
 

 

O HOMEM QUE OUSOU PROCEDER COM INTEGRIDADE 
 

“Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do 
rei...’ Dn 1:8 
 

Daniel era um jovem príncipe, de maneiras reais. Na portentosa corte babilônica, estavam à 
sua disposição toda comodidade e luxúrias: possuir a admiração das pessoas, gozar de boa aparência e 
ainda estar sob as graças do rei num belo império.  Certamente é grande tentação não só para os 
jovens, mas para todos que desejam uma vida confortável e segura. Em adição, estava cercado também 
de políticos corruptos e mestres pagãos. As melhores iguarias e o melhor vinho estavam à sua 
disposição, entretanto ‘Daniel decidiu firmemente em seu coração não se contaminar.’ 

Que ousadia! Que coragem e altivez de caráter, afrontar cada tentação! Imagino como os 
demais jovens daquele seleto grupo taxavam Daniel de louco e imprudente. Sem dúvida muitos deles 
julgavam que o caminho do sucesso fosse permutar presentes, usar de malícias para atingir favores com 
a elegante realeza. Daniel, porém, assim não fez. Nunca lisonjeou alguém para obter um lugar, nem tão 
pouco recorreu a um mandato verídico ou falso para simplesmente agradar. Era inflexível nas suas 
convicções. Ameaças ou promessas nunca o demoveram dos seus firmes propósitos. A firme resolução 
feita na mocidade de não se contaminar perdurou pela vida toda. 
Numa solitária grandeza de espirito, Daniel se conserva ileso e perseverante por toda a sua vida, 
aconselhando com séria fidelidade a quatro grandes reis. Envolto numa coragem sem paralelos, 
censurou os seus pecados e profetizou suas quedas. Que outro príncipe entre os homens, qual Daniel, 
permaneceria íntegro ante a corte babilônica no banquete de Belsazar, para ler, em voz alta e clara, a 
fatal sentença: “pesado foste na balança e achado em falta.” Quanta lealdade Daniel (já idoso) 
patenteou quando, ajoelhado no aposento, orava ao Deus verdadeiro mesmo sabendo que seria atirado 
na cova dos leões quem assim procedesse! 

Assim, pela justiça inflexível de um servo bom numa época libidinosa e corrupta, foi 
propagado, entre as nações da terra o acontecimento do verdadeiro Deus. Quando Daniel saiu da cova 
dos leões salvo, Dario fez divulgar um decreto a todos os povos, todas as nações e línguas que moram 
em toda a terra: “Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e 

temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre; o seu reino  
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Continua no verso 

SAÚDE – Na última quinta feira, às 13h30, 
nossa querida irmã Inês Pires passou por uma 
cirurgia no Hospital Vivale. Ela se recupera e 
está sob os cuidados paternais de Deus. 
Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos sobre 
nossa irmã.   
 
SAÚDE II - Nossa querida irmã Mona Wiik sofreu 
um acidente caseiro em sua residência 
(Paraibuna) e quebrou o fêmur, precisando ser 
operada nesta terça feira (21/Out). Pela graça de 
Jesus ela também passa bem. 
 
SAÚDE III – A nossa irmã Rose Pace passará 
por uma cirurgia nesta segunda feira (27/Out), no 
Hospital Santos Dumont, para retirada de uma 
Hérnia de Hiato. Façamos orações em favor 
desta cirurgia bem como da sua recuperação. Na 
terça feira (28/Out) nossa irmã Sabrina Pinoti 
será internada para uma cirurgia na vesícula, e 
também conta com nossas orações. 

 

equipesdeplantão 
  

 “Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros 
da multiforme graça de Deus.” (1Pe 4.10) 

  

 

serviçosreligiosos 
  

 CULTOS: Domingos, às 9h e 19h15. 
ESCOLA BÍBLICA: Domingos, às 10h15. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Quartas-feiras, às 8h, 14h30 e 19h30. 

