila-
ça:

Pergunta 1A: É cediço que o 
crente pode perder a salvação. 
De fato, Jesus nos ensina que o 
ramo da videira que não dá fru-
to, pode ser cortado da videira 
Jo 15:2 “Toda a vara em mim, que 
não dá fruto, a tira; e limpa toda 
aquela que dá fruto, para que dê 
mais fruto.” Estar fora da videira, 
é não receber a direção do Es-
pírito Santo que nos mantém 
vivos para a salvação. 

Vemos ainda na primeira carta 
de Paulo a Timóteo, que alguns 
apostarão da fé, ou seja, irão 
abandonar o caminho de vida 
1 Tm 4:1 “MAS o Espírito expressa-
mente diz que nos últimos tempos 
apostatarão alguns da fé, dando 
ouvidos a espíritos enganadores, e 
a doutrinas de demônios;”.

Bolívia

Participação da Igreja de Col-

capirhua, em Cochabamba - 
Pr. Wilson Pozo Galdo:

Pergunta 1A: O homem está 
sujeito a sair do caminho: “Na 
verdade, se eles, tendo escapado 
das contaminações do mundo, 
pelo conhecimento do Senhor e 
Salvador Jesus Cristo, enredando-
-se outra vez nelas são vencidos, 
seu último estado vem a ser pior 
que o primeiro.” 2 Pe 2:20

E perder a salvação: “Afastados 
estais de Cristo, vós os que vos jus-
tificais pela Lei; da graça tendes 
caído.” Gl. 5:4

Pergunta 1C: Livre arbítrio é a 
faculdade de cada pessoa es-
colher entre o bem e o mal.

“E a condenação é esta: Que a 
luz veio ao mundo, e os homens 
amaram mais as trevas do que 
a luz, porque as suas obras eram 
más. Porque todo aquele que faz 
o mal aborrece a luz, e não vem 
para a luz para que as suas obras 
não sejam reprovadas. Mas quem 
pratica a verdade vem para a luz, 
a fim de que as suas obras sejam 
manifestas, porque são feitas em 
Deus.” Jo 3:19-21

“Voluntariamente sacrificarei a ti; 
louvarei o teu nome, SENHOR, por-
que é bom.” Sl 54:6

Canadá

Participação da Igreja de 
Winnipeg, em Manitoba - Pr. 
Cesario Sousa:

Pergunta 1A: Sim, e possível. 
Depende da escolha do ho-
mem em permanecer ou não 
no caminho, ou seja, continu-
ar tendo sua vida guiada pelo 
Espírito Santo ou negar o sacri-
fício de Jesus e consequente-
mente a ação do Espírito Santo 
(Sangue) em sua vida.

Resposta 1B: Em algumas tra-
duções, o texto se lê: “Porque 
os dons e a vocação de Deus 
são irrevogáveis”. A benção da 
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salvação e da Graça de Deus 
são irrevogáveis, porque Deus 
nunca volta atrás em sua pala-
vra e em suas promessas. Mas 
o homem é quem pode abrir 
mão dos dons e da vocação/sal-
vação na medida em que nega 
sua salvação. Mas aos que ar-
rependem, Deus está sempre 
aberto a perdoar, como está 
escrito em 1 Jo 1:9: “Se confessar-
mos os nossos pecados, ele é fiel e 
justo para nos perdoar os pecados 
e nos purificar de toda injustiça.”

Pergunta 1C: O livre arbítrio é 
ter a consciência e a liberda-
de de se fazer uma escolha. O 
homem, antes de conhecer a 
Jesus e o caminho aberto no 
calvário, não conhece outra coi-
sa além do pecado e da morte, 
portanto não possui escolha. 
Mas no momento em que ele 
conhece o caminho da salva-
ção, passa a ter livre consciên-
cia e escolha de ficar ou não 
nesse caminho. Adão e Eva 
não conheciam o pecado, mas 
no Eden, ao comerem do fruto 
da arvore do conhecimento do 
bem e do mal, passam a conhe-
cer o pecado e passam a ter o 
juízo de morte. Quando Jesus 
morre na cruz para nos salvar, 
ele abre novamente o caminho 
da vida eterna e da vida em 
santificação, abrindo-nos essa 
opção de vivermos novamen-
te em comunhão eterna com 
Deus.

Chile

Participação da Igreja da Es-
tação Central, em Santiago - 
Pr. Patricio Navarette:

Pergunta 1C: O livre arbítrio 
acompanha o homem desde a 
sua criação e permite que ele 
decida seu dia-a-dia e seu fu-
turo, como foi o caso de Adão 
e Eva.

No projeto de salvação Deus 
deu ao homem o capacidade 
de decidir por sua alma, onde 
viveria eternamente, já que há 
apenas 2 lugares para a alma, a 
eternidade com Deus e a eter-
nidade sem Deus. 

Decidir aceitar Deus através da 
gloriosa figura do Senhor Je-
sus, ou rejeitar o projeto de sal-
vação e vida eterna.

Este Dom de Deus é ensina-
do a nós e nós o encontramos 
como um tesouro escondido 
na palavra de Deus, e também 
é revelado para nós como uma 
herança que o Pai deixou para 
seus Filhos.

Portanto, o livre arbítrio é o po-
der de decisão do homem para 
sua vida espiritual. (sua alma)

Participação da Igreja de Qui-
licura, em Santiago - Pr. Hugo 
Medina:

Pergunta 1A: Sim, o crente 
pode se desviar do caminho e 
perder a salvação, porque mui-
tas vezes situações desta vida, 
os fazem perder a salvação 
e enfraquecer na fé e cair na 
morte espiritual.

Quando se conhece e aceita 
o Senhor, não há como voltar 
atrás, porque ele nos escolheu 
para realizar a Sua Obra, não 
importa em que situação es-
tamos, porque Deus sempre 
estará ao nosso lado, e Ele tem 
um propósito com cada um de 
nós, e como o versículo diz que 
ele é irrevogável, Deus nunca 
se engana na escolha de seus 
servos.

