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ONDE FICARAM 

Entrevista especial com os 4 
detidos. Individualmente, 
pois estão proibidos de 
ficarem juntos. Eles contam 
tudo. Até a cabeça raspada 
de Amadeu. Fotos do SPA de 
Viana 

HOMEM DE BENS 

Eles podem afirmar: Tudo 
que tenho devo à Maranata! 

MARKETING 

A Bruxa explica como 
conseguiu, junto com 
Papagueiros, transformar a 
Maranata em um sucesso da 
mídia. 

Fui! 
A revista eletrônica dos retirantes! 

A NOVA FACE DA “OUBRA” 



OBJETIVO: 

 

Denunciar com humor. 

Todos as imagens e matérias foram retiradas da 

internet. 

Os crédito das fotos pertencem aos jornais 

GAZETA , A TRIBUNA e ESHOJE, que com 

isenção e imparcialidade, tem promovido a 

cobertura dos fatos que envolvem a Igreja 

Cristã Maranata. 

Agradecemos , principalmente, aos retirantes 

que tem denunciados e divulgado a situação 

que envolve a citada instituição. 

 



Onde ficaram. 

Neste aprazível SPA ficaram dois dos pastores 

presos. 



Onde ficaram. 

Quartel da PM. Aqui ficou outro pastor. 



Onde ficaram. 

Ggueiros, por contar com mais de 80 anos, ficou 

detido em seu luxuosíssimo apartamento, com 

dois Policiais na porta. 



E era verdade quando ele 

dizia: “COMO RELIGIÃO, 

NENHUMA É PIOR QUE A 

GENTE” 

 



VERGONHA! 

Crédito da foto:  A TRIBUNA 



BENS 

BLOQUEADOS 

Matéria e foto:  A TRIBUNA 



PRESOS POR OITO 

DIAS 

Essa é a história do  

Lobo Mau e dos 3 Porquinhos 



OLHA A MICARETA 

DA OBRA AÍ, 

GGENTE! 

A Micareta é uma festa de origem francesa, que se popularizou no Brasil, 

começando no ano de 1912 na Bahia e que vem ganhando milhares de 

adeptos no decorrer dos anos e hoje é uma das festas mais populares do 

país. 

 

É uma festa muito alegre e que arrasta multidões. Aqui em Brasília ela 

ganhou o nome de Micarecandanga e é comemorada mais ou menos sete 

meses antes do carnaval, porque é conhecida como “carnaval fora de 

época”. 

 

Como a maranata não é a mescla e ela não pode imitá-la, então ela imitou 

a Micareta e fez sua festa de aniversário sete meses antes da data certa, 

Isso deu o que falar…. 

 

Ela também arrastou uma multidão para a praça do papa,  imaginando 

que, com isso, demostraria grande poder para o povo capixaba, para os 

icemitas e, principalmente para as autoridades que estão em seu encalce, 

investigando uma variedade de crimes. 

 

Lá estavam eles no palanque papal: os irmãos maranatralhas, mais um 

vez metralhando os icemitas com as requentadas de sempre. Mas o GG 

até que surpreendeu, trazendo uma  nova versão para a criação e 

nascimento de sua seita, a obra maravilhosa que agora 

Eurípia Inês e Alandati 



não mais veio da eternidade, mas de uma luta ideológica entre 

modernistas e tradicionais…uma conversa esquisita e totalmente 

diferente das várias outras versões que encontramos por aí. 

 

Nós, que fomos da icm, bem conhecemos a revelagem “3º dia = morte 

e ressurreição”, o que ninguém imaginava, pelo menos os oreias 

secas, era que esta revelagem seria transformada em “3º=festa e 

prisão” . E assim aconteceu na Micareta maranática. O carnaval, ops, o 

aniversário fora de época não surtiu o efeito desejado nas autoridades. 

O lobo mau e os três porquinhos tiveram a lição que mereciam por 

terem coagido e ameaçado testemunhas inclusive uma convalescente 

de cirurgia cardíaca. Covardia. Oito dias depois que foram soltos, 

porém com ressalvas sérias, como já vimos nas mídias diversas. Qual 

é mesmo o significado do 8 na numerologia maranática? Ah, graça! 

Será que eles receberam a prisão de graça, sem nada fazer para que o 

judiciário intervisse com o remédio grave, que é a privação de 

liberdade? 

 

E é ceia pra cá, aleluias pra lá e paulo, silas, pedro, daniel, sadraque, 

mesaque e abdinego foram soltos porque afinal, os oreias secas 

dizimistas fiéis, declararam: “Nóstamorano!”, “Ossôvailivrá”… 

 

Mas como esta obra sempre nos surpreende com escândalos novos, 

logo depois da Micareta e desta soltura, lá vem o vídeo dos três 

“amigos” em quarto de hotel, que se não fosse triste e vergonhoso, 

seria cômico pelo fato de expor um dos “amigos”, um certo pançudo, 

em trajes íntimos, mostrando o mau gosto do cuecão que caiu na 

crítica e gozação do povo. É interessante que poucos dias antes, lá 

estavam  os  dois “amigos”  no  palanque papal da Micareta maranática 

 



na praça do papa, diante de uma multidão e o pançudão pregando com 

sua voz embargada de emoção, tentando comover o povão, por certo 

com um cuecão, mas escondidão, e graças a Deus por isso, senão iria 

assustar a multidão! 

