
 

Hinos para a Semana 

 
 

136 – BEM-AVENTURADO 
Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, 
Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. 
Bem aventurado é o que tem, sede da justiça de Deus, 
Aqueles que são filhos da luz cuja força vem do nosso Deus. 
Que o teu reino venha sobre nós,  
Queremos tua glória sobre nós. 

Ouve, oh Deus, nossa oração, altíssimo; 

Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. 

Só tu és santo(2x) Só tu és santo, senhor. (4x) 
 

148 – PRESO AO TEU AMOR 
Eu não sei mais viver sem Tua presença, 
Como a terra precisa da chuva preciso de Ti. 
Os Teus olhos são como fogo, Teu olhar me consumiu, 
Teu amor não me condenou, me conquistou. 

Eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou, 

Com cordas de amor, Você me amarrou, 

Estou presa ao Teu amor! 
 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
 

 Vida espiritual dos Batistas da Promessa: avivamento e 
ânimo para o serviço no reino. 
 Construção dos templos: liberalidade e voluntariedade de 
doadores de materiais. 
 Fidelidade para honrarmos com o pagamento do aluguel. 
 Oficiais (pastores e diáconos) Batistas da Promessa: sabe-
doria para liderar e ensinar as Escrituras com fidelidade. 
 CACP – Centro Apologético Cristão de Pesquisas: perseve-
rança e fidelidade na defesa da Fé Cristã. 
 Missionários: Luzia Gonçalves; Élio Figueroa e família, e a 
Missão ‘Plan Amor’ (Ciudad Guaiana, Venezuela); Ezequias 
Farias e Eduarda Candeia (Goiânia/GO);  
 Missionário Maike e família, em Manaquiri/AM, pastor da 
Primeira Igreja Batista da Promessa. 
 Famílias da igreja: despertamento para busca espiritual, 
avivamento e cultos domésticos. 
 Autoridades do governo civil: sabedoria para lidar com o 
que pertence ao povo. 
 SBTB – Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil: sabedoria e 
zelo para se manter publicando apenas as bíblias 100% fieis 
aos Textos originais Massorético e Receptus. 

____________

Cont.: 

____________

AGENDA SEMANAL 
 

 Terças, culto de Oração, 19h30. 
 Quintas, culto de Doutrina, 19h30. 
 Sexta, Vigília, 21h30. 
 Domingo (manhã), EBD, 8h30. 
 Domingo (noite), 18h. 

 

“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna;  

mas aquele que não crê no Filho não verá a  

vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.” 

 (João 3.36 – ACF) 
 

 

 
 

 

 
 
 

Uma Igreja Avivada pelo Poder da Palavra!  
Avante na Última Hora! 

ACESSE: 
BATISTADAPROMESSA.WEEBLY.COM 

 

RIO BRANCO - ACRE 

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DA PROMESSA 
End.: BR 364, s/n, Belo Jardim II Em frente à AMAZONGÁS 

Cont.: (68) 99968-1931 (Pr. Petronio) / 98402-8242 (Pr. Ícaro) 
___________________________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA IGREJA BATISTA DA PROMESSA 
End.: R. Marivan de Oliveira, nº 27, Nova Estação 

Cont.: (68) 99911-7281 (Dc. Ítalo) / 99972-5308 (Dc. Hermeson) 
 

MANAQUIRI - AMAZONAS 

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DA PROMESSA 
End.: Lago Janauaca – Igarapé Italiana – Com. Italiana 

Cont.: (92) 98404-6417 (Miss. Maike Pires) 
___________________________________________________________________________________________________ 
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Deste um estandarte aos que te temem, para o  
arvorarem no alto, por causa da verdade” (Sal. 60.4) 

ESCATOLOGIA  
 (Pr. Ícaro Alencar de Oliveira) 

Lição 21 
OS TEMPOS DOS GENTIOS 

bíblico: “E cairão ao fio da espada, e para todas 
as nações serão levados cativos; e Jerusalém será pisa-

los gentios, até que os tempos dos gentios se 
completem” (Lucas 21.24) 

Leitura bíblica em classe: Daniel 2.31-35; 7.1-7; Apoca-
lipse 13.1-3. 