Pergunta 1C: Onde Deus deu 
ao homem a possibilidade de 
escolher de acordo com o seu 
desejo, independentemente 
de as ações ou decisões serem 
boas ou ruins, por exemplo: a 
escolha de Josué 

“Porém, se vos parece mal aos vos-
sos olhos servir ao Senhor, escolhei 
hoje a quem sirvais: se os deuses 
a quem serviram vossos pais, que 
estavam dalém do rio, ou os deu-
ses dos amorreus, em cuja terra 
habitais: porém eu e a minha casa 
serviremos ao Senhor.” Js 24:15

Coréia do Sul

Participação do Grupo de ir-
mãos da Igreja em Seul, na 
Província de Bundang - Pr. 
Hyungkun Lee:

A salvação é o processo de ca-
minhar com forma de vida em 
direção ao objetivo que é a vida 
eterna. Deus falou a Ló e sua fa-
mília sobre como escapar para 
sempre. Ele os dirigiu dizen-
do: “Escapa-te pela tua vida, não 
olhes para trás atrás de ti; não pa-
res nesta campina. Escapa-te lá 
para o monte”. Gn 19:17 

Embora a mulher de Ló tenha 
escapado de Sodoma com Ló 
conforme a direção de Deus, 
ela não foi salva em sua cami-
nhada pela salvação, porque 
olhou para trás, em desobe-
diência à palavra de Deus. Gn 
19:26 “E a mulher de Ló olhou para 
trás e ficou convertida numa está-
tua de sal.”

Paulo, ao contrário, prosse-
guiu para o alvo, esquecendo 
as coisas que para trás ficam e 
avançando para as coisas que 
adiante dele estavam. Fp 3:13-14 
“Irmãos, quanto a mim, não julgo 
que o haja alcançado; mas uma 
coisa faço, e é que, esquecendo-
-me das coisas que atrás ficam, 
e avançando para as que estão 
diante de mim, Prossigo para o 
alvo, pelo prêmio da soberana vo-
cação de Deus em Cristo Jesus.”

Ele terminou a carreira da sal-
vação, combateu o bom com-
bate e guardou a fé. 2 Tm 4:7 
“Combati o bom combate, acabei 
a carreira, guardei a fé.”
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Mas Demas abandonou Paulo 
e partiu para Tessalônica por-
que amou o mundo 2 Tm 4:10 
“Porque Demas me desamparou, 
amando o presente século, e foi 
para Tessalônica, Crescente para 
Galácia, Tito para Dalmácia.” Ele 
não conseguia guardar a fé 
com paciência até o fim, no 
processo de sua caminhada 
pela salvação e optou por “fi-
car na planície, não escapando 
para o monte da salvação eter-
na”. Crescente também foi para 
a Galácia; Tito para a Dalmácia. 

Há tantos personagens na Bí-
blia que creram em Deus e 
até andaram no caminho, mas 
em algum momento falharam 
em alcançar a salvação eterna. 
“Porque muitos são os chamados, 
e poucos os escolhidos” Mt 22:14

Participação do Grupo de ir-
mãos da Igreja em Seul, na 
Província de Bundang - Pr. 
Peter Jo:

Pergunta 1A: Em Mt 22:14 está 
escrito: “Porque muitos são cha-
mados, mas poucos são escolhi-
dos.”

A parábola das bodas prepara-
das por um certo rei para seu 
filho, neste capítulo de Mateus, 
é uma figura da nossa salva-
ção. Mostra que quando Israel 
rejeitou Jesus como o Messias, 
Deus se voltou para os gentios. 

Como o rei nesta parábola pre-
parou uma festa de casamento 
para seu filho, Deus também 
preparou na eternidade, um 
casamento para Seu único Fi-
lho. Este casamento é chama-
do de as bodas do Cordeiro, 
conforme vemos em Ap 19:7 
“Regozijemo-nos, e alegremo-nos, 
e demos-lhe glória; porque vindas 
são as bodas do Cordeiro, e já a 
sua esposa se aprontou.” 

A intenção de Deus é encher 
a festa do Casamento do Cor-

deiro Eterno com os remidos 
desta terra, o máximo possível. 
É por isso que Deus disse atra-
vés de um anjo em Ap 19:9: “Bem 
Aventurados são aqueles que são 
chamados para as bodas do Cor-
deiro!”

No entanto, Ap 19:8 nos diz que 
aqueles que participam da ceia 
das bodas do Cordeiro devem 
estar vestidos com vestes nup-
ciais adequadas feitas de linho 
fino, puro e resplandecente. Ap 
19:8 “E foi-lhe dado que se vestisse 
de linho fino, puro e resplandecen-
te; porque o linho fino são as justi-
ças dos santos.”

Estas vestes nupciais falam das 
vestes de salvação lavadas no 
sangue do Cordeiro. E também 
falam sobre a vida do crente 
santificado através das opera-
ções do Espírito Santo.

Vale ressaltar que o homem 
que não tinha uma veste nup-
cial na parábola das bodas em 
Mt 22 já estava na sala do ban-
quete.  Isso significa, espiritual-
mente falando, que ele estava 
já no caminho da salvação. 

Mas o fato de ele não usar as 
vestes nupciais mostra que ele 
não se submeteu ao governo 
do Espírito Santo em sua vida. 
O resultado é: ele foi tirado da 
sala do banquete e foi lançado 
nas trevas exteriores.

O que ele achou nas trevas ex-
teriores foi choro e ranger de 
dentes. Mt 22:13 “Disse então o 
rei aos servos: Amarrai-o de pés e 
mãos, levai-o, e lançai-o nas tre-
vas exteriores: ali haverá pranto e 
ranger de dentes.”

Então seu último estado tor-
nou-se pior do que o primei-
ro, conforme indicado em 2 
Pe 2:20 “Porquanto se, depois de 
terem escapado das corrupções 
do mundo, pelo conhecimento do 
Senhor e Salvador Jesus Cristo, fo-
rem outra vez envolvidos nelas e 

vencidos, tornou-se-lhes o último 
estado pior do que o primeiro.”

Então, sim.  O crente pode se 
desviar do caminho e perder 
sua salvação.

Outro exemplo é Sansão.

