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Parte IV - As dez virgens (Continuação)

A

publicação desta semana apresenta os
pontos principais tratados na Escola Bíblica Dominical de 13 de junho de
2021.
No Brasil tivemos um total de
48.444 participações através
de respostas enviadas por igrejas de cidades de todos os 26
estados do Brasil, além do Distrito Federal.
Do Exterior, tivemos 1982 participações recebidas dos nossos
irmãos em 39 países.
Tivemos ainda o recebimento
de 495 vídeos.
As principais participações do
Brasil (por Estado) e do Exterior
(por país) foram registradas,
em percentuais, e estão ilustradas nas tabelas ao lado.

Parcipações 13 de junho de 2021
Brasil
Estado

Exterior

Participação

País

Participação

Espírito Santo

33,33%

Estados Unidos

31,23%

Minas Gerais

17,29%

Bolívia

23,31%

Rio de Janeiro

11,64%

Portugal

12,87%

São Paulo

9,12%

Venezuela

8,98%

Bahia

5,87%

Rep. Dominicana

7,21%

Alagoas

4,34%

Itália

2,27%

Paraíba

2,99%

Argentina

1,92%

Pernambuco

2,17%

Uruguai

1,77%

Paraná

2,08%

Moçambique

1,51%

Rio Grande do Sul

1,96%

Peru

1,36%

Participações por Estado

Participações por País

Espírito Santo

16.146

Estados Unidos

619

Minas Gerais

8.376

Bolívia

462

Rio de Janeiro

5.638

Portugal

255

São Paulo

4.417

Venezuela

178

Bahia

2.842

Rep. Dominicana

143

Alagoas

2.102

Itália

45

Paraíba

1.449

Argentina

38

Pernambuco

1.053

Uruguai

35

Paraná

1.010

Moçambique

30

Rio Grande do Sul

950

Peru

27
Fonte: Portal Presbitério - EBD

Clique aqui para baixar o apêndice com os nomes e
contribuições enviadas para esta EBD.
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As parábolas do Senhor Jesus
Parte IV - As dez virgens (Continuação)
Síntese da palavra do
presidente

A

Escola Bíblica Dominical do dia 13 de junho
de 2021 foi realizada ao
vivo, com a participação dos pastores Gedelti Gueiros e Gilson Sousa.
O evento foi transmitido diretamente do Maanaim de Domingos Martins, no estado do
Espírito Santo.
Palavra inicial do Pr. Gilson
Sousa:
Saudamos os irmãos com a paz
do Senhor!
Vamos dar sequência ao assunto que estamos abordando
na Escola Bíblica Dominical:
as parábolas de Jesus. Neste
domingo, continuaremos ainda a abordar alguns aspectos
referentes à parábola das dez
virgens. A ênfase desta Escola
Bíblica Dominical está relacionada ao grito do versículo 6.
Posteriormente, a palavra foi
trazida pelo Pr. Gedelti. A finalização foi feita pelo próprio
Pr. Gilson, o qual apresentou
as respostas provenientes de
vários locais do Brasil e do exterior.

Palavra do Pr. Gedelti Gueiros:
Eu saúdo a todos com a paz
do Senhor! Estamos dando
continuidade a um assunto
de extrema importância para
a Igreja, especialmente, para
o tempo que estamos vivendo. Mensagens têm sido entregues por parte de todas as
igrejas evangélicas. A orientação é a seguinte: Jesus vem, Jesus salva. Está tudo certo. Mas
o momento agora é: você está
esperando? Está preparado?
Porque saber que Ele vem, todos já sabem.
Os sinais estão apontando este
momento profético e histórico. Quando se fala “histórico”,

fala-se dos fatos, dos acontecimentos, de tudo aquilo que estamos vendo e presenciando.
As profecias que estão se cumprindo estão claras: guerras e
rumores de guerra (os rumores
de guerra são as movimentações militares em todos os lugares do mundo). O texto diz:
“não vos assusteis”. Por quê?
Porque estamos sendo preparados.
Nação contra nação, peste,
terremotos: são sinais. A peste está difundida. Em todos os
lugares é preciso se precaver.
É preciso se prevenir. A fome
também está presente em vários lugares. Vemos a situação
de muitos em condições desprivilegiadas. O problema está
no mundo, nas pessoas, nos
que governam e naqueles que
estão sendo governados.
Muitos não levam em consideração a sua responsabilidade
para com o povo. Não temos
pretensão de corrigir nada. Não
temos nenhuma condição de
corrigir. Temos que ajudar os
nossos irmãos, o governo, para
que possamos ter paz.
Mas o que importa é que estejamos em comunhão com
o Senhor, porque a qualquer