  

 

HOJE PRÓXIMO SÁBADO 

GRUPO 6 
 
Pb. Vantoil G. Lima 
Pb. José A. Perote Filho 
Dc. Daniel B. Shoji 
Dc. Túlio Ramalho Pontes 
Letícia Perote 
Sueli Amaral dos Santos 
 
 

GRUPO 7 
 
Pb. Samuel Alves Pereira 
Dc. João Carlos Costeira 
Dc. Roberto Rocha Costa 
Rubens Custódio 
Maria Luiza F. Custódio 
Pr. Maurício Nogueira 
Regina Nogueira 
 

CONCÍLIO NACIONAL – Estamos nos 
aproximando do Concílio Nacional: tempo de 
oração, tempo de pensar com a mente de Jesus 
em favor da Sua Igreja. O Concílio Nacional 
acontecerá em Anápolis (GO) nos dias 04 a 
07/Dez.  A Igreja se fará representar por quatro 
delegados, a saber, Dc. Benedito Serpa, Pb. 
Samuel Pereira,  Pr. José Carlos e Pr. 
Valdemberg.  Além destes a obreira Ieda, e o Pr. 
John Barnett estarão presentes.  O Concílio é de 
Igrejas e qualquer oficial pode participar sendo 
delegado. 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Nesta próxima quarta 
feira (29/Out), a reunião de oração das mulheres 
as 14h30 será no ECC - Espaço de Convivência 
Cristã. Endereço: Rua Santo Agostinho, nº. 23, 
Vila Adyanna. Nossa irmã Nilza conta com a 
presença de todas as irmãs. 
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não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e 
na terra; foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões”. O nome puro de Daniel deve sempre nos 
lembrar de um apelo ou uma censura aos falsos cristãos que, temendo perder influências sociais, 
profissionais, políticas e amigos rejeitam a escolha sábia e difícil do caminho reto e da fidelidade ao 
Deus verdadeiro! 

Meu prezado irmão, que Deus nos dê um coração como o de Daniel, para que o nome do 
nosso Deus seja engrandecido nesta sociedade tão carente de homens e mulheres de indiscutível 
integridade. 

 
 

Diácono Túlio Pontes 

N O T I C I Á R I O 
fiquebeminformado! 

motivosdeoração motivosdeoração 
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as 

vossas petições, pela oração e pela súplica” (Fp 4.6).  

motivosdeoração 
  

 “Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas 
petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.” (Fp 4.6)  

 

Motivos de oração: 
 

1. Agradeça pela programação de final de semana na ICE SJCampos; 
2. Tenha um coração agradecido a Jesus pelas bênçãos; 
3. Pela Congregação de Atibaia - Diretor – Pb. Samuel Pereira; 
4. Pelo Pr.  José Carlos da Silva – Ministério de Expansão; 
5. Agradeça pelo tempo passado em oração na sexta feira; 
6. Pelo Pb.  Eliel Costa e Anabel; 
7. Pelo Ministério de Maturidade, e pelo seu líder Pr. Maurício; 
8. Agradeça ao Senhor pelas famílias da Igreja; 
9. Pela programação dos 100 anos da nossa querida Igreja; 
10. Agradeça pelos 80 anos de vida do Éden Lar; 
11. Pelos irmãos que passaram pelas águas do Batismo em 09/Nov;  
12. Pelo Missionário  Onésimo Castro e Mariana – Novas Tribos – Santarém; 
13. Continue orando e investindo no retorno da Centésima Ovelha; 
14. Ore ao Senhor pelo país Bélgica na Europa;  

 

DIA DO COMERCIÁRIO - Está se aproximando 
o momento em que poderemos nos dedicar de 
forma clara e direta ao serviço de evangelizar os 
comerciários próximos de nossa Igreja.  Como 
nos outros anos, estamos na expectativa de que 
todos os presentes saiam com café no estômago 
e Jesus no coração. Uma equipe está sendo 
montada para o serviço direto, mas desejamos 
envolver toda a Igreja. Para isso, convidamos 
você a se antecipar em oração. Este ano será no 
dia 08/Nov, e, na reta final dos preparativos,  
certamente o Ministério de Expansão precisa da 
cobertura de oração. 
 