Sansão era um homem separa-
do por Deus antes mesmo de 
nascer. Jz 13:5 “Porque eis que tu 
conceberás e terás um filho sobre 
cuja cabeça não passará navalha: 
porquanto o menino será nazireu 
de Deus desde o ventre: e ele co-
meçará a livrar a Israel da mão 
dos filisteus.” Enquanto ele con-
sagrou a Deus e viveu uma vida 
de obediência e santificação, 
ele foi usado por Deus de uma 
maneira poderosa.

A ordem do Senhor para os fi-
lhos de Deus é não se conta-
minar com coisas impuras do 
mundo.

Apesar disso, quando Sansão 
começou a se familiarizar com 
uma mulher impura, por isso 
ele foi lentamente se desvian-
do do caminho. Finalmente, ele 
perdeu sua força totalmente, 
pois seus olhos foram arranca-
dos e ele acabou na prisão, tor-
nando-se um escravo, com seu 
corpo amarrado com corren-
tes. No final, ele morreu com os 
filisteus - os ímpios.

Mt 7:22 diz: “Muitos me dirão na-
quele dia: Senhor, Senhor, não 
profetizamos nós em teu nome? e 
em teu nome não expulsamos de-
mônios? e em teu nome não fize-
mos muitas maravilhas?”

Como visto em Mt 7:22, Sansão, 
no início, foi usado de forma po-
derosa pelo Senhor. Mas quan-
do ele se desviou do caminho, 
isso é o que ele teria ouvido: 
“E então lhes direi abertamente: 
Nunca vos conheci: apartai-vos de 
mim, vós que praticais a iniquida-
de.” Mt 7:23

Então, sim.  O crente pode se 
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desviar do caminho e perder 
sua salvação.

Outro exemplo são os israelitas 
na saída do Egito.

O povo de Israel teve uma 
grande experiência de salva-
ção durante a Páscoa. Todos os 
israelitas foram salvos na noite 
da Páscoa, porque passaram 
do sangue do cordeiro nos um-
brais e nas vergas das portas 
das casas. Ex 12:7 “E tomarão do 
sangue, e pô-lo-ão em ambas as 
ombreiras, e na verga da porta, 
nas casas em que o comerem.”

E entendemos que isso equi-
vale à nossa experiência de cla-
mar o sangue de Jesus.

Assim, os israelitas partiram do 
Egito e começaram sua jorna-
da para a Terra Prometida. Mas 
por causa de seu desejo pela 
antiga vida no Egito (amor pelo 
mundo) e sua desobediência, 
aquela primeira geração não 
conseguiu entrar na Terra Pro-
metida, exceto por Josué e Ca-
leb. 

Das centenas de milhares de is-
raelitas que tiveram uma gran-
de experiência de salvação com 
o poder do sangue do cordeiro 
no início, apenas dois servos 
fiéis poderiam entrar na Terra 
Prometida, Josué e Calebe.

Por isso Mt 22:14 diz: “Porque mui-
tos são chamados, mas poucos 
são escolhidos.”

Da mesma forma, nós também 
temos uma experiência de cla-
mar pelo poder do sangue de 
Jesus. No entanto, se não conti-
nuarmos andando no caminho, 
se não continuarmos vivendo 
em obediência no Espírito San-
to, e se não abandonarmos o 
mundo, acabaremos perdendo 
nossa salvação.

Então, nossa atitude deve ser 
de prosseguir para as coisas 

que estão adiante de nós es-
quecendo as coisas que para 
trás ficam, como visto em Fp 
3:13 “Irmãos, quanto a mim, não 
julgo que o haja alcançado; mas 
uma coisa faço, e é que, esquecen-
do-me das coisas que atrás ficam, 
e avançando para as que estão 
diante de mim,”

Estados Unidos

Participação da Igreja de Me-
dford - Pr. Abimael Pizoni:

Pergunta 1A: O crente pode 
sim se desviar do caminho e 
perder a salvação!

Mt 22:14 “Porque muitos são cha-
mados, mas poucos escolhidos.”

Podemos ver na parábola das 
bodas que tudo já estava pre-
parado o Rei mandou chamar 
os convidados, mas eles rejei-
taram o convite se ocupando 
com os seus afazeres, com o 
campo, os negócios.

Assim o Espírito Santo tem fei-
to o convite a muitos que foram 
eleitos segundo a presciência 
de Deus Pai, mas infelizmente 
muitos tem rejeitado o chama-
do, se desviando para seus pró-
prios caminhos que não levam 
a vida eterna mas sim a perdi-
ção, anulando o projeto eterno.

Quando Jesus se revela ao ho-
mem através do Espírito San-
to, tudo se faz novo, o homem 
passa a fazer somente a vonta-
de do Pai, o homem reconhece 
que não pode viver sem essa 
graça que o alcançou.

A Salvação é um processo diá-
rio que requer do homem uma 
vida de santificação, porque 
sem santificação não veremos 
a Deus. 

Lc 13:33 a) Importa, contudo, 
caminhar hoje, amanhã, e no 
dia seguinte;

Pergunta 1C: Livre arbítrio é o 

poder que cada pessoa tem de 
escolher suas ações, que cami-
nho quer seguir. Deus da ao 
homem o poder de escolha. 

Rm 8:9 “Vós, porém, não estais na 
carne, mas no Espírito, se é que o 
Espírito de Deus habita em vós. 
Mas, se alguém não tem o Espírito 
de Cristo, esse tal não é dele.”

Participação da Igreja em Or-
lando - Pr. Ramon de Paula:

Pergunta 1B: Rm 11:29  “Porque 
os dons e a vocação de Deus são 
sem arrependimento.” No Senhor 
não há variação, o Senhor não 
muda. A expressão “sem ar-
rependimento” significa tam-
bém “aquilo que não se revoga, 
irrevogável”. O Senhor elegeu o 
homem para a Salvação, mas o 
homem ao negar, no processo, 
o chamado, ele anula a eleição 
de Deus na sua vida. 2 Tm 2:13 
“se formos infiéis, ele permanece 
fiel, pois de maneira nenhuma 
pode negar-se a si mesmo.”