Pr. Gilson Sousa realizando a condução da Escola Bíblica Dominical
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As parábolas do Senhor Jesus
Parte IV - As dez virgens (Continuação)

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

momento podemos ser chamados. O tempo desapareceu.
Tempos atrás, dizíamos: “no
ano que vem vou fazer, vou
comprar”. Mas hoje, a mensagem do mundo é: “comamos e
bebamos que amanhã morreremos”.
O que é preciso entender é que
a vida do crente não está ligada
àquilo que possui, mas à eternidade. O projeto de Deus é
para a eternidade.
Portanto, a nossa preocupação

Clique aqui ou
aponte a câmera
do seu celular para
o código abaixo e assista,
na íntegra, à Escola Bíblica
Dominical, no canal oficial
da ICM no YouTube.

como Igreja, temos um anúncio: “O Senhor Jesus vem”. Se
outros não estão preocupados
ou dispostos a entregar essa
mensagem profética, não é o
caso. É uma mensagem de prevenção para que ninguém caia
no abismo. Assim, a nossa posição como Igreja é essa. Fomos
chamados para um momento.
E este momento exige que as
nossas posições sejam diferentes de outros que não foram
chamados. Porque nós fomos
chamados para dizer que Jesus
está às portas. Os sinais estão
todos cumpridos e patentes
para todos.
O fim está chegando. A porta da graça está se fechando.
Mas, a qualquer instante, a
porta da graça vai se fechar. A
nossa atribuição é entregar a
mensagem de esperança e de
salvação, dando a mão àqueles
que estão naufragando, ajudar
aqueles que estão nos últimos
momentos de vida, advertir
aqueles que estão esquecidos,
lembrar de tudo aquilo que o
Senhor tem nos colocado à disposição para vivermos nessa
hora.
Não temos uma fórmula mágica, mas uma experiência com o
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Não somos
melhores do que
ninguém, mas
a mensagem
que nós temos é
aquela pela qual
fomos chamados.
Nós temos um
compromisso com
aquele que nos
chamou para essa
mensagem.
Pr. Gedelti Gueiros

Senhor. E o nosso desejo é que
cada pessoa tenha essa experiencia. Porque tendo esta experiência, estaremos seguros. E
tudo deve estar na dependência daquele que pode todas as
coisas: Jesus. Ele é o único que
pode dar o alívio à sua alma, ao
seu coração.
Não somos melhores do que
ninguém, mas a mensagem
que nós temos é aquela pela
qual fomos chamados. Nós temos um compromisso com
aquele que nos chamou para
essa mensagem. E vamos continuar nessa luta, nessa batalha, advertindo os nossos amigos e familiares.
A participação da Igreja é fundamental no entendimento da
doutrina, respondendo às perguntas da Escola Bíblica Dominical*.
* A participação dos estados do Brasil
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As parábolas do Senhor Jesus
Parte IV - As dez virgens (Continução)
O que importa agora é a essência, aquilo que o Senhor
tem para o momento que vivemos. Cada um vai dar conta de
si a Deus. O arrebatamento se
dará em uma casa inteira, uma
família inteira. Poderá se dar
também, subindo o esposo e
ficando a esposa, ou vice-versa.
O nosso povo é notável. A Palavra diz: “nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão”
(Salmo 37:25). Estamos vivendo
dias difíceis, mas ninguém vai
ficar à deriva. E nós glorificamos ao Nome do Senhor pelo
entendimento que o nosso
povo tem. Ninguém contribui
para essa Obra por obrigação,
mas por necessidade. Quando
eu contribuo, faço isso pela minha necessidade de contribuir,
por uma causa que eu amo.
Pergunta
Profeticamente, a qual pessoa
da Trindade podemos atribuir
a responsabilidade do “grito
da meia-noite”?
Profeticamente, a responsabilidade de dar o grito é do Espírito Santo. O aviso é: “aí vem o
esposo, saí-lhe ao encontro”. O
aviso tem sido dado pela Igreja. O convite é: prepara-te para
este encontro. Jesus descerá
e a igreja subirá. O encontro
de Jesus com a Igreja será nas
nuvens. Assim será o arrebatamento da igreja. Aqueles que
morreram em Cristo, Jesus trará a sua alma para ele. E nós, os
que estivermos vivos, teremos
o nosso corpo transformado
para a reunião com ele. Serão
celebradas as bodas do Cordeiro. A Igreja subirá com outro
corpo para participar da gran-

de ceia.

