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Deixe Deus cuidar do seu futuro (Dn 1.1-21) 
Há quem acredite que o homem é, inevitavelmente, produto do meio. De acordo com esse 

pensamento, se uma pessoa mora num ambiente de prostituição, por exemplo, ela certamente 
também vai se prostituir. Se ela trabalha em meio a pessoas corruptas, também acabará se 
corrompendo e aceitando suborno. Se nasce num lar idólatra, também vai adorar falsos deuses 
e seguir falsas religiões. Se cresce num lar agressivo, com pais alcoólatras e usuários de drogas, 
também vai se tornar uma pessoa violenta e viciada. Porém essa crença não tem base bíblica. 

Vejamos com mais detalhes o caso de Daniel, um adolescente judeu levado como 
prisioneiro para a Babilônia. Ele nunca mais retornou para sua terra natal e morreu distante de 
seus antepassados. Lá, Daniel presenciou diferentes formas de idolatria. O nome do rei 
Nabucodonosor já era uma espécie de reverência a uma divindade pagã: “Nabu”. O v. 2 
expressa a disposição dele para cultuar essa divindade. Daniel teve que aprender, em três anos, 
a cultura daquele povo para trabalhar no palácio real (v. 4). Talvez tentando envaidecer o jovem 
Daniel, o rei reservou para ele e seus amigos comidas e bebidas que só eram servidas à própria 
realeza (v. 5). Daniel era moço bonito, inteligente e fisicamente perfeito (v. 4). Portanto reunia 
condições para se orgulhar e ceder aos encantos do poder e do prazer. Outra tentativa de 
desvincular Daniel do único Deus verdadeiro foi a mudança do seu nome para Beltessazar (v. 
7). Originalmente, Daniel significa “Deus é meu juiz”; Beltessazar quer dizer “Bel proteja sua 
vida”, ou seja, mais uma referência a outra entidade pagã. 

Entretanto a história não termina aqui. O texto apresenta duas virtudes de Daniel que 
também podem levar outros jovens a serem bem-sucedidos na vida (v. 8). Em primeiro lugar, 
Daniel decidiu preservar sua comunhão com Deus. Essa é uma decisão pessoal, que nem seus 
familiares, nem seus amigos poderão tomar por você. Daniel não teve dúvida: rejeitou o que 
prejudicaria seu relacionamento com o Senhor. Jesus usou uma metáfora bem contundente 
para ensinar que nem tudo que os homens valorizam nesta vida agrada a Deus (Mt 18:8). A 
segunda virtude de Daniel é a humildade. Embora ele estivesse amparado pelo Deus Todo-
Poderoso, soube tratar com respeito o chefe dos oficiais do rei e reconhecer a sua autoridade. 
Daniel não foi arrogante nem prepotente. Com singeleza e prudência, ele “solicitou... 
permissão” para abster-se das iguarias do rei. No v. 12, Daniel novamente nos dá um exemplo 
de humildade e conscientização da sua posição social dentro daquele contexto. Gentilmente, 
pediu ao cozinheiro que servisse apenas legumes e água a ele e a seus amigos (cf. Pv 29:23). 

Eis o resultado da postura do jovem Daniel: a Bíblia diz que Deus tocou o coração do chefe 
dos oficiais do rei de tal forma que ele foi bondoso e simpático com Daniel (v. 9). O cozinheiro 
também atendeu ao pedido de Daniel e lhe deu apenas legumes e água (v. 14). Deus abençoou 
os quatro jovens com especial sabedoria e inteligência e, além disso, deu a Daniel a capacidade 
de interpretar sonhos e visões (v. 17). Ninguém no reino de Nabucodonosor se comparava a 
Daniel (v. 19) e a seus amigos (v. 20). Deus deu a Daniel vida e ministério longos (v. 21). 

Portanto você não está destinado a ser o que outras pessoas querem. Nenhum ambiente 
social é capaz de limitar o que Deus pode fazer na sua vida. Abra seu coração para a Palavra 
transformadora de Deus, receba Jesus em sua vida e deixe o Espírito Santo atuar em você!  
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Domingo Missionário 
Excepcionalmente, foi transferido para hoje, 
em virtude dos eventos do último fim de 
semana. Traga suas ofertas e deposite-as no 
gazofilácio. Toda arrecadação será investida 
especificamente na obra missionária. “Cada 
um contribua segundo propôs no seu 
coração; não com tristeza, ou por 
necessidade; porque Deus ama ao que dá 
com alegria” (2 Coríntios 9.7). 
 