Pergunta 1C: O projeto de sal-
vação é imutável em nossas 
vidas. Andar nesse caminho é 
viver uma vida em santificação, 
segundo o coração de Deus, 
mas cabe a cada um de nós 
permanecer neste caminho 
que nos conduz à vida eterna 
(Livre Arbítrio).

O Livre Arbítrio é a capacidade 
dada ao homem por ocasião 
da criação para escolher entre 
o bem ou o mal, obedecer a 
Deus ou desobedecer-lhe. No 
chamado, e durante o processo 
de salvacao o homem exerce o 
seu Livre Arbítrio. É o momento 
em que a pessoa se define pela 
salvação, aceitando-a ou não.

Guiné Bissau

Participação da Igreja Evan-
gélica Palavra da Vida, de Bis-
sau - Pr. Nandinho Cá:

Pergunta 1A: Nós entendemos 
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que a Salvação pode ser pedi-
da. “E os servos, saindo pelos ca-
minhos, ajuntaram todos quantos 
encontraram, tanto maus como 
bons; e a festa nupcial foi cheia 
de convidados. E o rei, entrando 
para ver os convidados, viu ali um 
homem que não estava trajado 
com veste de núpcias. E disse-lhe: 
Amigo, como entraste aqui, não 
tendo veste nupcial? E ele emude-
ceu. Disse, então, o rei aos servos: 
Amarrai-o de pés e mãos, levai-o, 
e lançai-o nas trevas exteriores; ali 
haverá pranto e ranger de den-
tes. Porque muitos são chamados, 
mas poucos escolhidos.” Mt 22:10-
14

Um convidado não estava com 
a roupa da festa. Para ir àquela 
festa ele deveria escolher uma 
vestimenta e escolheu a ves-
timenta inadequada. No dia 
do encontro com Cristo, deve-
mos estar com as roupas que 
Ele mesmo nos deu, devemos 
estar firmes no processo de 
santificação. Para estarmos 
preparados para a volta de Je-
sus, escolhendo viver uma vida 
aceitável perante o Senhor.

Nos últimos dias muitas pes-
soas dirão que profetizaram, 
expulsaram demônios e Deus 
dirá para elas que não as co-
nhecem, são as pessoas que 
escolheram não fazer parte do 
processo do Pai, não fizeram a 
vontade do Pai. “Mas o justo vive-
rá pela fé; E, se ele recuar, a minha 
alma não tem prazer nele.” Hb 
10:38 Abandonar a fé, é aban-
donar Jesus durante o proces-
so de Salvação, se retirando do 
processo de santificação, aque-
les que recuam caminham 
para a perdição.

Japão

Participação do Grupo de ir-
mãos da Igreja de Kakami-
gahara, na Província de Gifu-
-Ken - Pr. David Vieira:

Pergunta 1A: sim, o crente 
pode perder quando ele aban-
dona a direção do Espirito San-
to na sua vida deixando de vi-
ver uma vida em Santificação .

Assim  negando o seu cha-
mado. E isto pode ocorrer em 
qualquer momento da sua ca-
minhando, quando se desvia.

Pergunta 1B: Deus não muda, 
Ele é o mesmo ontem hoje e 
amanhã.

Deus é fiel Ele não nega a si 
mesmo.

O projeto e os recursos para o 
homem se salvar sempre es-
tarão disposição até a volta do 
Senhor Jesus.

Quem pode perder é o homem 
quando faz sua má escolha.

Pergunta 1C: livre arbítrio é 
a capacidade dada por Deus 
para o homem fazer  sua es-
colha, em aceitar ou rejeitar  o 
Seu Projeto de Salvação.

Malawi

Participação da Igreja em Mu-
lanje, Província de Blantyre - 
Pr. Chimwemwe Suliwa:

Pergunta 1: Mais uma vez agra-
deço a Deus por me permitir fa-
zer este comentário do assunto 
da Escola Bíblica Dominical 
sobre o tema: Doutrina Bíblica 
de Salvação. Quaro basear meu 
comentário em alguns textos 
da Palavra, tais como:

Ap 3:11 “Eis que venho sem demo-
ra; guarda o que tens, para que 
ninguém tome a tua coroa.”

Lc 9:62 “E Jesus lhe disse: Nin-
guém, que lança mão do arado e 
olha para trás, é apto para o reino 
de Deus.”

Fp 2:16 “Retendo a palavra da vida, 
para que no dia de Cristo possa 
gloriar-me de não ter corrido nem 
trabalhado em vão.” 

Explicação adicional: 

A salvação está relacionada a 
fazermos todas as coisas de 
acordo com a vontade de Deus, 
estando cheios do Espírito San-
to (deixando as coisas que para 
trás ficam) e permanecer firme 
no SENHOR.

Moçambique

Participação dos Obreiros da 
igreja em Namaíta, Região de 
Nampula - Pr. Edilson Rocha:

Pergunta 1A: Sim, o crente 
pode se desviar do caminho da 
salvação quando não obedece 
a Palavra de Deus. Mt 22:14 “mui-
tos chamados, poucos escolhidos”. 
Chamados: aqueles que ouvi-
ram a Palavra de Deus, mas não 
obedecem. Escolhidos: aqueles 
que ouvem e obedecem, põem 
na mente e começam a expe-
rimentar. Deus nos escolheu e 
fomos justificados pelo sangue 
de Jesus e, por isso, não deve-
mos recuar. Hb 10:38 “Mas o jus-
to viverá da fé; e, se ele recuar, a 
minha alma não tem prazer nele.”

Nicarágua

Participação da Igreja de Ma-
nágua - Pr. Arelis Felipe Urbi-
na:

Pergunta 1A: Sim, como men-
cionado em 1 Tm 4:1 “Mas o Espí-
rito expressamente diz que nos úl-
timos tempos apostatarão alguns 
da fé, dando ouvidos a espíritos 
enganadores e a doutrinas de de-
mônios.”

Pergunta 1B: Sim, como men-
cionado em 1 Tm 4:1 Mas o Es-
pírito expressamente diz que 
nós Como você explica o texto 
abaixo:

Rm 11:29 “Porque os dons e a vo-
cação de Deus são sem arrepen-
dimento.”