NASCIMENTO – Com alegria informamos que 
Deus nos abençoou com a chegada da linda Ana 
Clara, no dia 17/Out. Ela é filha do casal Adriano 
e Jaqueline, e neta dos nossos queridos Amauri 
e Regina.  Rogamos as bênçãos de Deus sobre 
a saúde e crescimento da pequena Ana. 
 
BATISMO - Está chegando este importante dia 
na vida da Igreja, quando alguns irmãos irão 
testemunhar e confirmar a sua fé através das 
águas do batismo. Foi Jesus mesmo quem disse: 
‘Quem crer e for batizado será salvo’ (Mc 16.16).  
Toda a Igreja está convidada a trazer outros para 
participar deste ‘dia’, na manhã de 09/Nov. 
 
TARDE DE ARTES – Nossa querida irmã Alice 
vem agradecer à Igreja as orações e dizer que já 
está na segunda turma de patchwork e que as 
aulas de bordado têm feito muito sucesso. Ela 
traz um pedido especial: “Como todos sabem 
fechamos nosso ano com um bazar cuja verba a 
igreja envia para as esposas dos nossos 
missionários. O nosso bazar acontecerá nos dias 
28 e 29/Nov quando teremos um café; para isso 
gostaríamos de contar com a  ajuda  de quem 
puder,  oferecendo um bolo, torta, refrigerante ou  
qualquer que seja sua oferta, o que será muito 
bem-vinda”. 
 

Idosos: Ondina Rodrigues, Lucy Costa, Adna Wiik, Marta Costa, Ester Ribeiro, Lourdes Polon, 

Anália Paiva, Maria Luiza Costa, Leontina Monteiro, Maria Dilma, Ana Guilhermina, Olga 

Karatanasov, Eulina de Paiva, Dc. Geraldo Cunha, Sr. Luiz Monteiro. 

Enfermos: Erinéia, Lúcia, Pb. Daniel Arantes, Dc. Célio Souza, Aurea Costa, Pb. Beloni, Francisco 

Nascimento, Tiago Ramos 

 

ANIVERSARIANTES - Deus nos deu mais uma 
razão para bendizê-Lo, a vida de nossos irmãos 
que completam aniversário. São eles  Dia  24 – 
Levi Dousseau, Daniela Amaral, Luizinha, 
Daniela Viana, Erinéia, Eliane Mendes; Dia 
01/Nov - Camila Costa, Felipe Lourenço;  Dia 03 
- Eduardo Scarlato;  ♪ Parabéns pra você! 
"Louvarei ao Senhor durante a minha vida; 
cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu 
viver". (Sl 146.2) 
 
FALECIMENTO - Na tarde desta quarta feira 
(22/Out), o Senhor Jesus chamou nosso irmão 
Archibaldo Jorge Baker ao descanso. Este servo 
de Jesus foi muito usado na Obra de Deus; é o 
atual Vice Presidente de Patrimônio do Éden Lar. 
Somos testemunha dos benefícios que ele trouxe 
para esta Igreja; estejamos em oração por 
consolo para a família. 
 
HORÁRIO BRASILEIRO DE VERÃO - Começou 
neste domingo (19/Out), o horário brasileiro de 
verão.  Sabemos que nem todos aprovam este 
novo horário, mas cremos que será necessário 
nosso ajuste a ele. Por isso vamos nos esforçar 
para que isso não ocasione atrasos em nossos 
compromissos. 
 

REUNIÃO DO CONSELHO ESPIRITUAL – 
Nosso Pastor Valdemberg está convidando todos 
os presbíteros ativos para uma reunião nesta 
quinta feira, 30/Out, às 19h30, no ECC. 
 

ORAÇÃO – Todos os domingos das 18h30 às 
19h no Salão da Oração (Sala do Templo), sob a 
liderança da Dª. Odila, as irmãs estão se 
reunindo para clamar ao Senhor pelo Culto. Você 
está carinhosamente convidada para participar. 
Chegue mais cedo e se dirija à Sala do Templo. 
 

GRATIDÃO - O Pb Domingos e sua esposa Alair 
agradecem a todos os irmãos que cooperaram 
para a realização da festa pelo ‘Dia da Criança’ 
no Recanto Peniel. 
 

 