Misª. Sheila Schineider 
De passagem por Vila Velha para divulgar seu 
trabalho, permanecerá conosco durante este 
dia. À noite, pregará e falará mais sobre sua 
missão. Seja bem-vinda! 
 

Avanço Missionário (I) 
Está marcado para acontecer nos dias 21 a 
23/04, em Aracruz. Durante a reunião da 
ARCCA, ficou estabelecida a taxa de R$ 30,00 
para alimentação durante todo o evento. 
Nossa igreja está incentivando a participação 
dos membros. Se você tem interesse em ir, 
converse com a Dca. Izabel (DEM). Estamos 
estudando a melhor maneira de atendermos 
os interessados. 
 

Avanço Missionário (II) 
Dois jovens já manifestaram a intenção de 
participar do projeto. Que isso sirva de 
incentivo aos demais. Se você pretende ir e 
puder disponibilizar carona no seu carro, 
informe isso à Dca. Izabel (DEM), que está 
organizando a relação dos participantes. 
 

I Conferência Missionária 
Nosso Departamento de Evangelismo e 
Missões já definiu o tema da nossa 
conferência, em julho: “Se não for eu, quem? 
Se não for agora, quando? Se não for aqui, 
onde?”, baseado em Is. 6.8: “Depois disto ouvi 
a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e  

quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me 
aqui, envia-me a mim.”. 
 

Pr. Rogério 
Ainda se encontra internado na UTI, onde 
permanece há 45 dias. Na luta contra uma 
bactéria que se alojou no seu organismo, foi 
submetido a uma cirurgia na semana passada. 
Tanto ele quanto sua família carecem de 
nossas orações. 
 

Luciana Moraes 
Também passou por uma cirurgia na semana 
passada. Graças a Deus, recupera-se bem, 
sem complicações. A família agradece o apoio 
e as orações dos irmãos da igreja. 

 
Projetor Multimídia 
Graças a Deus, a igreja agora pode dispor de 
um novo aparelho, com um desempenho 
melhor do que o anterior. Louvemos a Deus 
por essa bênção! 
 

Transferência 
Na sexta-feira, o Pr. Albert foi oficialmente 
desligado do Colégio Militar de Brasília. 
Consequentemente, ele deverá formalizar 
seu retorno à Aeronáutica e aguardar sua 
transferência definitiva para o Espírito Santo. 
A perspectiva é que tudo se conclua até a 
primeira quinzena de abril, se Deus permitir. 
Orem por isso. 
 

UAF 
Convida as mulheres para mais uma reunião. 
Hoje, o encontro começará às 18 h e haverá 
comemoração das aniversariantes do 
trimestre. 
 

Tarde da Ação Social 
Nosso Departamento de Ação Social está 
programando uma série de atividades para o 
dia 29 de abril, às 16 h. O intuito é interagir com 
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a comunidade local. Para isso será necessária 
a colaboração dos irmãos em diversas áreas 
de atuação. O DAS tem conversado com 
outros Departamentos e com as Uniões. Não 
se acanhe, voluntarie-se também. Sua ajuda é 
bem-vinda. Procure a irmã Flávia. 
 

Salas 
Três salas já existentes na antiga casa pastoral 
estão passando por uma revitalização (portas, 
janelas, ventiladores e pintura). Em breve 
estarão em condições de acomodarem 
melhor os irmãos e os visitantes, para 
estudos, reuniões e outras atividades afins. A 
outra parte das dependências (lado esquerdo 
interno) carece de um projeto específico, que 
já está sendo providenciado pela Diretoria, 
pois implica alteração de estrutura. Assim que 
ele for providenciado, será apresentado em 
assembleia. 
 

Motivos de Oração 
 Pela saúde do pai do nosso irmão Nasser. 

 Pela saúde do Pr. Rogério. 

 Pela conclusão do processo de 
transferência do Pr. Albert. 

 Pela saúde do Cleyton, irmão do Pr. Albert. 

 Pelo retiro, que se aproxima. 

 Pelos que estão enfraquecidos e afastados. 
 

Notícias dos Campos 

Venha nos visitar! 

