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INTRODUÇÃO:

Pergunta para o grupo: Você já ouviu falar de Daniel, o jovem judeu que foi levado cativo quando o seu país foi invadido 
pelo poderoso exército da Babilônia? O que você sabe sobre ele? 

Uma coisa certamente podemos afirmar sobre Daniel: ele viveu numa época muito difícil. Enquanto viveu em Israel, a 
grande maioria da população vivia em fragrante e absurda desobediência a Deus, razão principal do grande mal que se 
abateu sobre aquela nação. E quando foi levado para a Babilônia, tudo ficou ainda mais dramático, porque foi levado à 
força para um ambiente de terrível imoralidade, luxúria, idolatria, feitiçaria, violência, guerras, além de ser pressionado o 
tempo todo para moldar-se àquela cultura e renunciar suas origens e sua fé em Deus. 

Como ser um jovem fiel a Deus num lugar daqueles? E hoje? Como ser fiel a Deus numa época tão doida, cheia de 
violência e crimes, sensualidade e imoralidade como nunca antes, opressão, desonestidade pra todo lado, cheia de 
injustiças e de tanto abuso de poder, de religiosidade vazia, etc. Como ser fiel a Deus e aos valores do Seu reino num 
tempo assim? Daniel foi sempre fiel a Deus e sua vida foi simplesmente um tremendo sucesso e uma enorme influência. 
Vamos aprender com ele?

Texto Base: Daniel 1:1-21

DESENVOLVIMENTO:

Desta leitura podemos entender porque sua vida foi sempre tão abençoada:

1. Daniel foi fiel a Deus apesar das muitas dificuldades e sofrimentos

Daniel perdeu quase tudo, incluindo a sua família e a sua liberdade, além de o tempo todo tentarem forçá-lo a abandonar 
a sua fé. Estava em um país estranho, com uma língua estranha, sem a Palavra de Deus nas mãos, sem os irmãos 
por perto, sem uma boa igreja para participar. Mesmo cercado de tantas dificuldades, que fariam com que a maioria 
“chutasse o balde”, Daniel não se deixou desanimar ou influenciar. Ele escolheu ser uma luz, uma testemunha e um 
jovem fiel a Deus em terra estranha. Daniel não se corrompeu e mesmo na cidade mais perversa do mundo e cheia de 
pecado atraente e fácil, manteve-se íntegro, fiel e puro diante de Deus.

2. Daniel foi fiel a Deus apesar de tantas propostas e tentações  
Ao mesmo tempo em que os babilônios eram devastadores, queimando casas, cidades, saqueando e matando, 
preocupavam-se também em formar uma elite de jovens cativos que pudessem amar a Babilônia e se tornarem 
divulgadores da sua cultura. Os escolhidos teriam emprego garantido e sucesso profissional. Era emprego no primeiro 
escalão do governo mais poderoso do mundo, uma chance de ouro. Era tudo que um jovem queria na vida e tudo que 
os pais podiam sonhar para os seus filhos. Daniel foi um destes. Foi poupado e escolhido para servir ao sistema. Mas ele 
não quis isso pra sua vida.

Cuidado: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ficar rico, vendendo a sua alma ao 
diabo? O que adianta ter sucesso, mas perder a fé? O que adianta ser famoso, mas não ter uma vida limpa?

3. Daniel sabia que se assumisse aquela cultura, com o tempo se tornaria inimigo de Deus.

Infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se 
inimigo de Deus. (Tiago 4.4)

Cuidado com as iguarias do mundo! – Os jovens eram convidados a comer da comida e a beber o vinho do rei. 
Aparentemente uma grande honra. Mas eram comidas sacrificadas aos ídolos. Cada refeição no palácio se iniciava com 
um ato de adoração pagã. Comer aqueles alimentos e beber do vinho era tornar-se participante de um culto pagão. 

Nada diferente de hoje, já que “os banquetes” do mundo são atraentes, mas o mundo jaz no maligno. Ser amigo do 
mundo é ser inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo o amor do Pai não está nele. Daniel foi radical, decidiu dizer 
não e preferiu assumir o risco ao invés de ser infiel a Deus. E valeu a pena! Foi o que mais se destacou em toda aquela 
geração de jovens. 

CORAGEM PARA SER DIFERENTE
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Cuidado com a mudança dos valores! – Seus nomes foram trocados. Todos os quatro jovens judeus tinham nomes 
ligados a Deus. Seus nomes foram trocados e vinculados às divindades pagãs. Os caldeus queriam varrer o nome de 
Deus do coração de Daniel. Queria plantar nele novas convicções, novas crenças, novos valores, por isso mudaram seus 
nomes. O mundo hoje quer fazer o mesmo conosco.

