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objetivos
•
•

MOSTRAR QUE DEUS QUER QUE TENHAMOS APENAS UMA VIDA, DENTRO E FORA DOS
LIMITES DO TEMPLO.
MOSTRAR QUE INDEPENDENTEMENTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DEVEMOS CONFIAR NA
SOBERANIA DE DEUS.

textos base: DANIEL 6.1-28

desenvolvimento
Daniel foi levado cativo para a Babilônia, mas mesmo em meio a essa situação
totalmente adversa, se manteve fiel a Deus e o resultado disso foi que ele se tornou entre
governadores, prefeitos, sátrapas e ministros, o mais importante no reino. Isso causou inveja
e ódio de seus opositores que fizeram uma armadilha jurídica para poder matá-lo. Como foi
destacado na pregação de domingo, queremos relembrar as lições aprendidas nessa narrativa
desse servo fiel chamado Daniel.
Primeira lição a ser destacada é que Daniel tinha uma vida de oração disciplinada,
orava três vezes ao dia, e orava pedindo a Deus o cumprimento de sua promessa de restaurar
o seu povo, ou seja, além de ter uma vida de oração, Daniel também exercia fé nas promessas
de Deus, cria exatamente naquilo que Deus havia prometido.
Segunda grande lição é que Daniel, mesmo sendo escravo, servia ao Rei da Babilônia
como ao Senhor (Efésios 6.5-8 Ler). Daniel tinha apenas uma maneira de viver. Vivia sempre
na presença de Deus. Os seus inimigos erraram com ele, mas isso não mudou sua maneira de
agir. Ao ser jogado na cova dos leões, Daniel não tentou se vingar dos seus acusadores
acusando-os de outros erros, mas agiu serenamente confiando em Deus. Diante das
injustiças, da infidelidade ou outras provas que nos aflijam, só temos duas maneiras de agir:
vingar-nos ou buscarmos a Deus.
A terceira lição a ser destacada, é que Daniel confiava na Soberania de Deus. Sua
postura mostrava uma certeza: se esses homens (acusadores) chegaram até mim, foi porque
Deus permitiu. Diante dessa situação, Daniel fez suas escolhas: confiar em Deus, não se
vingar, continuar andando em fé, manter sua vida de oração.
Com isso concluímos o que Deus tem enfatizado há semanas em nossa comunidade: “o
ser humano é muito mais responsável por suas escolhas diante de Deus do que ele imagina.”
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Pergunta 01- Daniel mostrou que tinha apenas uma maneira de viver, em que área da sua vida
você foi confrontado em relação a estar vivendo de duas maneiras diferentes? Existem ou já
existiram áreas duplas em sua vida?
Pergunta 02- Se existia, como isso foi mudado?
Pergunta 03- Sobre a vida de oração, você tem conseguido romper ou está encontrando
dificuldades? Que dificuldades?
AUXILIO 03 – Ouça o compartilhamento com compaixão e empatia, sem julgamentos, tenha
o coração de ajudar quem ainda não rompeu. Ao final da reunião ore com o Fape para que
todos possam romper em ter uma vida de oração vitoriosa.
Pergunta – 04 – Daniel não se vingou dos seus acusadores. Como tem sido pra você vencer a
tentação de se vingar ao invés de confiar em Deus?
Pergunta – 05 – Sobre a afirmação: “o ser humano é muito mais responsável
por suas escolhas diante de Deus do que ele imagina.” Comente se essa
afirmação tem falado com você.

avisos
▪

▪
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