 

Que “amigo” fiel é esse professor de “Síndrome de queda espiritual”, 

“Bíblia, a palavra de Deus” e “Dons espirituais”, hein!? 

Que prova de amizade  esse narrador e comentarista deu ao “amigo”! 

Ameaçando colocar no programa do Ratinho, onde só há baixaria? 

 

E nem se passou o espanto do 1º vídeo, lá vem o 2º, que desta vez, 

além dos atores principais, apareceram outros coadjuvantes e o cenário 

não é mais a praça do papa mas a praça vermelha, e, talvez, por ter 

essa cor eles não estavam usando gravatas e braçadeiras vermelhas e 

nem o fio de escarlate. Será que é porque ossô ainda não tinha 

revelado ainda? Mas, uma coisa podemos notar, eles são realmente 

mui “amigos”. 

 

E nós que éramos proibidos de fazer imagens dentro dos alojamentos e 

de gravar as aulas dos seminários,  agora vemos isso…e lembrar que 

nós fazíamos viagens de evangelizações pelo interior do país em 

lugares distantes, pagando tudo com nosso dinheiro, e, mesmo sendo 

jovens, não nos prestávamos a um papel desses. 

 

E agora chega a notícia também de haras, que foram adquiridos aqui e 

fora do país. Vários quadrúpedes que representariam, por serem de 

quatro patas, o evangelho….entenderam? quatro = evangelho? 

quadrúpedes=quatro patas=cavalgaduras=evangelho!!? 

Estranho…bem, tentamos maranatizar o negócio, mas ficou esquisito. 

Também já saímos de lá há algum tempo, e aí tá explicada a 

dificuldade. 



Que decadência! Que malignidade! 

 

Onde está o temor a Deus? 

 

Irmãos, que ainda estão presos nessa obra, vejam o que seus líderes 

são capazes de fazer. Vejam a que ponto chegaram. Brincam com tudo e 

com todos, e vocês aí passando vergonha com pessoas com esse 

caráter à frente da igreja? Como vocês ainda vão ao maanaim, assistir 

aulas com esses homens? 

 

Meus irmãos, em nenhum momento nós nos alegramos em ver tudo isso 

que está acontecendo, e nem achamos graça de tão grande exposição 

de intimidade de ninguém, muito menos de um homem que se diz pastor. 

Podemos dizer que nos entristecemos por ele, porque nossa luta não é 

contra carne e nem contra ninguém. Nossa luta é contra esse sistema 

maligno, que captura as mentes e as torna pessoas idólatras, frias, sem 

amor e capazes de renegarem a si mesmos e os seus,  pra defender 

uma instituição decadente, liderada por homens inescrupulosos com os 

que se têm revelado a cada dia. 

 

 

Essa é a nossa  dor e tristeza. Ver que tantos irmãos estão entorpecidos 

com o engano das heresias e mentiras, criadas para mantê-los sob 

domínio da linguagem do não-pensamento e sustentando esse poderio 

anticristão. 

 

Irmãos meus, vocês acham que nós retirantes, tantos pastores, teriam 

jogado 10, 20, 30  e 40 anos de suas vidas fora, se não tivéssemos 

convicção de que esta igreja se tornou em um antro de perdição 

totalmente desviada do Evangelho de Jesus? 



O mundo faz a Micareta, o carnaval e tudo mais que querem inventar, 

mas a nossa salvação não pode estar entregue a homens sem caráter, 

sem vergonha e sem temor a Deus. Tudo nesta seita gira em torno dos 

interesses desses homens, que brincam com a fé de vocês. 

 

Vejam que tudo que condenavam agora é liberado, inclusive a 

Micareta, carnaval fora de época, com luxo, pompa e conforto para eles 

em seus palanques, cobertos e com tapetes vermelhos (escarlates), 

enquanto o povão lá em pé no desconforto, fazendo número para 

engrossar a estatística data-fora. 

 

E agora com interventor? Onde já se viu isso antes? E olha que ainda 

diziam que esta obra veio da eternidade… 

 
Olha a MI-NHA-CARETA para toda essa micareta da obra!  
 
 

A PRAÇA DO PAPA – LOCAL DA MICARETA 



A BRUXA E O 

MARKETING 

Atendendo ao objetivo do 
contrato, a “Bruxa do 
Marketing” deixou a icm 
em evidência, com 
destaque na imprensa, 
inclusive na televisiva, com 
matéria no Jornal do SBT 



HOMENS DE BENS 

“Tá tudo certo! Não parem de 

dar dízimo! Nós precisamos.” 


