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ESPECIAL
A HISTÓRIA
INÍCIO
Em 31 de outubro 
de 1967 ocorreu o 
1º registro da igreja 
com o nome de Igreja 
Cristã Presbiteriana, 
organizada em Itacibá, 
Cariacica (ES), com 
112 membros. Em 03 de 
janeiro de 1968, foi feita 
a ata de organização da 
primeira Igreja Cristã 
Maranata, em Vila 
Velha, no bairro 
Belém, hoje Itapuã. 

NÚMERO 
DE IGREJAS
No Espírito Santo, o 
número de templos 
e locais de culto 
ultrapassa 1.500, 
frequentados por cerca 
de 200 mil pessoas. 
Segundo o Instituto 
Futura, de 7% a 8% 
da população da 
Grande Vitória são 
membros da Igreja 
Cristã Maranata. No 
Brasil, contando 
locais de culto, 
salões e templos já 
construídos, o número 
de espaços chega 
a 6 mil. As igrejas 
no exterior estão 
ligadas por questões 
doutrinárias, embora 
sejam juridicamente 
independentes.

ORIGEM DO NOME
Para os membros 
da igreja, a palavra 
Maranata é 
considerada “um grito 
de alerta espiritual”. 
A palavra identifica 
o chamado, uma 
convocação do 
Espírito Santo, para um 
momento, um tempo 
profético especial 
da história e vida da 
igreja, que é o seu 
arrebatamento.

RÁDIO
A Rádio Maanaim 
é a segunda rádio 
on-line mais acessada 
da América Latina, 
chegando a mais de 
3 milhões de acessos, 
com alcance em 174 
países. No perfil do 
Facebook, a rádio 
conta com mais de 
130 mil seguidores. 

Encontro. Mais de duas mil pessoas participaram da 5ª edição do seminário “Unidos em 
Família”, no Maanaim, em Marechal Floriano, que reuniu adultos, jovens e crianças

Igreja Cristã Maranata

Uma programação preparada 
exclusivamente para as famí-
lias reuniu mais duas mil pes-
soas no último final de sema-
na na 5ª edição do seminário 
“Unidos em Família”, realiza-
do pela Igreja Cristã Marana-
ta. O encontro aconteceu no 
Maanaim do Espírito San-
to, no município de Marechal 
Floriano, entre os dias 18 e 
22 de janeiro.

Com objetivo de propor-
cionar dias de aprendizagem 
e conhecimento sobre a dou-
trina revelada pelo Senhor, o 
encontro também ofereceu 
aos participantes momentos 
de lazer entre pais e filhos em 
meio à natureza. 

“Geralmente, os adultos 
frequentam os seminários no 
Maanaim, mas não trazem os 
filhos. Por isso, preparamos 
esses seminários, durante as 
férias escolares, para que as 
famílias possam, juntas, apro-
veitar o local. Todos unidos no 
mesmo ideal”, explica Gedelti 
Gueiros, pastor presidente da 
Igreja Cristã Maranata.

As atividades, desenvol-
vidas de acordo com a fai-
xa etária das 400 crianças 
e adolescentes, de até 14 

PARTICIPE
Igreja Cristã Maranata : www.
igrejacristamaranata.org.br/
Rádio Maanaim: www.radiomaanaim.
com.br
Missão Internacional Cristã Maranata: 
www.micm.org.br
Instituto Biblíco Maranata: www.ibem.
com.br

Unidos em família e em comunhão com Deus

anos, incluiu ações de in-
centivo à conscientização 
e à preservação ambien-
tal, palestras sobre drogas 
e cuidados bucais. A pro-
gramação foi conduzida por 
monitores voluntários.

Com o Corpo de Bom-
beiros, as crianças apren-
deram noções de comba-
te a incêndios e receberam 
orientações para evitarem 
acidentes domésticos. Tam-
bém acompanharam a si-
mulação de uma remoção 
de pessoa acidentada.

Em outra atividade, os pe-
quenos assistiram a uma pa-
lestra com representante da 
EDP Escelsa sobre a impor-
tância da economia da ener-
gia elétrica e as consequên-
cias dessas ações para o 
meio ambiente.

Um dentista também falou 
sobre os cuidados bucais que 
todas as crianças e adolescen-
tes devem seguir regularmen-
te. Outro tema abordado foi so-
bre os perigos das drogas.

Enquanto os adultos se 
reuniram no templo e assis-
tiram aulas com temas bíbli-
cos, como comunhão, pa-
lavra viva, quinta medida. 

Ensinamentos para pais e filhos
Participando pela primeira 
vez do seminário “Unidos 
em Família”, o casal Debo-
ra Iahn Ricardo, 34 anos, e 
Daniel Ronald Ricardo, 38 
anos, que mora no estado 
de Santa Catarina, no Sul 
do país, se emocionou ao 
descrever o momento que 
viveram junto com as filhas 
Sarah e Susana, de oito e 
cinco anos.

“Glorificamos a Deus por 
viver esse momento. É uma 
grande bênção ver nossas 

filhas participando de ativi-
dades com temáticas volta-
das para a idade delas”, ex-
plicou Debora. 