Hinos do CANTOR CRISTÃO: 108. Chamada Final |  
111. Não Tardará | 114. A Vinda do Senhor. 

A. INTRODUÇÃO. 
A PROFECIA bíblica, temos a menção de um vasto 
período de tempo chamado ‘tempos dos gentios’ 
consiste no período em que Jerusalém estará de-

baixo do domínio de im-
périos gentios e os ju-
deus se espalharão entre 
as nações da terra: “E ca-
rão ao fio da espada, e 
para todas as nações se-
rão levados cativos; e Je-

salém será pisada pe-
los gentios, até que os 

pos dos gentios se 
completem” (Luc. 21.24).  

No decorrer de todo este tempo foi profetizado que 
gentios dominarão as nações do mundo, até 

que este poder fosse destruído pela pedra cortada sem 
auxílio de mãos (Dan. 2.34-35,44); esta pedra é Cristo 
(1Ped. 2.4,6,8), que destruirá o poder dos reinos gentíli-

na sua segunda vinda (Ap. 19.11,21), para estabele-
cer o reino milenial e salvar Israel (Ap. 20.1-6). 



 

2. O Sonho da Estátua (Dan. 2). Para descrever os 
impérios mundiais que dominariam nos “tempos dos 
gentios”, dois sonhos foram dados, um ao rei Nabuco-
donosor (Dan. 2) e outro ao profeta Daniel (Dan. 7). O 
rei sonhou com uma estátua de um homem que tinha: 
cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e qua-
dris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado 
com barro, seguido por uma pedra cortada sem auxílio 
de mãos que feriu nos pés, a estátua, e a derrubou, e 
esmiuçou (Dan. 2.31-35).  

3. O sonho dos Quatro Animais (Dan. 7). Daniel 
também teve um sonho (Dan. 7.1-3); do meio de várias 
águas agitadas, quatro animais grandes subiram do mar: 
O primeiro animal (7.4) era como leão que tinha um 
par de asas de águia. O segundo animal (7.5) era como 
o urso, que se levantou de um lado e tinha três costelas 
entre os dentes.  O terceiro animal (7.6) era como o 
leopardo com quatro asas de pássaro e quatro cabeças. 
O quarto animal (7.7) era uma besta terrível e espanto-
sa, com dentes grandes de ferro; era diferente dos ou- 

tros animais e tinha dez chifres.

A
dos quatro animais (Dan. 7.
que dominarão 
Na imagem ao lado, vemos a relação entre os dois s
nhos
bre as nações da terra, 
rão espalhados entre as nações e Je
rá

queza do império, porém inferior ao império anterior.
•

2.32; 7.6).
grande 
curto espaço de tempo; as quatro cabeças é o símbolo 
do império que foi dividido em quatro, após a morte de 
Alexandre, o grande
O bronze
rém inferior ao império anterior.

•

tros animais e tinha dez chifres.  
B. A INTERPRETAÇÃO DOS SONHOS. 

A interpretação do sonho da estátua (Dan. 2.36-44) e 
dos quatro animais (Dan. 7.1-7) falam dos dez impérios 
que dominarão o mundo durante o tempo dos gentios. 
Na imagem ao lado, vemos a relação entre os dois so-
nhos: quatro impérios mundiais exercerão domínio so-
bre as nações da terra, um após o outro; os judeus esta-
rão espalhados entre as nações e Jerusalém permanece-
rá sob domínio gentio.  