O servo fiel deve distinguir os 
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Dons Espirituais e a servir à 
DEUS, pois foi escolhido para 
servir a um Senhor verdadeiro, 
o Senhor que é o dono do Ouro 
e da Prata, sem arrependimen-
to, e nunca se desviar do cami-
nho do Senhor

Pergunta 1C: Sim, como men-
cionado em 1 Tm 4:1 “Mas o Espí-
rito expressamente diz...”. Por isso 
o livre arbítrio é quando em 
nossas vidas temos a escolha 
do caminho certo e do errado. 
Aí temos o livre arbítrio de es-
colher o caminho correto, pois 
está em nossas mãos, servir ao 
Senhor ou seguir a outro cami-
nho. Nós como servos devemos 
seguir sempre o caminho do 
Senhor, na Fé e ansiosos para o 
grande dia, na qual, estaremos 
na eternidade com o Senhor 
Jesus. Sl 119:30-31 “Escolhi o cami-
nho da verdade: propus-me seguir 
os teus juízos. Apego-me aos teus 
testemunhos: Ó Senhor, não me 
confundas.”

Nova Zelândia

Participação do Grupo de ir-
mãos da Igreja em Auckland, 
na Ilha do Norte - Pr. Douglas 
Spanghero:

Pergunta 1B: Como você expli-
ca o texto bíblico de Rm 11:29: 
Porque os dons e a vocação de 
Deus são sem arrependimento.

Os dons espirituais são dádivas 
do Senhor, quando o homem 
aceita o seu filho Jesus como 
seu único e suficiente Salvador, 
ele sela uma aliança com Deus 
Pai.

Através do batismo nas águas, 
ele declara publicamente que 
é uma nova criatura. Na eco-
nomia do Pai, seu filho Jesus 
batiza o homem com o Espírito 
Santo.

Enquanto o homem perma-
nece fiel ao seu chamado ele 

tem acesso a todas as bênçãos 
dadas por Deus. Mas quando o 
homem desvia do caminho e 
se afasta da presença do nosso 
Deus, ele renuncia às bençãos 
do Senhor, mas o nosso Deus 
continua sendo Deus abenço-
ador.

Portugal
Participação do Grupo de 
obreiros da Igreja em Entron-
camento - Pr. Alexandre Fran-
ça:

Pergunta 1A: Sim, Mt 22:14 a 
salvação é pra todos, Deus en-
viou seu filho pra morre na cruz 
por amor a nossa vida, e aquele 
que creu e recebeu a Salvação 
(escolhido), se não permanecer 
na mesma fé que RECEBEU, 
perde o direito do chamado e 
não vivo mais como um esco-
lhido, como o texto diz  muito 
são chamados mais porco são 
escolhidos!

Pergunta 1B: Deus é sobera-
no por mais que o homem se 
desviem do caminho ele não se 
arrepende de ter dado os dons 
espirituais e os meios de graça 
Deus tem nós dado o recurso 
da graça o clamor pelo sangue 
de Jesus!

Pergunta 1C: LIVRE Arbítrio é a 
capacidade que Deus deu aos 
homens para tomarmos nossa 
própria decisão.

Quênia

Participação da Igreja em Mu-
mias, Província de Kisumu - 
Pr. Kenneth Ambita:

Pergunta 1A: a resposta é sim! 
devido às seguintes razões:

1 - A SALVAÇÃO É POR ELEI-
ÇÃO,

Deus não o impõe ao homem, 
já que o homem é um ser mo-
ral livre com a capacidade de 

escolher entre o bem ou o mal. 
- Leia Is 1:8  e Jo 3:16

2 - FALSAS DOUTRINAS 

Como crente, você pode perder 
e se afastar da graça da salva-
ção ouvindo falsos ensinamen-
tos e doutrinas dos homens 
baseados na filosofia e não nos 
ensinamentos de Cristo. Leia 1 
Tm 4:1 e 16, Gl 3:3 e Gl 5:4.

3 - FALTA DE AMOR.

Caminhar no amor de Deus é 
caminhar em comunhão com 
os irmãos, pois através disso 
somos ensinados, avisados e 
advertidos quanto ao aperfei-
çoamento de nossa fé. Leia: Mt 
24:12-13 e Hb 10:25.

Finalmente, a salvação não é 
apenas levantar a mão e acei-
tar Jesus como seu salvador. 
Mas salvação é:

A - Aceitar a direção do Espírito 
Santo em sua vida, conforme 
Rm 8:14 e Jo 3:5-6.

B - Caminhar no novo e vivo ca-
minho de Cristo, conforme 2 Co 
5:17-18,  Gl 2:6-7  e  Jo 8:31-32.

C - Viver em obediência ao Es-
pírito Santo, conforme Rm 8:8-
9  e  14 e At 1:8.

D - Abandonar o mundo e seus 
prazeres, conforme 1 Co 2:6-7,  
Jo 17:16 e 1 Jo 5:4-5.

República 
Dominicana

Participação de La Entrada - 
Pr. Jamilson Rodrigues:

Pergunta 1A: Sim, o crente 
pode desviar-se do caminho e 
perder a salvação, pois fomos 
chamados e nem todos nós 
atendemos ao chamado. Então 
essa falta de atenção nos desvia 
automaticamente do caminho 
da salvação, como afirmam os 
textos lidos.
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1 Co 10:12 “Assim que, aquele que 
cuida estar em pé, cuide para que 
não caia”.

Pergunta 1B: Rm 11:29 “Porque os 
dons e a vocação de Deus são sem 
arrependimento.”

O projeto de Deus é perfeito e 
não muda, mas o homem em 
sua razão tende a mudar.

2 Tm 1:9  “Que nos salvou, e cha-
mou com uma santa vocação; 
não segundo as nossas obras, 
mas segundo o seu próprio propó-
sito e graça que nos foi dada em 
Cristo Jesus antes dos tempos dos 
séculos;”

Pergunta 1C: O livre arbítrio é o 
direito de cada pessoa escolher 
o que quer. (A escolha de Caim 
e a escolha de Abel.)