“Além da oportunidade de 
participar de aulas com en-
sinamentos da Palavra de 
Deus no templo, que são de 
extrema importância para 
nós, adultos, também há tem-
po para o convívio em família 
e isso é maravilhoso pois, na 
rotina do dia a dia, nem sem-
pre temos esses momentos”, 
completou Daniel.

Aprendizado e experiências 
em contato com a natureza
Por estar localizado em 
uma área de Mata Atlânti-
ca, o Maanaim possui um 
projeto de educação am-
biental voltado para o pú-
blico infantil e adolescen-
te, e desenvolve ainda o 
reflorestamento de áreas 
descampadas.

“Sustentabilidade é en-
tender que as pessoas 
que buscam uma intimida-
de com Deus precisam de 
um espaço para ter conta-
to com a natureza. E, a ca-
da amanhecer, é necessá-
rio mostrar às crianças que 
é preciso preservar este 
mundo, pois na preserva-
ção, elas estão atenden-
do ao objetivo da vida, da 
existência”, explica Gedelti 
Gueiros, pastor presidente 
da Igreja Cristã Maranata.

Assim, durante a 5ª edi-
ção do seminário “Unidos 
em Família” todas crianças 
e adolescentes receberam 
instruções do responsável 
pelo paisagismo do Maa-
naim e plantaram mudas de 
palmeira pupunha.

“As informações que re-
cebemos vão além do plan-
tio. Também aprendemos 

Fé que ultrapassa fronteiras
Além das famílias de todo o 
Espírito Santo e de outros 
estados do país, a 5ª edição 
do seminário “Unidos em Fa-
mília” contou com a presen-
ça de fiéis de países como 
Venezuela, Bolívia, Colôm-
bia, Espanha, Itália, Uruguai, 
Estados Unidos e Japão.

Membro da Igreja Cris-
tã Maranata de Massachu-
setts, nos Estados Unidos, o 
médico Donald Eugene Pel-
to frequenta o Maanaim do 
Espírito Santo desde o final 
da década de 90. Porém, es-
ta foi a primeira vez que teve 
a oportunidade de participar 
do seminário da Igreja Cristã 
Maranata na companhia da 
esposa e dos filhos.

“Nesse seminário, tudo 
é adaptado para as crian-
ças e é muito bom vê-las 
fazendo amigos e brincan-

do. Para nós, adultos, tam-
bém é maravilhoso. As ativi-
dades nos ajudam a sair da 
rotina, a descansar e tam-
bém a participar de momen-
tos espirituais muito impor-
tantes”, pontua.

Já Victor Shirase, 53 
anos, veio do Japão com a 
filha Larissa Yukari Shirase 
para conhecer o Maanaim 
do Espírito Santo e partici-
par do encontro de famílias. 
“Estou encantado. Nun-
ca havia participado de um 
culto com tantas pessoas. 
Lá no Japão, nos reunimos 
em grupos pequenos. Foi 
emocionante participar do 
seminário, conhecer esse 
espaço tão especial e ter 
contato com irmãos de lu-
gares tão distantes. Essa 
experiência fortaleceu mi-
nha fé”, contou.

história das doutrinas da igre-
ja, entre outros, os pequenos 
estavam envolvidos em dinâ-
micas e atividades musicais, 
com o ensaio de louvores e 
aulas de teoria musical. 

Transmissão
As aulas e os cultos realiza-
dos durante a 5ª edição do 
seminário “Unidos em Famí-
lia” foram transmitidas via sa-
télite para as igrejas do Brasil 
e de outros 170 países, com 
tradução simultânea para di-
versos idiomas e em Libras 
(Língua Brasileira de Sinais).

O encerramento do even-
to aconteceu na terça-feira 
(22), pela manhã, quando to-
dos os seminaristas participa-
ram de um culto de adoração 
a Deus no templo principal do 
Maanaim do Espírito Santo. 
Na ocasião, todas as famílias, 
unidas, também agradeceram 
pelos dias de aprendizado.

Victor Shirase e a filha Larissa Yukari Shirase vieram 
do Japão para participar do encontro

Marli Cândido e a filha Esther participaram 
do plantio de mudas de palmeira pupunha

Debora, Daniel e as filhas vieram de
 Santa Catarina para louvar a Deus

a importância de manter a 
floresta, a importância das 
plantas para o solo e para 
as nascentes de água des-
sa região”, conta a adoles-
cente Esther Cândido Rizo, 
14 anos, que mora no mu-

nicípio de Castelo, e já pla-
neja participar dos próxi-
mos seminários. 

“É muito bom partici-
par. Meu desejo é daqui 
alguns anos, me tornar 
voluntária e ensinar tu-

do que estou aprenden-
do, todas as experiências 
que estou vivencian-
do para outras pessoas”.  
Ela e a mãe Marli Cândi-
do Rizo, 50 anos, partici-
param do seminário.

Crianças e adolescentes aprendem  a 
importância de preservar a natureza

Encontro recebeu fiéis de diversos
 países e contou com tradução simultânea

As aulas e os cultos do seminário foram
transmitidos para outras igrejas do Brasil e do mundo

Bombeiros orientaram as crianças
sobre noções de combate a incêndios
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