• A cabeça de ouro e leão 
(Dan. 2.32; 7.4).  Simbolizam o 
império da Babilônia e Nabuco-
donosor. Ele era como leão (Jer. 
4.7; 49.19; 50.17,43,44), com asas 
de águia (Jer. 48.40; 49.22; Lam. 
4.19; Ez. 17.3; Hc. 1.8) e as ‘asas’ 
dele foram arrancadas, perden-
do o trono (Dan. 4.33; 5.31). O 
ouro é símbolo da glória e ri-
queza do império babilônico. 

• Braços e peitos de prata e 
urso (Dan. 2.32; 7.5). O urso 
ergueu-se de um lado, em re-
ferência à aliança entre persas e 
medos, que cresceu mais forta-
lecida do lado dos persas; as 
três costelas na boca foram três 
nações conquistadas: Egito, Líbia 
e a Babilônia. Portanto, este é o 
império dos Medos e Persas. A 
prata é símbolo da glória e ri-

queza do império, porém inferior ao império anterior. 
• Ventre e quadris de bronze e o leopardo (Dan. 

2.32; 7.6). Assim como o leopardo é veloz, Alexandre, o 
grande conquistou grandes porções de terra em um 
curto espaço de tempo; as quatro cabeças é o símbolo 
do império que foi dividido em quatro, após a morte de 
Alexandre, o grande. Portanto, este é o império grego. 
O bronze é símbolo da glória e riqueza do império, po-
rém inferior ao império anterior. 

• Pernas de ferro, pés de ferro e barro e a besta ter- 

rível e espantosa (Dan. 2.33; 7.7,8). 
entre os imperadores 
Cristo, simbolizados por esta besta vista por Daniel 
aquela vista por João. 
seu papel no cumprimento da profecia, quando o imp
rio romano dominou o mundo. 
está ‘hiberna
império romano 
o rei do império romano ressurgido
simbolizado pela besta que emerge da água
Ap 13.1-3, no ressurgimento do império romano, cara
terísticas dos três impérios do passado também ressu
girão: “E eu p
mar uma besta
chifres, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as 
suas cabeças um nome de 
era semelhante ao 
como os de 
boca de leão
e o seu trono, e grande poderio.
beças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi 
curada; e toda a terra se maravilhou após a besta

1. Em que consiste e qual a duração do período 
chamado ‘tempos dos gentios’
_____________________________________
____________________________________________________________
2. Qual o significado da cabeça de ouro e do leão? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Qual o significado 
o urso? __
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Qual o significado 
pardo? __
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Qual o significado 
barro com ferro e a besta?______________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 

rível e espantosa (Dan. 2.33; 7.7,8). Há uma relação 
entre os imperadores romanos do passado, e o Anti-

simbolizados por esta besta vista por Daniel e 
vista por João. Na história, os césares cumpriram 

seu papel no cumprimento da profecia, quando o impé-
rio romano dominou o mundo. Atualmente, esta besta 
está ‘hibernando’, porém, durante a grande tribulação, o 
império romano ressurgirá. O Anti-Cristo reinará, sendo 

o império romano ressurgido; o Anti-Cristo é 
simbolizado pela besta que emerge da água e à luz de 

, no ressurgimento do império romano, carac-
terísticas dos três impérios do passado também ressur-

eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do 
besta(imp. romano) que tinha sete cabeças e dez 

chifres, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as 
suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi 
era semelhante ao leopardo(imp. grego), e os seus pés 
como os de urso(imp. medo-persa), e a sua boca como a 

leão(imp. romano); e o dragão deu-lhe o seu poder, 
e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas ca-

mo ferida de morte, e a sua chaga mortal foi 
curada; e toda a terra se maravilhou após a besta”.  

QUESTIONÁRIO 
Em que consiste e qual a duração do período 

chamado ‘tempos dos gentios’?________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Qual o significado da cabeça de ouro e do leão? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Qual o significado dos peitos e braços de prata e 
___________________________________________________  

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Qual o significado dos quadris de bronze e o leo-
pardo? ___________________________________________________  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Qual o significado das pernas de ferro e pés de 
ro com ferro e a besta?______________________________ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 