Gn 4:3-5 “E aconteceu ao cabo de 
dias que Caim trouxe do fruto da 
terra uma oferta ao Senhor. E Abel 
também trouxe dos primogênitos 
das suas ovelhas, e da sua gordu-
ra: e atentou o Senhor para Abel e 
para a sua oferta, Mas para Caim 
e para a sua oferta não atentou. 
E irou-se Caim fortemente, e des-
caiu-lhe o seu semblante.” Aqui 
vemos que Caim escolheu tra-
balhar a terra, que fala das coi-
sas deste mundo e para esta 
vida, enquanto Abel escolheu 
pastorear ovelhas apontando 
isso para a obra profética desti-
nada para aqueles que respon-
dem ao chamado.

São Tomé e 
Príncipe

Participação do Grupo de ir-
mãos da Igreja de São Tomé 
- Pr. Daniel Santana - enviado 
pelo irmão Tiago Filipe Barros 
Costa Almeida:

Pergunta 1: A nossa Eleição 
claramente veio de Deus, foi 
algo que Deus fez em um tem-
po eterno. Por que a pergunta 
fala “onde” e não “de quem” 

veio? Poque veio da Eternidade 
de Deus (Sl 90:2). Fomos elei-
tos por Deus desde antes da 
fundação do mundo (Ef 1:4), ou 
seja, desde a eternidade. Sendo 
assim a eleição é de Deus, per-
tence a Deus, um atributo so-
berano de Deus, a Eleição.

Pergunta 2A: A principal fi-
nalidade da eleição é salvar 
ao homem. Em Ef 1:4 quando 
o Senhor fala que nos elegeu 
“nele” se refere a Jesus Cristo, o 
cordeiro que foi morto antes da 
fundação do mundo (Ap 13:8), 
mostrando assim que já havia 
um projeto de salvação desde 
a eternidade. Outros textos que 
evidenciam que ao principal 
objetivo da eleição de Deus é 
para vida eterna, salvação en-
contram-se em Jo 3:16, Jo 15:16, 
Is 41:1 e 2 Ts 2:13.

Pergunta 2B: Rm 8:29, 1 Pe 
1:2 Santificação e aspersão do 
sangue, também, são um pro-
pósito da eleição. Porque as-
sim estamos mais perto do Se-
nhor. Um outro propósito para 
a eleição é sermos imitadores 
de Cristo. Somos chamados ou 
denominados cristãos, pois os 
nossos atos são como os atos 
de Cristo, precisamos ser como 
Cristo e parecermos com ele. A 
nossa referência para a cami-
nhada é Cristo Jesus.

Uruguai

Participação da Igreja de 
Montevideo - Pr. Richard Ro-
driguez:

Pergunta 1A: Sim, se não aten-
tarmos com diligência para 
esta tão grande salvação e para 
a doutina bíblica corremos o 
risco de nos desviarmos dela 
e não haverá escape para nós 
já que a redenção de nossas 
almas terá fugido de nossas 
mãos.

“Portanto, convém-nos atentar, 
com mais diligência, para as coi-
sas que já temos ouvido, para que, 
em tempo algum, nos desviemos 
delas. Porque, se a palavra falada 
pelos anjos permaneceu firme, 
e toda transgressão e desobedi-
ência recebeu a justa retribuição, 
como escaparemos nós, se não 
atentarmos para uma tão grande 
salvação, a qual, começando a ser 
anunciada pelo Senhor, foi-nos, 
depois, confirmada pelos que a 
ouviram; testificando também 
Deus com eles, por sinais, e mila-
gres, e várias maravilhas, e dons 
do Espírito Santo, distribuídos por 
sua vontade?” Hb 2:1-4

Pergunta 1B: O Senhor não se 
arrependerá jamais de ter nos 
elegido para a salvação nem 
mudará isto, ele nos amou pri-
meiro, isto é fato. Cabe ao ho-
mem pelo seu livre arbítrio cor-
responder amando a este Deus 
tão misericordioso e bondoso 
que nos vocacionou para este 
projeto de vida.

Pergunta 1C: Livre oportunida-
de de escolha que Deus con-
cedeu ao ser humano. Tudo 
me é lícito, mas nem tudo me 
convém. Cabe ao homem pelo 
Espírito Santo entender isto e 
fazer a boa escolha de seguir a 
Jesus todos os dias de sua vida.

**************

Amapá

Participação da Igreja de San-
ta Rita - Pr. Antonio Magno de 
Freitas:

Pergunta 1B: Afirma que os 
dons e o chamado de Deus são 
sem arrependimento – Deus 
não se arrepende de seus dons. 
Os dons são irrevogáveis não 
podendo ser anulados, porque 
Deus não muda.  Deus é fiel e 
imutável. O apostolo Tiago es-
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creveu “toda boa dádiva e todo 
o dom perfeito vem do alto, des-
cendo do pai das luzes,  em  quem 
não há mudança nem sombra de 
variação” Tg 1:17

Pergunta 1C: Autonomia, po-
der de decisão, liberdade de 
escolher caminhos.

Deus conhece o coração do ho-
mem, mas Deus respeita a es-
colha que o homem faz.

Que o servo fiel possa fazer a 
boa escolha todos os dias.

Dt 30:19-20 “Os céus e a terra tomo 
hoje por testemunhas contra vós, 
que te tenho proposto a vida e a 
morte, a bênção e a maldição: es-
colhe pois a vida, para que vivas, 
tu e a tua semente, Amando ao 
Senhor teu Deus, dando ouvidos à 
sua voz, e te achegando a ele: pois 
ele é a tua vida, e a longura dos 
teus dias; para que fiques na ter-
ra que o Senhor jurou a teus pais, 
a Abraão, a Isaque, e a Jacó, que 
lhes havia de dar.”

Amazonas

Participação da Igreja de Tefé 
- Pr. Gedson Freire Almeida:

Pergunta 1C: Livre arbítrio é 
a capacidade de escolha que 
pode ser exercida diante de 
uma situação. Na bíblia encon-
tramos diversas situações que 
o livre arbítrio foi utilizado dian-
te de uma decisão a ser toma-
da, produzindo um resultado. 
Citaremos alguns personagens 
bíblicos que exercerem o seu 
livre arbítrio e seus resultados:

1 - Personagens: Adão e Eva, 
“E ordenou o Senhor Deus ao ho-
mem, dizendo: De toda a árvore 
do jardim comerás livremente, 
Mas da árvore do conhecimento 
do bem e do mal, dela não come-
rás; porque no dia em que dela co-
meres, certamente morrerás.” Gn 
2:16-17

1 - Escolha: Fez a má escolha, 
dando ouvido a serpente, e ig-

norando os conselhos do Se-
nhor.