Pergunta

Enquanto a igreja estiver na
grande ceia, o mundo passará por um período de grande
tribulação. Quando terminar a
grande tribulação, Jesus descerá com a Igreja para o estabelecimento do milênio. O mundo
sofrerá muitas mudanças tanto físicas, quanto espirituais.
Israel reconhecerá que Jesus é
o Messias. A grande tribulação
será para Israel e para todos
que permanecerem no mundo
após o arrebatamento.

a. Os sinais que se somam no
“grito da meia-noite” são para
todas as pessoas do mundo?
Por quê?

Das 70 semanas profetizadas
por Daniel (Daniel 9:24), a última semana será apenas para
Israel. Ao final desta última
semana, ocorrerá a segunda
vinda de Jesus, que virá com a
Igreja para Jerusalém para iniciar o milênio. O milênio será
realizado com a Igreja e com
aqueles que Ele escolher de Israel.

b. E os avisos, para quem estão
dirigidos?
A resposta é que os sinais são
para todos: o toque de trombeta em Sofonias 1:15-16 (será um
dia de indignação, de ânsia, de
angústia...). A profecia de Sofonias já aconteceu, como sinal,
nas duas torres gêmeas de
Nova York. O mundo inteiro viu.
O outro texto diz: à meia noite.
Estes sinais são para os crentes
fiéis e infiéis. E os avisos? Soa
para todos os crentes fiéis e infiéis.
Não passará esta geração destes acontecimentos. Jesus virá
na geração destes acontecimentos. Precisamos estar preparados, com as candeias acesas, para este momento.
Que o Senhor nos abençoe.

Não passará esta
geração destes
acontecimentos.
Jesus virá na
geração destes
acontecimentos.
Precisamos estar
preparados,
com as candeias
acesas, para este
momento.

Pr. Gedelti Victalino Teixeira Gueiros
Presidente da Igreja Cristã Maranata

Pr. Gedelti Gueiros

e dos diversos países está registrada
no Editorial e nas seções específicas
deste Boletim.
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Perguntas da Semana
14 a 20 de junho de 2021
Lendo o versículo 11, do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, responda:

Pergunta 1 - CIAs
Referindo-se ao ato, quem batiza com água?
a) É o Pastor?
b) É o Diácono?
c) A Professora?

Pergunta 2 - CIAs
Quem batiza com o Espírito Santo?
a) É Jesus?
b) O Pastor?
c) A Professora?

Pergunta 3 - Todos
Leia as perguntas com atenção e responda “Sim” ou “Não”, citando o texto ou versículo correspondente abaixo.
1

Mateus 7:22

5

Mateus 10:41

2

I Coríntios 12:10

6

I Coríntios 14:27

3

Efésios 4:11

7

Apocalipse 19:10 e 22:10

4

I Coríntios 14:29

8

Provérbios 29:18

Como envio minha participação
para a Escola Bíblica Dominical?

Onde acesso o Boletim Informativo
para download?

- Para enviar uma participação escrita, acesse o endereço https://www.igrejacristamaranata.org.br/ebd/participacoes/

Você pode baixar pelos endereços https://
www.igrejacristamaranata.org.br/noticia/
category/boletim-ebd/ ou https://institutoicm.org.br/category/escola-biblica-dominical/

- Para participação em vídeo, acesse o endereço https://www.igrejacristamaranata.
org.br/ebd/ebd-participacoes-em-video/

Clique aqui para enviar sua
contribuição
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Clique aqui para acessar

INSTITUTO BÍBLICO DA IGREJA CRISTÃ MARANATA

Perguntas da Semana
14 a 20 de junho de 2021
Pergunta 3.1 - Todos
Alguém acha que vai para o céu por que entregou ou por que
foi usado em um dom de profecia? Sim ou Não?

