
 

   

 

 

 

 Dia 22 de Outubro de 2022 

 
Líder: Essa é para você!  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Certo dia eu estava pensando na vida o que realmente importa? Na vida terrena temos diversas ambições, 
o que não é errado, mas será que estamos vivendo pelo que realmente importa? 
 
Em Atos: 20.24, o Apostolo Paulo escreve: “Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor 
algum para mim mesmo se tão-somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor 
Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus.” 
 
Com este texto passei a me preocupar com o que eu faço diariamente, perceber que por mais que as 
pequenas conquistas profissionais, pessoais e emocionais são gratificantes, de nada me adianta se minha 
ambição for o alicerce das minhas conquistas.  
 
Portanto, para viver o que realmente importa, precisamos estar no propósito de Deus, e por conseguinte, 
viver na dependência e para a glória de Deus. 
 

Dica para o líder! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

One School:  Módulo "Evolucionismo x Criacionismo". Aprenda sobre como entender o evolucionismo à luz 

da Bíblia. Dia 29/10 das 14h às 18h. Na PIB, Auditório do 4° Andar. Informações: https://bit.ly/3T6m4sj 

 

Conferência - RELIGIÕES do mundo: A conferência Religiões do Mundo é para você, cristão, que deseja 

conhecer mais acerca das maiores religiões do mundo. Dias 08 e 09 de nov. de 2022.   Informações: 

https://bit.ly/religioes-do-mundo  

 

Quebrando o Iceberg!  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Objetivo: Permitir e proporcionar que os integrantes da célula percebam que por mais lindos os sonhos que 
planejam, de nada vale a pena se não for sonhado com Deus.  
Como fazer: O líder deverá fazer algumas perguntas para que todos possam se conhecer melhor, exemplo: 
O que te faz feliz? Onde e como você quer estar daqui a 5, 10 e 20 anos? Quais são as suas principais 
conquistas até aqui? Qual legado você quer deixar para o mundo? 
 

Cristo: o Único Digno de Louvor! 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
O amor de Deus – Rachel Novaes e Paulo Cesar Baruk 
 
Meu Respiar – Nívea Soares 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3T6m4sj
https://bit.ly/religioes-do-mundo
https://bit.ly/religioes-do-mundo
https://www.youtube.com/watch?v=t3uT_xGD4T0
https://www.youtube.com/watch?v=t3uT_xGD4T0
https://www.youtube.com/watch?v=oyZ3-sCb2xY
https://www.youtube.com/watch?v=oyZ3-sCb2xY


 

   

 

 

 

O que aprendemos nesta semana? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Termômetro X Termostato | Daniel 1. Pr. Alexandre Budal 
 
Quando o Rei Nabucodonosor, com o auxílio do SENHOR, julga o povo de Israel levando cativo para a 
Babilônia e destruindo também a cidade de Jerusalém, ele utiliza a inteligência de dominar a cultura do povo 
escravizado que é escolher entre eles jovens bonitos e os mais cultos para serem seus conselheiros e assim 
misturar os ensinamentos nativos e crenças babilônicas. Esses meninos jovens eram Daniel, Misael, 
Hananias e Azarias, da tribo de Judá, eles não foram simplesmente um termômetro que mediu a ameaça 
do inimigo de mudar a cultura do céu, mas um termostato que mudaram o ambiente sem deixar a fé no Deus 
Único. Vamos aprender como eles passaram e venceram nesse caminho: 
 
1. Deus está no controle de Tudo I Daniel 1.1-2 A situação que esses jovens estavam enfrentando 
era algo que Deus permitiu que acontecesse por causa da desobediência e da idolatria do seu povo, Daniel 
e seus amigos tinham que enfrentar a situação com temor a Deus, por isso que eles não se contaminaram 
com as delícias do rei por crê no Deus único e soberano (Daniel 1.8). 

 
Como você definiria fé em poucas palavras? 
Você acredita que Deus está no controle da situação difícil que está enfrentando? 
 
2. Não deixaram a essência I Daniel 1.4-8 Por não aceitar comer na mesa do rei, eles estavam 
declarando que não aceitaram a cultura do inimigo e dos seus ensinamentos em sua vida, conheciam outras 
culturas e tinham conhecimento e sabedoria, porém para Daniel, Misael, Hananias e Azarias, o mais 
importante era adorar e obedecer ao Senhor Deus. 

 
Quais são os sinais de uma vida de obediência a Deus? 
 
3. Chamados para servir I Daniel 1.18-19 Por obedecerem ao Senhor Deus, eles foram livrados da 
morte e se tornaram mais sábios e mais saudáveis do que os outros jovens que se sentavam na mesa do 
rei e comia suas comidas, por isso o rei Nabucodonosor os colocaram em postos de confiança como 
conselheiros oficiais do rei e o Senhor Deus deu talentos e dons para eles, inclusivamente Daniel que 
interpretava sonhos. Escutar o chamado para servir é reconhecer que a função mais importante e o propósito 
do servo é anunciar o Reino do seu Senhor como Jesus Cristo (Filipenses 2.5-11). 
 
Você está servindo ao Senhor? 
  

Tempo de orar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pai das luzes, grato somos a ti, porque tu mudaste nosso pensamento, porque aprendemos com sua palavra, 

contudo, rogamos a ti, nos ensina a fazer a diferença pelo lugar que passarmos, não queremos nos adequar 

ao ambiente, mas queremos ser direcionados por ti para fazer a diferença, assim como foi com Daniel que 

não se contaminou com o ambiente nem com o alimento ou pequenos prazeres proporcionados pelo rei, 

pelo contrário, ele mudou o lugar em que estava. Toma ó Pai, o controle de tudo, em nome de Jesus. Amém.  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/dn/1/1,2
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/dn/1/4-8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/dn/1/18,19