1 - Resultado: Perderam a co-
munhão, foram expulso do Jar-
dim, entres outros prejuízos.

2 - Personagem: Caim, “Se bem 
fizeres, não é certo que serás acei-
to? E se não fizeres bem, o pecado 
jaz à porta, e sobre ti será o seu 
desejo, mas sobre ele deves domi-
nar.” Gn 4:7

2 - Escolha: Fez a má escolha, 
em não dá ouvido a orienta-
ção do Senhor. Escolheu matar 
Abel.

2 - Resultado: Perdeu a benção 
de ser aceito por Deus, recebeu 
um juízo da parte do Senhor.

3 - Personagem: Rute, “Disse, 
porém, Rute: Não me instes 
para que te abandone, e dei-
xe de seguir-te; porque aonde 
quer que tu fores irei eu, e onde 
quer que pousares, ali pousarei 
eu; o teu povo é o meu povo, o 
teu Deus é o meu Deus;” Rute 
1:16

3 - Escolha: Fez a boa escolha, 
ao prosseguir com Noemi, acei-
tando o mesmo Deus dela.

3 - Resultado: Recebeu uma 
benção do Senhor, casando 
com Boaz, do qual veio a des-
cendência de Jesus.

4 - Personagem: Daniel, “E Da-
niel propôs no seu coração não 
se contaminar com a porção das 
iguarias do rei, nem com o vinho 
que ele bebia; portanto pediu ao 
chefe dos eunucos que lhe permi-
tisse não se contaminar.” Daniel 
1:8

4 - Escolha: Fez a boa escolha 
ao decidir não se contaminar, 
preservando a sua fé e obedi-
ência em Deus.

4 - Resultado: Foi muito aben-
çoado em terra estranha, rece-
bendo de Deus toda graça para 
ser destaque na babilônia.

Distrito Federal

Participação da Igreja de Vár-
zea Grande - Pr. Ernandes 
Araujo da Cunha:

Pergunta 1B: Deus não muda. 
Como vemos no texto de em 
Rm 11:29 “Porque os dons e a vo-
cação de Deus são sem arrepen-
dimento.” Deus não se arrepen-
deu de ter elegido homem e o 
predestinar a salvação mais ja-
mais vai impor ao homem. Ser-
vi-lo por imposição.

Pergunta 1C: Livre arbítrio é o 
direito de cada pessoa esco-
lher o que quer.  “Porém, se vos 
parece mal aos vossos olhos servir 
ao Senhor, escolhei hoje a quem 
sirvais; se aos deuses a quem ser-
viram vossos pais, que estavam 
além do rio, ou aos deuses dos 
amorreus, em cuja terra habitais; 
porém eu e a minha casa servire-
mos ao Senhor.” Js 24:15

Exemplo Rute e Orfa - Texto: 
Rt 1:14 - O exercício pleno do li-
vre arbítrio pois fala que Rute e 
Orfa fizeram escolhas diferen-
tes sendo ambas noras de No-
êmia (serva de DEUS) porém 
Rute escolheu servir a Deus de 
todo coração junto com a sua 
sogra já Orfa se despediu e foi 
por um caminho alternativo e 
mesmo assim Deus não inter-
viu em nenhum momento na 
escolha das duas antes permi-
tiu suas respectivas escolhas.

Espírito Santo

Participação da Igreja de 
Novo México 4 - Pr. Kildreen 
Juliano Doná de Souza:

Pergunta 1B: Rm 11:29 “Porque os 
dons e a vocação de Deus são sem 
arrependimento.”

Deus não se arrepennde da 
sua criação, ou de ter criado o 
homem, mesmo o homem ter 
desobedecido (pecado) e mais 
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adiante de Israel ter negado 
seu Filho (o projeto). Na sua 
onisciência Ele envia o dom 
“Jesus” exercendo a sua vo-
cação, que é salvar o homem. 
Concluímos que o Senhor não 
se arrependeu do projeto de 
salvação, que Ele preparou. 
Nos baseamos nos textos: Ef 2:8 
“Porque pela graça sois salvos, por 
meio da fé; e isto não vem de vós, 
é dom de Deus.” e Fl 3:14 “Prossigo 
para o alvo, pelo prêmio da sobe-
rana vocação de Deus em Cristo 
Jesus.”

Goiás

Participação da Igreja de Se-
tor dos Funcionários - Pr. Ally-
son Henrique de Albuquer-
que Pinto:

Pergunta 1A: Sim, o crente 
pode se desviar do caminho e 
perder a Salvação, mas o obje-
tivo de Deus ao trazê-lo para a 
sua presença é que ele perma-
neça firme e olhe para frente e 
para o alvo, que é a Eternidade 
com Cristo.

Jesus disse aos seus discípu-
los que fossem para Jerusalém 
para que do alto fossem reves-
tidos de poder. É o Espírito San-
to que nos convence do peca-
do e do mal, por isso temos que 
estar com os ouvidos atentos 
ao seu falar, porque desta for-
ma entenderemos o que Deus 
espera que façamos e não nos 
desviaremos do caminho. Ele 
não nos falou no plural e sim 
no singular, porque só há um 
CAMINHO a seguir.

O adversário de nossas almas 
sempre usará de subterfúgios 
para desviar-nos da fé, por isso 
precisamos orar constante-
mente para que Deus nos dê a 
sensibilidade auditiva para dis-
cernirmos sua voz.

A perseverança na Fé não traz 

somente benefícios para nós, 
ela permitirá que nossos fami-
liares também sejam guarda-
dos e protegidos por Deus e 
alcançados pela sua Salvação.