Pergunta 3.2a - Todos
No Velho Testamento todos podiam profetizar? Sim ou Não?

Pergunta 3.2b - Todos
Por que a profecia no Novo Testamento é diferente, e todos podem profetizar?

Pergunta 3.3 - Todos
Todo crente tem o dom de profetizar? Sim ou Não?

Pergunta 3.4 - Todos
Uma pessoa qualquer, ainda que se diga “crente”, “evangélica”
ou “membro da Igreja Cristã Maranata”, está em condições de
julgar o dom de profecia? Sim ou Não?

Pergunta 3.5 - Todos
Quem recebe o profeta ou a profecia, ainda que não tenha o
dom de profecia, recebe o mesmo galardão de profeta? Sim ou
Não?

Como envio minha participação
para a Escola Bíblica Dominical?

Onde acesso o Boletim Informativo
para download?

- Para enviar uma participação escrita, acesse o endereço https://www.igrejacristamaranata.org.br/ebd/participacoes/

Você pode baixar pelos endereços https://
www.igrejacristamaranata.org.br/noticia/
category/boletim-ebd/ ou https://institutoicm.org.br/category/escola-biblica-dominical/

- Para participação em vídeo, acesse o endereço https://www.igrejacristamaranata.
org.br/ebd/ebd-participacoes-em-video/

Clique aqui para enviar sua
contribuição
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Perguntas da Semana
14 a 20 de junho de 2021
Pergunta 3.6 - Todos
O dom de profecia é traduzido ou interpretado?

Pergunta 3.7 - Todos
Quando o dom espiritual está sendo interpretado pelo irmão, a
palavra ou expressão “meu servo” é por acaso uma ofensa, ou
abuso do profeta, falando em nome de Deus?

Pergunta 3.8 - Todos
Por que o adversário está tão interessado em impedir a atuação
do Espírito de profecia na vida da Igreja, especialmente nesse
tempo?

Como envio minha participação
para a Escola Bíblica Dominical?

Onde acesso o Boletim Informativo
para download?

- Para enviar uma participação escrita, acesse o endereço https://www.igrejacristamaranata.org.br/ebd/participacoes/

Você pode baixar pelos endereços https://
www.igrejacristamaranata.org.br/noticia/
category/boletim-ebd/ ou https://institutoicm.org.br/category/escola-biblica-dominical/

- Para participação em vídeo, acesse o endereço https://www.igrejacristamaranata.
org.br/ebd/ebd-participacoes-em-video/

Clique aqui para enviar sua
contribuição
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INSTITUTO BÍBLICO DA IGREJA CRISTÃ MARANATA

Atividades do Mês
Junho 2021
Orientação do Mês Familiares
Comunicamos aos Pastores e
Igrejas as atividades do mês
de junho/2021, que terão como
1ª Semana

motivo os “FAMILIARES”, cujo
tema será:

serviremos ao Senhor.” Js 24:15

“... porém eu e a minha casa

07/06 a 12/06/2021

Madrugadas

Pela Rádio Maanaim

2ª Semana

14/06 a 19/06/2021

Jejuns

0h às 9h ou 17h até após o culto

3ª Semana

21/06 a 26/06/2021

Cultos ao meio-dia

Pela Rádio Maanaim

4ª Semana

28/06 a 04/07/2021

Evangelização - Convites
Fonte: Circular 058/21, de 04/06/2021

Programação das
classes de crianças,
intermediários e
adolescentes
O tema do estudo do mês de
junho para as Crianças, Intermediários e Adolescentes é: “A
Família”. As aulas têm como
objetivo ensinar nossas crianças, intermediários e adolescentes a valorizarem a família,
levando-os a testemunharem
do Senhor para seus familiares.
Em decorrência da suspensão 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

03/06 - 16h (YouTube)

Família, projeto de Deus - Gn 24:4

Família, projeto de Deus - Gn 24:4

10/06 - 16h (YouTube)

O poder de Jesus no meio da família - Mc 5:41- O poder de Jesus no meio da família - Mc 5:4142a
42a

17/06 - 16h (YouTube)

A família de Moisés - Hb 11:23

A família de Moisés - Hb 11:23

24/06 - 16h (YouTube)

