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BOLETIM DOMINICAL – 10/05/15 
  Uma panorâmica sobre Daniel 

    O livro de Daniel é o último dos livros chamados de 

profetas maiores. Em relação ao seu autor, Daniel, o 

mesmo foi levado cativo junto com outros jovens 

quando da primeira investida do exército babilônico 

contra o reino de Judá. Daniel na corte babilônica foi 

prestigiado devido ao dom espiritual de interpretação 

que Deus lhe dera. Em duas ocasiões Daniel se 

distinguiu porque solucionou, através do dom que Deus 

lhe dera, dois sonhos que Nabucodonosor tivera. A 

benção de Deus na vida de Daniel caiu sobre ele desde 

o momento em que ele resolveu viver uma vida de 

santidade no meio de um povo estrangeiro.  

    No que se refere ao livro que escreveu, o mesmo pode 

ser dividido em duas partes distintas. A primeira parte 

vai do capitulo 1 a 6 e trata de um relato histórico. 

Nesse relato histórico encontramos primeiramente o 

testemunho de Daniel de como Deus o levara a 

Babilônia e a sua decisão de não se contaminar com as 

iguarias da corte babilônica. O outro fato registrado no 

livro é o sonho que Nabucodonosor tivera e que 

ninguém conseguira interpretar, mas que Daniel 

conseguiu com a ajuda divina. No capitulo três 

encontramos a história da estátua de ouro que 

Nabucodonosor construíra e da recusa deliberada de 

Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens que vieram 

cativos com Daniel, em adorá-la. A fornalha de fogo 

ardente em que foram lançados não conseguiu destruir 

aqueles jovens, graças à presença do quarto homem (o 

Filho de Deus, teofania) na fornalha, tirando a força do 

fogo. No capítulo quatro encontramos o juízo de Deus 

sobre o soberbo rei Nabucodonosor fazendo com que 

ele, depois de sete anos, reconhecesse que o Altíssimo 

reinava sobre o universo. No capitulo cinco encontramos 

o juízo de Deus sobre o filho de Nabucodonosor, 

Belsazar, porque profanou os utensílios do templo de 

Jerusalém que foram levados para a Babilônia. No 

capitulo seis encontramos a famosa história de Daniel 

na cova dos leões. Devido a sua devoção a Yavé,  

    

      

Daniel foi pego numa armadilha preparada por 

homens invejosos devido a sua habilidade e fidelidade 

em tratar dos negócios do rei Dario, persa, a quem 

servia. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Deus 

estava lá para tapar a boca daqueles animais 

famintos. Os seus acusadores foram devorados no 

lugar de Daniel, como castigo pelos seus pecados. 

    A segunda parte do livro de Daniel (capítulos 7 a 12) 

é chamada de parte profética porque nela 

encontramos revelado o futuro do povo de Deus em 

relação aos impérios mundiais (caldeu, persa, grego e 

romano), cada um desses impérios é representado em 

visões simbólicas: Caldeus – leão com asas de águia; 

persas – um urso tendo três costelas entre os seus 

dentes. Grego – um leopardo com quatro asas de ave 

nas costas; e os romanos – um animal terrível e 

espantoso com  dentes de ferro e dez chifres. Essa 

profecia cumpriu-se admiravelmente na história. 

      O livro também menciona o prolongado conflito 

entre os reinos dos Ptolomeus (Egito) e dos Seleucos 

(Síria), reinos esses originados pela divisão do império 

que Alexandre Magno construíra e que fora dividido 

entre os seus quatro generais após a sua morte. 

    No capitulo nove, Daniel é impulsionado por Deus a 

orar por Israel, pois chegara o tempo do fim do 

cativeiro babilônico, que ocorreu no governo persa. Em 

resposta a oração de Daniel lhe é revelado uma 

profecia conhecida como As Setenta Semanas de 

Daniel. Nessa profecia é revelado o futuro de Israel a 

partir da ordem dada por Ciro para a reconstrução do 

templo e da cidade de Jerusalém. As semanas dessa 

profecia são semanas de anos (uma semana = sete 

anos).  Portanto, essa profecia atinge um período de 

quatrocentos e noventa anos, desde Ciro até o 

Messias, Cristo.  Uns acham que no cumprimento 

dessa profecia o relógio profético de Deus em relação 

a Israel parou na sexagésima nona semana de anos, 

para dá espaço para a Igreja, que é o mistério oculto 

que não fora revelado a Daniel. A última semana de 

Daniel (a septuagésima) terá o seu cumprimento no 

período tribulacional, após o arrebatamento da Igreja, 

quando Deus irá tratar com a nação de Israel. Outros 

acham que a profecia das setenta semanas já se 

cumpriu e o que está pendente é a segunda vinda de 

Cristo e a inauguração de seu governo sobre o mundo, 

o que é também profetizado por esse profeta.     

