
Lição de Célula 27 de setembro a 02 de outubro

É Preciso Coragem para ser Diferente

QUEBRA-GELO

Chame um voluntário no particular e lance o desafio para que este voluntário dê algumas tarefas ao grupo e/ou peça para o grupo fazer 
determinadas imitações

Sem que ele ouça, oriente o grupo a não obedecer as orientações do voluntário. Peça para algumas pessoas ignorarem e outros para 
fazerem o contrário do que for pedido.

Vejam por quanto tempo o voluntário vai insistir no desafio. Depois peça para ele compartilhar como foi a experiência de ser diferente 
de todos.

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?

Daniel viveu numa época muito difícil, pois a maioria do povo de Israel ia abandonado a Deus e seus valores. A grande maioria da  
população vivia em desobediência a Deus, razão principal do grande mal que se abateu sobre aquela nação, a invasão dos babilônios. Ele 
acabou capturado e como prisioneiro 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 fiel a Deus num lugar daqueles? E hoje? Como ser fiel a Deus numa época tão confusa, de tantas ideologias ateístas, de tanto 
relativismo, violência, sensualidade, imoralidade, desonestidade pra todo lado e cheia de inversão de valores?

Como ser fiel numa época em que ser honesto é ser trouxa, em que ser virgem é absurdo, e que ser imoral é ser valorizado. Como ser 
crente numa época em que ser cristão é ser fanático, retrógrado e inferior? Como ser fiel a Deus e aos valores do Seu reino num tempo 
em que o mundo quer moldar e obrigar que todos se dobrem às suas ideologias perniciosas e valores anticristãos?

Vamos aprender com Daniel. Desta leitura podemos entender porque Daniel foi sempre tão abençoado:

Texto Base: Daniel 1:1-21

1. Daniel foi fiel a Deus apesar das circunstâncias adversas

Daniel perdeu quase tudo, incluindo a sua família e a sua liberdade, estava em um país estranho, com uma língua estranha, sem a  
Palavra de Deus e sem uma boa igreja. Mesmo cercado de tantas dificuldades, que fariam com que a maioria “chutasse o balde”, Daniel 
não ficou amargurado, nem se deixou desanimar ou influenciar. Ele escolheu ser puro e fiel a Deus, ser luz na Babilônia e manter-se 
íntegro mesmo numa sociedade cheia de pecado atraente e fácil.

Pergunta: É fácil passar por tudo aquilo e ainda continuar fiel a Deus? Já viu gente que esfriou sua fé é que até acabou se desviando 
quando as lutas chegaram?

2. Daniel foi fiel a Deus apesar de tantas propostas e tentações 

Ao mesmo tempo em que os babilônios devastavam as nações que invadiam, eles também formavam uma elite de jovens cativos que 
se tornariam divulgadores da sua cultura. Como além de poupados, os escolhidos tinham emprego garantido e sucesso profissional, ser 
desta elite era tudo que os jovens almejavam. Mas Daniel não quis isso pra sua vida.

Pergunta: Você percebe a similaridade com o que acontece hoje em dia com muitos jovens que ingressam nas universidades ateístas? O 
que adianta ter sucesso, mas perder a fé?

3. Daniel sabia que aceitar aquela cultura maligna faria dele um 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.
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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.

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. Queriam 
plantar 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. Talvez pensassem que 
a lei de Deus era muito rígida. E 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 ceder e se encaixar naquela cultura.

4. Daniel escolher ser diferente e não se contaminar

Daniel entendeu que ali não era a sua casa, que ele era apenas peregrino e estava de passagem. Ele estava no mundo, mas não era do 
mundo. Ele continuou ali mas sem se corromper. 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  
alguem hoje e com outro 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 fiel mesmo alcançando um grande sucesso

Porque foram fiéis a Deus, o Senhor honrou Daniel e seus amigos. Daniel tornou-se primeiro ministro da Babilônia. Mas mesmo com todo 
o sucesso alcançado, Daniel nunca deixou de priorizar seu relacionamento e sua obediência a Deus. Muitos buscam sucesso, mas para 
isso negociam valores, vendem suas consciências, se corrompem e envergonham o nome de Deus.

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

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.

Perguntas:

1. Você tem se guardado incontaminado do mundo?

2. Você é um influenciador ou é influenciado? Você faz diferença no meio em que você vive? As pessoas são atraídas a conhecer a Deus 
através do seu testemunho?

3. Você é um crente fiel a Deus na adversidade e na prosperidade? E quando os problemas passam e tudo vai bem, continua firme?

Não podemos 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. É preciso coragem para ser diferente!

AVISOS

CCM | Inscrições abertas

Investir em conhecimento bíblico e ministerial não é uma opção, mas sim uma necessidade de todo cristão.O CCM está com inscrições 
abertas, com temas pertinentes e necessários para todas as etapas da sua vida e liderança.

Batismo | 16 de outubro

As inscrições para o próximo batismo já estão abertas! Para participar é preciso ter completado as 3 aulas do Descubra e o Imersão 
Descubra. Se você já fez isso, basta preencher e enviar a ficha de batismo disponível no nosso site, fazer sua inscrição e se preparar 
para o grande momento.
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