A família no tempo do breve - Êx 10:22-23

A família no tempo do breve - Êx 10:22-23
Fonte: Circular 059/21, de 06/06/2021
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Informe Semanal
07 a 13 de junho de 2021
Programa Anunciando
o Evangelho Eterno
Ocorreu, no último final de semana, o programa “Anunciando o Evangelho Eterno”.
O programa desta semana
abordou, no quadro “Lições do
Maanaim”, o assunto “A parábola das dez virgens”.
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.
INSTITUTO BÍBLICO DA IGREJA CRISTÃ MARANATA
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Informe Semanal
07 a 13 de junho de 2021
Seminário Internacional
- A Palavra
Nesta semana foi dada continuidade ao 1º Seminário Internacional da Igreja Cristã Maranata, transmitido pelo canal
oficial no YouTube, que agora
passa a ser transmitido somente às terças-feiras, a partir das
19h.

Foi
disponibilizado
o
episódio
33
(trinta e três)
no dia 08/06,
que abordou
o tema “Salvação - Ato e
Processo”.

Transmissão especial
para as Igrejas do Brasil

A segunda parte foi respondida por Lara Beatriz de Teresina,
Piauí.

Às 15h00 (hora de Brasília), no
domingo, dia 13 de junho de
2021, ocorreu a transmissão especial para as igrejas do Brasil,
com a participação dos pastores, obreiros, jovens e senhoras.
A apresentação foi feita pelo Pr.
Valter Babo.

A terceira parte desta pergunta
foi respondida por Allice Cardoso de Valpariso de Goiás, Goiás.

Nesta edição, responderam às
perguntas, formuladas pela
Escola Bíblia Dominical, os seguintes irmãos:

Terceira pergunta:
A primeira parte desta pergunta foi respondida por Esther
Nunes de Barão de Cocais, Minas Gerais.

Primeira pergunta:

A segunda parte desta pergunta foi respondida Eduarda Marques Barreto de Belo Oriente,
Minas Gerais.

A primeira pergunta foi respondida pela criança Naani Vieira
de Lajinha, Minas Gerais.

A terceira parte desta pergunta foi respondida pela Wises de
Souza de Teresina, Piauí.

Segunda pergunta:

Quarta pergunta:

A primeira parte da pergunta foi respondida por Micaela
Scardine e Emanuelly Scardine
de Petrópolis, Rio de Janeiro.

Esta pergunta foi respondida
pela jovem Kathleen Cirillo de
Londrina, Paraná.
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Quinta pergunta:
O primeiro item desta pergunta foi respondida Isabel Barbosa da Silva de Duque de Caxias,
Rio de Janeiro.
O segundo item da pergunta
foi respondido por Davi Vasconcelos de Duque de Caxias,
Rio de Janeiro.
As transmissões foram realizadas por meio dor canal digital
oficial do YouTube da Igreja
Cristã Maranata.

INSTITUTO BÍBLICO DA IGREJA CRISTÃ MARANATA

Informe Semanal
07 a 13 de junho de 2021

Transmissão especial
para as igrejas do
Exterior

A

transmissão especial
para as igrejas do exterior ocorreu neste
domingo, 6 de junho
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.
Foram apresentados os testemunhos de algumas das nossas igrejas na Colômbia. A Colômbia é um país na América
do Sul onde a Obra do Senhor
já está consolidada a muitos
anos e que continua mantendo
estreita comunhão com a Igreja aqui no Brasil. Nossas igrejas
estão situadas uma na Capital,
Bogotá e outra na cidade de
Medellin a cerca de 450 km da
Capital.

O Ungido Fábio Lara, colombiano, ungido em outubro de
2020 é o responsável local pelas
igrejas em Bogotá e Medelin,
ajudado pelo diácono Carlos
Marín Arango, além dos obreiros e irmãs muito dispostas na
Obra do Senhor.
Temos hoje duas famílias de
brasileiros da Obra, que residem em Bogotá, na Colômbia.
Uma delas é do irmão Marcelo,
que vai dar um testemunho
aqui.
A coordenação sob a responsabilidade do Pr Júlio Gustavo
Heibecker.