Quando entendemos que en-
tregar nossa vida ao Senhor e 
confiar n’Ele é a melhor deci-
são; além de exercermos a obe-
diência, estaremos buscando a 
Santificação e o Poder de Deus 
sobre nós, que nos Livrará de 
todo o mal e nos fará avançar 
com destino à Eternidade.

Maranhão

Participação da Igreja de Jar-
dim Renascença - Pr. Jânio 
Loures Fontes:

Pergunta 1A: SIM, Mt 22:14 “Por-
que muitos são chamados, mas 
poucos escolhidos”

Como o versículo fala, muitos 
são chamados, mas poucos 
escolhidos. Os poucos escolhi-
dos herdarão o reino dos céus 
os que atenderem ao chamado 
de DEUS, que se arrependerem 
dos seus pecados e passarem a 
viver uma vida de santificação 
e obediência a DEUS.

Pergunta 1B: A palavra diz que 
DEUS não muda em nada, 
quando Ele exerce o seu cha-
mado a alguém, ele nunca vol-
ta atrás. Deus nos dá graça e 
tem misericórdia pelas nossas 
vidas, DEUS nunca revoga suas 
escolhas, ou seja, o convite de 
DEUS jamais é retirado. DEUS 
não muda e os planos Dele não 
será frustrado. Deus é imutável.

Pergunta 1C: Capacidade dada 
ao homem no momento da 
criação de escolher entre o 
bem e o mal, obedecer ou de-
sobedecer a DEUS, Quando 
somos chamados por DEUS 
exercemos nosso livre arbítrio, 
ou seja, aceitamos ou não esse 

chamado e nesse momento 
decidimos ou não pela salvação 
eterna. Como um pai amoroso, 
DEUS mostra o que é certo e 
errado ao homem, mas conce-
de dentro dos limites por Ele 
estabelecido a liberdade para 
o homem decidir por sua salva-
ção ou não, ou seja, o homem é 
responsável por suas ações.

Minas Gerais

Participação da Igreja de Fáti-
ma, em João Franklin - Pr. Pe-
dro Rodrigues Batista:

Pergunta 1A: Sim. Os textos in-
dicados confirmam que o cren-
te pode desviar do caminho e 
perder a salvação. O homem 
se desvia quando ele volta a 
se contaminar com o mundo. 
Ao se desviar o velho homem 
corrupto ressurge e como con-
sequência ocorre a perda da 
salvação e da graça. Fica do-
minado por numa prisão espi-
ritual, perdido, podendo tornar 
morada de legião de espírito 
imundo.

Pergunta 1B: Podemos enten-
der a palavra “dons” como a 
graça salvadora de Cristo Jesus 
e o Espírito Santo. O chamado 
é a revelação de Jesus ao ho-
mem para andar no caminho. 
Tanto os dons como o chama-
do fazem parte do projeto de 
salvação, conforme a soberania 
de Deus, e que não pode ser 
substituída. É definitiva. São 
valores eternos que atribuídos 
por Deus.

Pergunta 1C: O livre arbítrio 
constitui a liberdade de esco-
lha. Deus respeita a vontade 
do homem sobre a sua decisão 
de querer ou não andar no seu 
caminho. Deus não força o ho-
mem a andar em santificação. 
Andar no caminho do Senhor é 
para aqueles que amam volun-
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tariamente a Deus.

Paraná

Participação do Grupo da 
Igreja de Jardim Interlagos - 
Pr. Hélio Yoshiaki Nakata:

Pergunta 1A: Pode sim, desde 
que abandone a fé e deixe de 
obedecer o Espírito Santo! Mt 
7:21 “Nem todo o que me diz Se-
nhor: Senhor, Senhor! entrará no 
Reino dos Céus,mas aquele que 
faz a vontade de meu Pai,que 
está nos céus.” O homem pode 
estar até na igreja, nos cultos 
mas longe do Senhor, estamos 
vivendo um momento de deci-
são, não dá pra servir dois se-
nhores, o Senhor e a nossa ra-
zão, mas servos definidos que 
amam ouvir toda orientação do 
Senhor que é vida eterna para 
nós,e obedecer, pois nisto con-
siste que a nossa caminhada 
seja até a eternidade,pois é lá 
que está  nosso prêmio. Onde 
poderemos ouvir o vinde ben-
ditos de meu Pai!

Pergunta 1B: Rm 11:29 “Porque os 
dons e a vocação de Deus são sem 
arrependimento.” Deus é Fiel, 
seu amor incondicional, não é 
Homem pra mentir e vela pela 
sua Palavra, para se cumprir! Jo 
3:16 “Porque Deus amou o mundo 
de tal maneira que deu o seu uni-
gênito,para que todo aquele que 
nele crê não pereça,mas tenha a 
vida eterna!”

Participação do Grupo da 
Igreja de Jardim Alvorada - Pr. 
Emerson Eraldo Garcia:

Pergunta 1C: Sim, é você poder 
escolher, se quer servir a Deus 
ou não Deus não nos obriga a 
nada.

“Se, porém, não agrada a vocês 
servir ao Senhor, escolham hoje 
a quem irão servir, se aos deuses 
que os seus antepassados servi-
ram além do Eufrates, ou aos deu-
ses dos amorreus, em cuja terra 

vocês estão vivendo. Mas eu e a 
minha família serviremos ao Se-
nhor”. Js 24:15

Piauí

Participação da Igreja de Lou-
rival Parente - Pr. Carlos Sér-
gio Oliveira Machado da Cos-
ta:

Pergunta 1C: Livre arbítrio é o 
direito de escolha concedido 
por Deus ao homem. O Senhor 
nunca invade nossa vida Ap 
3:20 e nunca nos impõe regra-
mentos Gl 5:04. O servo vive na-
turalmente distante do pecado 
com sentimento de coração 
livre, pois não pertencemos a 
este mundo Jo 15:19. Desde o 
Éden o Criador nos garante o 
direito de livre escolha, sempre 
temos mais de uma opção a 
seguir. Adão, mesmo contra a 
orientação do Pai, teve a pos-
sibilidade de escolher comer 
do fruto da árvore do conheci-
mento Gn 2:17 que traria uma 
consequência contrária ao de-
sejo de Deus para sua vida. O 
direito de escolha foi respeita-
do.
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