                   Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

 

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

              CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAI/JUN) 
15,22,29/05 – Mês do Lar; 10/05 – Dia das Mães; 16/05 – 
Encontro Homens 3IEC/JPA; 20/05 – 3º Aniversário Programa 
A Voz Congregacional; 22 a 24/05 – Congresso DNAEC 1ª 
RA; 23/05 – Culto Batismo casa Presb. Genison; 24/05 – Dia 
da Missionária; 29,30/05 – Aniversário Cong. Ernani Sátiro; 
31/05 – Sopão Rota  do Sol. 02/06 – Reunião 1ª Distrital da 

ALIANÇA; 04/06 – Manhã de Jejum e Oração; 04/06 – 8º 
Encontro de Homens Congregacionais da ALIANÇA (CGE); 
12/06 – Jantar de Casais; 13/06 – Casamento Lucyan; 14/06 – 
Dia dos Oficiais; 20/06 – Programação do DLOV; 21/06 – 
Domingo Missionário; 27/06 – 2º Encontro Mães 
Intercessoras; 28/06 – Dia da Beneficência.      

                        ANIVERSARIANTES DE MAIO 
01-Edileusa Gomes, 01-Dc. Antônio João, 01-Daniel Júnior e 
Mª Eduarda (E. Sátiro), 02-Cassienne Souza (Valentina), 02-
Asp. Dc. Marconi Cavalcanti, 03-Inácia Santos (R. do Sol), 05-
Presb. Adelson Alexandre, 05 – Gabrielle Santos; 06-Edilene 
Santana, 07-Denílson Pereira (R. do Sol), 08-Weslanya  Kelly  
(R. do Sol), 08-Carmelita Tereza, 09-Mª Socorro Cavalcante 
(R. do Sol), 09-Paulo Sérgio Brasil, 09-Ariane Santana 
(Valentina), 09-Miriam Joaquim, 10-Lucas Silva (Valentina), 
11-Diác. Joaquim de Meireles, 11-Lucas Silva (Valentina), 12- 
Kauane Ribeiro (E. Sátiro), 13 – Gabriel Braz; 13-Celizia 
Ferrer, 14-Josefa Maria (Valentina), 16-Anderson Amaral 
(Valentina), 18-Jean Carlos (Valentina), 19-Rebeca Raquel 
(Valentina), 19-Adriana Félix (esp. Pr. Samuel), 21-Mª Luiza 
(filha/Wirlline), 21-Mª das Graças (Valentina), 24-Daniely 
Bezerra (E. Sátiro), 25-Mª Penha Martins (J. Américo), 25-
Júlia Mendonça (Valentina), 27-Og Ludwing, 27-Mª da Penha 
(Valentina), 27-Ingrid Victória (E. Sátiro), 28-Nayra França, 28-
Dc. Demétryo Albuquerque, 28-Severino Higino (Valentina), 
29-Sara Lavine (Valentina), 29-Hellen Nogueira (Valentina), e 
31-Graça Alcântara.  

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 

Ter – 19.30h  Culto Oração/Estudo Bíblico  
Qua - 15h às 17h  Círculo de Oração 

Sex – 19.30h Culto nas Residências 

Sab – 19.30h Culto dos Jovens  

 

“E Daniel assentou no seu coração não se 

contaminar com a porção do manjar do rei, nem 

com o vinho que ele bebia; portanto pediu ao chefe 

dos eunucos que lhe concedesse não se 
contaminar”  

Dn 1.8 



 

 

      ESCALA DE OBREIROS (MAIO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

10 – Pr. Walter;  
17 – Dc. Josias; 24 – Pr. Eudes; 31 – Pr. Samuel 

CULTO DEVOCIONAL 
10 – Davi Silva; 17 – Maria Eliane;  
24 – Bruna Vanessa; 31- Jaciara   

MOCIDADE (SÁB) 
 Responsabilidade Pr. Jedaías 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

13 – Pr. Jedaías;  
20 – Pr. Samuel; 27 – Marlene Soares  

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (20); Meireles (13,27)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
10 – Pr. Samuel; 17 – Pb. Silas;  

24 – Pb. Enoaldo; 31 -  Pb. Severino  
CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

10 – Pr. Jedaías; 17 – Pr. Jedaías;  
24 – Pr. Walter; 31 – Pr. Jedaías 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

10 – Pb. Saul; 17 – Davi Silva;  
24 – Pb. Saul; 31 – Pr. Walter   

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
10 – Pb. Emanuel; 17 – Pr. Samuel;  
24 – Pr. Jedaías; 31 – Dc. Nivaldo   

             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
12 – Pr. Samuel;  

19 – Pr. Eudes; 26 – Davi Silva 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Samuel Monteiro (19);  Davi Silva (12,26)  
PROGRAMA RADIO CPAD FM 96.1 

16 – Davi Silva; 
 23 – Miss. Liliane; 30 – Dc. Josias 

CASA DE ACOLHIDA 
23 – Pr. Samuel 

ESCALA DE DIACONOS 
      Hoje à noite: Euclides/Marcone; Ter – Davi;  
          Sex – Marçal. 