Ung. Fábio de Lara
Colômbia
A paz do Senhor Jesus. Nosso pastor responsável é o pastor Júlio Gustavo Heimbecker.
Quero me referir às experiências com a Escola Bíblica Dominical: São experiências maravilhosas, pastor, não só aqui

INSTITUTO BÍBLICO DA IGREJA CRISTÃ MARANATA

na igreja em Bogotá, com também na igreja em Medellín e os
irmãos que residem em outras
cidades da Colômbia.
Experiências na evangelização como sucede em Medellín,
onde se reúnem as crianças
para assistir a Escola Bíblica
Dominical, e eles recebem os
ensinos dirigidos pelas irmãs
professoras, conforme é feito
no Brasil. Em Bogotá Pastor,
aos domingos, trabalhamos as
perguntas, cada um em seu
lar, e na segunda feira, depois
do culto de glorificação pelo
Youtube, reunimos e compartilhamos à noite as respostas, inclusive fazendo os vídeos e enviando para ensino dos irmãos.
Assim nós vivemos esta alegria
e experiência da Escola Bíblica
Dominical na direção do Espírito Santo. Maranata! O Senhor
Jesus Vem! A paz do Senhor Jesus!
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Irmão Manuel Barros
Colômbia
Igreja em Bogotá

A paz do Senhor. A experiência
que tenho com a Escola Bíblica
Dominical é que todos os domingos, junto com minha avó,
assistimos a Escola Bíblica Dominical e fazemos os estudos e
respostas das perguntas. Através dos estudos temos alcançado um melhor entendimento
da palavra, como nos encontros do Senhor Jesus com Bartimeu, que deixou a capa que
simboliza as coisas do mundo,
nós devemos deixar as coisas
do mundo para seguirmos a
Jesus. A paz do Senhor Jesus!

Irmão Marcelo
Colômbia
Igreja em Bogotá

A paz do Senhor, pastor. Eu pertenço à ICM de Bogotá, pastor
Júlio Gustavo. Estou gravando
este vídeo para dizer da alegria
que estamos tendo com os ensinamentos da Escola Bíblica
dominical. Com o aprendizado.
Vemos os novos convertidos
que têm participado, o crescimento da igreja, da doutrina,
da Palavra. Isso tudo nos enriquece muito, nos alegra em ver
a igreja toda trabalhando, juntos num corpo só em prol de
um só alvo que o aprendizado
para a nossa salvação. A paz do
Senhor, pastores. Que Deus os
abençoe muito.

Senhor deu à minha família
com o ensino bíblico, com os
estudos bíblicos dominicais,
com as perguntas que semana a semana e vocês nos enviam, aprendemos muito: sobre como manejar a Bíblia, a
revelação e como um modo de
vida com o Espírito Santo, muito agradável e muito fortalecedor. E também pela ajuda que
nos dão os pastores, diáconos e
ungidos que participam da Escola Bíblica Dominical conosco.
A paz do Senhor Jesus!

Irmã Yuri Palacios
Colômbia
Igreja em Medelín

Pastor, irmãos, saúdo-vos com
a Paz do Senhor Jesus. Sou da
ICM de Medellín Colômbia, pastor Júlio Gustavo Heibecker. A
maior experiência que tenho
tido na Escola Bíblica Dominical foi poder, junto com meus
irmãos da igreja na Colômbia,
fazer os estudos das questões
todas as semanas. Também
outra experiencia maravilhosa que tenho tido é que através das perguntas, através dos
relatos dos encontros com o
Senhor Jesus, poder ver novo
aprendizado de história aparentemente já conhecidas e
ver que através desta aprendizagem podemos ter o nosso
próprio encontro com o Senhor
Jesus. A paz do Senhor!

Pr. Júlio Gustavo
Heibecker

Irmão Jhon Jairo Zapata

Colômbia

Colômbia

Queremos compartilhar um
pequeno resumo da assistência à Colômbia. Temos duas
igrejas, sendo uma na capital,
Bogotá e a outra na cidade de
Medelín. Temos um ungido,