Campo Missionário 
de Pau dos Ferros 

(RN) 

Pr. Jones e Misª Rosimere 

“Em fevereiro de 2017, realizamos um mês de 
orações pelos seis anos de evangelismo nesta 
cidade. Oramos pelas famílias, pela igreja, 
pelos moradores do bairro onde a igreja está 
localizada, pelas crianças do projeto social 
Vida Nova  e  suas  famílias. Foi  momento  de  

testemunho e súplica a DEUS pela salvação 
dos parentes e familiares vizinhos. A oração é 
a chave que abre as portas do céu para as 
nossas vidas. 
No dia 17 de fevereiro, visitamos o casal de 
missionários Zé Maria e Sandra, com o pastor 
Marcos Mouro, da igreja Vila Paraiso-RN. [...] 
Orem por nesses missionários. Os desafios 
são grandes, mas maior é o nosso DEUS. 
[...] 
Nos dias 18 e 19 março, foi realizado o sexto 
aniversário do campo missionário de Pau dos 
Ferros-RN. Participaram junto conosco todas 
as igrejas da associação Sal da Terra e igrejas 
locais. O pregador da noite foi o pastor 
Marcos Moura, da I.E.C Vila Paraiso-RN. 
Houve a participação do cantor Gérson 
Júnior, da cidade de Catolé do Rocha-PB, e 
dos jovens do projeto social Vida Nova, 
apresentado uma peça de teatro. Foi 
momento grandioso na presença do Senhor 
Jesus Cristo. [...] 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Caixa Econômica Federal 
Agência: 0763 – OP: 013 

Conta-Poupança: 00021739-6 
Rosimere Silva Lins da Cruz 

CPF: 830.420.324-34 
Fonte: http://demcongregacional.com.br/noticias-de-

pau-dos-ferros-rn-fevereiro-2017/. 
Acesso em 25/3/2017, com adaptações. 
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ESCALA 
Serviços Hoje Quarta Sexta Próximo Domingo 

Dirigente da manhã DET – – DET 

Dirigente da noite Dcª. Izabel Pb. Pedro Júnior Pr. Albert Dc. Rafael 

Pregador(a) da noite 
Misª. Sheila 
Schineider 

– – Pr. Albert 

Oper. de som* Carlinhos/Gilmar Lucas Salino Lucas Salino Carlinhos/Gilmar 

Oper. de multimídia.* Paula – Paula Bruna 

Recepção Ana Lúcia Dc. Rafael Dc. Luiz Dcª Izabel 

Intercessão 
(aos domingos, no gabinete) 

19h30: Dca. Nícias 19h45: Marina 20h00: Maria Catrinque 

20h15: Rafaela 20h30: Lucas Salino 20h45: Ana Rosa 
*Comparecem aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

OFÍCIOS 
Domingo Segunda-Feira Quarta-Feira Sexta-Feira Sábado 

EBD: 9h 
UAF: 18h (2º) e 18h30 (4º) 
Culto: 19h30 

UAC: 19h30 
Oração no 

Templo: 19h30 
Estudo Bíblico: 

19h30 
Ensaio do Ministério 

de Louvor: 16h 

Semana de Oração no Templo: toda primeira semana completa de cada mês. 
 

AGENDA E DATAS MAGNAS 
(Fale com o pastor ou com as secretárias caso queira reservar uma data especial) 

Mês Dia Horário Evento 

Março 
26 - Domingo missionário 

31 19h 28º Aniversário da IEC Nova Venécia 

Abril 

1º e 2 19h 28º Aniversário da IEC Nova Venécia 

2 19h30 Culto com Santa Ceia 

3-7 19h30 Semana de oração no templo 

12 - Dia da revista O Exemplo (COMEC) 

14 - Sexta-feira Santa 

14-16 - Retiro (nestes dias, não haverá atividades no templo) 

21 
- Dia do Abrigo da Pedra de Guaratiba (RJ) 

- Avanço missionário em Aracruz 

22 - Avanço missionário em Aracruz 

29 16h Tarde da Ação Social (resp. DAS) 
 

ANIVERSARIANTES DE MARÇO 

3 Ladário e Dca. Izabel (casamento) 

5 
Lyse Anne 

Evylin 

11 Henrique 

12 Pb. Cabral 

13 Luciana Moraes 

14 Wanderson Bernardino 

21 Jacqueline 

22 Maria Luísa 

23 Luciana Soares 

30 Alice Cândida 
(Fale com as secretárias da igreja caso seu nome não 
esteja relacionado entre os aniversariantes do mês.) 

ACONSELHAMENTO PASTORAL 

Domingo 
Gabinete: após a EBD; a partir de 
18h15; e após o culto noturno. 

Sexta 
Gabinete: a partir de 18h15; e após o 
estudo bíblico. 

Sábado 
Gabinete: em horário a combinar. 
Visitas: em horário a combinar. 

Outros 
dias 

Conforme sua necessidade. Anote os 
contatos: (27) 99781-8387, (61) 
99271-0472 (WhatsApp) e 
albert.iglesia@hotmail.com. 

 
 

Visitante, seja bem-vindo! Sua presença é um 
prazer. Volte sempre. 

mailto:albert.iglesia@hotmail.com