   

 
 

  

      Um tributo de uma filha a sua mãe 
                                   
    Falar das mães é falar de um dom de Deus, 

pois no coração delas está um verdadeiro 

amor. Amor que poderia até ser usado como 

exemplo, amor que se dá sem pedir 

recompensa, sem cobrança, sem distinção, 

sem egoísmo e até sem medir distância.  

Nunca deixa de ser amor. 

   Sua luta no dia a dia a faz uma mulher 

madura, competente, que sabe o que quer 

para sua vida. Sexo frágil sim; mas, 

acomodada não.  

    O seu valor excede aos nobres rubis e suas 

orações são mais valiosas, que diamantes. 

Tenho certeza de que cada lágrima derramada 

por mim brotou do coração de uma mulher 

virtuosa, cheia de qualidades e de um coração 

acolhedor.  

   Mulher positiva, a qual seus pensamentos 

estão sempre elevados a Deus.  

   Mãe, sua presença em minha vida traz 

motivação para o meu espírito, o qual me dá 

alegria e força para viver. És muito mais que 

minha mãe, estás em todos os momentos ao 

meu lado, orando, jejuando e até mesmo 

chorando.  

   Obrigada por ter abdicado de tantas coisas 

para ser a minha mãe e esse exemplo de 

mulher. Obrigada por ser a minha fortaleza, a 

pessoa que me dá forças diariamente para 

conseguir passar pelos obstáculos da vida.  

   Mãe, mesmo que a presenteasse com toda 

imensidão do mar não seria o bastante para 

retribuir seu amor. Terás a minha admiração e 

agradecimento por tudo.  

   Que todas as bênçãos de Deus recaiam sobre 

a sua cabeça, presenteando-lhe com muitos 

anos de vida sempre ao meu lado.  

   Parabéns, mamãe, pelo seu dia!  

   Depois de Deus, você é a razão do meu viver! 

Profª. Isabel Cristina         
 

DIA DAS MÃES: hoje pela manhã iremos comemorar 

o Dia das mães. Teremos um culto no horário das 

08.30h e em seguida um café da manhã oferecido 

pelos pais da Igreja. No culto estará ministrando a 

Palavra de Deus a professora Isabel Cristina. 

Parabenizamos a todas as mães que fazem parte do 

ministério de nossa quer seja membro ou 

congregado. Deus a todas abençoe! 

HOJE MÊS DO LAR: na sexta-feira passada   

começaram as reuniões do mês do lar de nossa 

Igreja.  O tema do mês do lar é: Lares saudáveis, 

Igreja forte. O Lema é o Salmo 127.1. Pregou no 

culto o Pastor Jedaías Rodrigues. Na próxima sexta-

feira continua a programação do mês do lar. 

Pregarão nas sextas-feiras os Pastores Leonardo Felix 

(15), Jean Kleber (22) e Wilton Nóbrega (29). Oremos 

por esses cultos para que Deus os abençoe. 

ENCONTRO HOMENS 3IEC/JPA (16/05): no próximo 

sábado teremos o primeiro encontro dos homens do 

ministério de nossa Igreja (templo sede e 

congregações). O Conjunto Renovação da 1ª IEC/JPA 

estará conosco louvando ao Senhor. Pregará no culto 

o Pastor Alcemir Dantas. O tema do Encontro: 

“Libertos para servir”, baseado em Rm 6.22. 

Participará também do culto o grupo de homens da 

Congregação do Valentina. Depois do culto teremos 

um momento social para os participantes. 

PROGRAMA RADIOFONICO A VOZ CONGREGACIONAL: 

prestigie o programa a Voz Congregacional, de nossa 

Igreja, que está sendo veiculado pela Rádio  CPAD 

FM, 96.1, no horário das 12h as 12.50h.  

CASAMENTO: casaram-se ontem em nossa Igreja os 

jovens Kalebe e Thais irmã do Diác. Josias. A 

cerimônia foi oficiada pelo Pastor Jedaías Rodrigues. 

Parabenizamos ao jovem casal e desejamos as 

muitas bênçãos de Deus para o seu novo lar. 

RETORNO ANDRÉ AUGUSTO: o irmão André Augusto, 

filho do pastor da Igreja, retornou no domingo 

passado para o Rio de Janeiro onde reside e trabalha, 

depois de ter passado conosco vinte dias de suas 

férias. Oremos por André para que Deus o abençoe 

naquela cidade. 

SORTEIO AUTOMOVEL: um automóvel FIAT UNO, 

2009/10,  será sorteado em breve pela Igreja Batista 

do Rangel. Valor da cartela R$ 10,00. Procure 

Adriana Meireles e colabore. 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CPAD FM – 96.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 
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