Igreja em Bogotá

Minha experiência na Escola
Dominical tem sido muito especial, as experiências que o
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Fábio Lara e um diácono Carlos Arango e outros obreiros e
irmãs que nos auxiliam participando conosco dos cultos. No
período antes da Pandemia,
sempre foram enviados pastores para atos pastorais nas igrejas, tais como batismos, cultos
especiais, seminários. Com a
pandemia essas viagens foram
suspensas e estamos usando
as plataformas digitais para assistência aos irmãos. Tem sido
uma assistência intensa, assim
como temos tido aqui no Brasil. Isso através dos aplicativos e
também das transmissões disponibilizadas através do YouTube. Esses recursos têm sido
uma bênção para os irmãos.
Comparamos isso com o Salmo 122:1 – “Alegrei-me quando
me disseram: vamos à casa do
Senhor”.
Movidos por essa alegria os irmãos têm feito um bom trabalho de evangelização e como
fruto dessa evangelização temos já mais de 15 novos convertidos, participantes dos cultos. Irmãos de outras cidades
do país também participam ligados a nós nas reuniões. Neste momento difícil que estamos atravessando, temos tido
a alegria de participar todos
juntos reunidos na presença do
Senhor. É nesta comunhão que
o Espírito Santo nos tem feito crescer naquele país e uma
igreja está sendo preparada
para a volta do Senhor Jesus.
Abraços fraternos em nome
dos irmãos da Colômbia.

INSTITUTO BÍBLICO DA IGREJA CRISTÃ MARANATA

Informe Semanal
07 a 13 de junho de 2021
Assistência 0800

e assistência aos visitantes e
convidados foi disponibilizada
por meio do telefone 08007073076.

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

As tabelas, a seguir ilustradas,
demonstram os dados estatísticos dos atendimentos realizados.

Espiritual

27,41%

Enfermidade

24,20%

Familiares

17,06%

Outros

13,15%

Conjugal

6,71%

Vida Secular
Profissional

5,87%
2,38%

Litígio Justiça

1,12%

Livramento

1,12%

Sentimental

0,84%

Inf. Sobre a ICM

Motivo

%

Espiritual

27,41

Enfermidade

24,20

Familiares

17,06

Outros

13,15

Conjugal

6,71

Vida Secular

5,87

Profissional

2,38

Litígio Justiça

1,12

Livramento

1,12

Sentimental

0,84

Inf. Sobre a ICM

0,14

Total Geral

100

Período de apuração: 06/06 a 12/06/2021
Fonte: Relatório de Assistência ICM Plantão 24 horas

0,14%

A pandemia COVID-19
A situação da evolução da pandemia do Coronavirus (COVID-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 orientações já transmitidas, desde o
início da pandemia de Covid-19,
quanto aos cuidados indispensáveis para o momento. O comunicado advertiu que devem
ser evitadas aglomerações em
qualquer circunstância, face
aos perigos de circulação do
vírus.

niões com aglomeração, em
observância às orientações dadas pelas autoridades sanitárias e de saúde, mantendo as
orientações de distanciamento
e proteção. A situação do quadro COVID-19 dos membros da
Igreja Cristã Maranata, no Brasil e Exterior, está representada
pelas tabelas específicas.

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

Brasil

Infectados

Curados

Enfermos

Total

5.606

3.920

1.498

Exterior

Infectados

Curados

Enfermos

Total

186

95

85
Apuração: 12/06/2021
Fonte: Portal Presbitério - COVID 19
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Agenda da Semana
14 a 20 de junho de 2021
Cultos Virtuais
Data: Todos os dias
Horário: 20h
Local: YouTube
Clique aqui para assistir os cultos

Anunciando o Evangelho Eterno
Data: 18/06 (Sexta-feira)
Horário: 21h
Local: YouTube
Clique aqui para assistir o programa

Escola Bíblica Dominical
Data: 20/06 (Domingo)
Horário: 10h
Local: YouTube
Clique aqui para assistir a EBD

Aulas para CIAs
Data: 17/06 (Quinta-feira)
Horário: 16h
Local: YouTube
Clique aqui para assistir as aulas

Transmissão Especial - Exterior
Data: 20/06 (Domingo)
Horário: 12h
Local: YouTube
Clique aqui para assistir a transmissão

Transmissão Especial - Toda Igreja
Data: 20/06 (Domingo)
Horário: 15h
Local: YouTube
Clique aqui para assistir a transmissão
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Agenda da Semana
14 a 20 de junho de 2021
Seminário Internacional - A Palavra
Data: 15/06 (Terça-feira)
Horário: 19h
Local: YouTube
Clique aqui para assistir o seminário

Semana de Jejuns - Familiares
Data: 14/06 a 19/06
Horário: 00h às 09h ou 17h após o culto

INSTITUTO BÍBLICO DA IGREJA CRISTÃ MARANATA

13 JUN. 2021 | BOLETIM ICM •

17