Cuidado com as ofertas vantajosas! – Muitos judeus se dispuseram a aceitar as ofertas generosas da Babilônia. 
Pensaram: “É melhor esquecer Sião. É melhor esquecer a Palavra de Deus. A Bíblia já não serve mais para nós. Agora 
estamos num estágio mais avançado: estamos estudando as ciências”. Talvez pensassem que a lei de Deus era muito 
rígida. E assim, muitos se esqueceram de Deus e da sua Palavra. Para eles, tudo havia se tornado relativo. Os tempos 
estavam mudando depressa e eles precisam se adaptar às mudanças.

Cuidado com o que está por trás das vantagens do mundo! – Daniel não negociou seus valores. Ele não se 
corrompeu. Não se mundanizou. Ele teve coragem para ser diferente mesmo quando foi pressionado a se contaminar, 
mesmo quando não era vigiado e mesmo quando estava correndo risco de vida.

4. Daniel determinou firmemente não tornar-se impuro (verso 8)

Daniel estava no mundo, mas não era do mundo. Ele continuou ali mas sem se corromper. Resistiu sempre aos 
interesses da Babilônia quando esses se chocavam com os interesses do Reino de Deus. Ele foi corajoso em sua decisão 
e definiu que seu grande projeto de vida era honrar a Deus. Ele foi sábio e coerente, e porque disse NÃO nas provas 
mais simples, pôde dizer NÃO nas provas mais difíceis que viriam mais tarde. 

Temos que fazer o mesmo. Não ceder ao pecado, não vender a consciência. Nosso mundo está mudando todo dia, e 
para pior: Desonestidade é normal, todo mundo pratica. Sexo no namoro não tem problema. Dançar nas boates não 
tem problema. Ficar com um rapaz ou moça hoje e com outro ou outra amanhã não tem problema. Visitar os sites 
pornográficos na Internet não tem problema. Mas Daniel era radical na sua posição e não estava aberto a mudanças. 
Fidelidade a Deus era inegociável para ele. 

5. Daniel continuou sendo um jovem fiel mesmo quando obteve grande sucesso

Ele confiou em Deus e Deus o honrou, e ele e seus amigos tornaram-se mais robustos que os outros estudantes. Ele 
foi aprovado com grande honra. O próprio rei os examinou e Daniel e seus amigos foram considerados dez vezes mais 
sábios que os outros estudantes. Como resultado, foram colocados em altos cargos. Porque foram fiéis a Deus, o Senhor 
os honrou e os fez mais cultos e mais destacados que os mais sábios. Servindo a Deus, Daniel tornou-se primeiro 
ministro da Babilônia. O crente pode e precisa se destacar. Servir a Deus nos põe na frente! Mas mesmo com todo o 
sucesso alcançado, Daniel nunca deixou de priorizar seu relacionamento e sua obediência a Deus. 

Muitos crentes anseiam por posições mais altas, mas para isso negociam valores, vendem suas consciências, se 
corrompem e envergonham o nome de Deus. Se não vivermos agora honrando a Deus nas pequenas coisas, jamais o 
honraremos quando chegarmos em altas posições. 

Um dia a Babilônia caiu, mas Daniel continuou de pé. A Babilônia perdeu o seu poder, mas Daniel continuou sendo uma 
bênção para outro império. O verso 21 mostra que Daniel continuou fiel até o primeiro ano de Ciro. Ele atravessou 70 
anos de cativeiro com uma vida limpa diante de Deus. Ele começou bem e terminou bem. 

CONCLUSÃO E DESAFIOS

Apesar de tudo, Daniel foi um jovem sempre fiel e puro. E sempre foi extremamente bem sucedido porque Deus o 
abençoou. Fidelidade e amor atraem o favor de Deus.

Decida não permitir que problemas e adversidades do passado neutralizem o seu futuro. Não permita autopiedade 
destrutiva e imobilizadora. Daniel teve todos os piores problemas mas continuou lutando e crendo na virada de Deus 
em sua vida

Você tem se guardado incontaminado do mundo? Você é influenciador ou influenciado? Você faz diferença no meio em 
que você vive? As pessoas são atraídas a conhecer a Deus através do seu testemunho?

Você é um crente fiel a Deus na adversidade e na prosperidade? E quando os problemas passam e tudo vai bem, continua 
firme? Não vamos ser como tantos que só buscam a Deus como solução fácil e rápida para problemas imediatos. Deus 
nos chama para uma trajetória de vida com Ele. Cristianismo é relacionamento com Deus, é ser discípulo de Jesus. Se 
começamos bem, temos que terminar bem. Isto é sucesso diante de Deus.

AVISO

Atenção líderes, supervisores e coordenadores, o Pr Paulo convida todos os líderes de todas as Unidades da Central para 
o Culto de Líderes no próximo Domingo, 10h00, na Central Luxemburgo, para o fechamento da meta 5.000/30.000 e 
nosso novos rumos e metas. 


