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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Nas mais diversas circunstâncias da vida, você foi fiel a Deus? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – Daniel 6 

 

A vida de Daniel nos inspira por ser um exemplo de fé, esperança, sabedoria, integridade e fidelidade. Ao ser introduzido 

numa cultura pagã de profunda escuridão espiritual, ele foi desafiado, ainda muito jovem, a viver segundo os padrões de 

Deus. Daniel conseguiu fazer a diferença. Foi usado no palácio junto dos líderes da Babilônia para agir em defesa do 

povo de Deus. O seu exemplo serve para estimular-nos à adesão àquilo que é reto diante de Deus, apesar das 

circunstâncias. A vida do vitorioso Daniel pode nos ensinar lições que nos ajudarão a permanecer de pé apesar das 

circunstâncias ao nosso redor (pesquise sobre a vida de Daniel): 

 

1. Deus não precisa de advogados, mas de servos fiéis dispostos a honrá-lo (verso 10). Daniel foi desafiado a viver em 

meio a uma cultura pagã. Seus valores não eram os mesmos dos babilônicos. Sua conduta foi o seu maior referencial no 

meio de uma geração corrompida. Ele havia decidido não se tornar impuro e mesmo enfrentando várias adversidades 

soube manter-se fiel ao Senhor. Para Daniel o culto não era um ato que ele prestava apenas três vezes ao dia no quarto. 

Ele viva em culto, honrando a Deus em todo o tempo. Assim como Daniel, em todo o tempo devemos buscar honrar ao 

Senhor. O nosso testemunho e a nossa fidelidade a Deus deve ser a nossa melhor pregação no meio de uma cultura 

corrompida. Não precisamos defender o reino de Deus. O que precisamos fazer é viver segundo os padrões do seu reino 

dia a dia. Devemos priorizar pregar sempre com a vida e usar as palavras quando necessário. 

 

2. Quando não há motivos para acusarem os servos de Deus pela vida moral, os opositores partirão para perseguição 

espiritual (verso 5). Tentaram calar Daniel, que por meio da sua conduta exemplar incomodava. Quando foi confrontado 

por uma lei que restringia sua liberdade diante de Deus, ele manteve-se fiel ao Senhor. Vivemos em um contexto social, 

onde muitas leis estão sendo preparadas para calar a igreja. Precisamos desenvolver a capacidade de discernir o curso 

deste mundo. Precisamos nos posicionar de forma que a nossa influência seja como um farol a refletir a luz de Cristo em 

meio à escuridão. Precisamos nos preparar para viver conforme Pedro em meio às ameaças das autoridades (Atos 4.20). 

Segundo Pedro a perseguição aos cristão tem uma resposta (1ª Pedro 4.4). 

 

3. A perseguição pode ser o anúncio de que algo maior está para acontecer (versos 25 a 28). Daniel não cedeu à pressão 

e viu todo um reino se dobrar diante do seu Deus. Ele enfrentou a cova dos leões cheio do Espírito Santo de Deus e foi 

preservado. O próprio rei Dario reconheceu que Deus havia livrado Daniel dos leões. Precisamos aprender a discernir as 

pressões do dia a dia. A nossa influência no trabalho, no local onde moramos ou sobre os nossos familiares pode estar 

contrariando os interesses de Satanás. Não devemos nos esquecer das palavras de Jesus (ler Mateus 6.11-12). O inimigo 

não sabe o dia nem a hora, mas percebe que está próxima a volta de Jesus. Algo maior está para acontecer, e 

precisamos viver baseados nesta grande esperança (romanos 8.18,31; Atos 1.8). 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que está vivendo uma crise muito intensa. Fale de Jesus para ela e seja um canal 

usado por Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: ATENÇÃO: 1) Não se esqueçam de todas as orientações que foram passadas 

em nossa reunião (10 de novembro) sobre o encerramento das nossas células no dia 01 de dezembro. Conto com a 

participação efetiva de todos os líderes para este encontro especial. 


