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INTRODUÇÃO
Engajamento – Servindo no seu tempo (Dn 1): Num contexto de dominação – Jerusalém havia sido
sitiada e dominada por Nabucodonosor – Daniel e seus amigos são “deportados” e possivelmente
castrados, para servirem como eunucos na corte de Nabucodonosor. Mesmo nesse contexto, eles
escolhem viver a partir de sua realidade, se engajando com as questões do lugar onde estavam. Eles
poderiam não se envolver, se limitar a fazer apenas o mínimo necessário, ou mesmo preferir
desobedecer e morrer. Mas fazem a opção por se engajar e servir com excelência. Estamos ocupados
demais, inconformados da maneira errada. Viver a realidade dando o melhor de si é a maneira como
somos chamados a viver nossos dias como cidadãos do Reino de Deus. Viva hoje dando o seu melhor.
Você está pronto? Vem com a gente!
DISCUSSÃO
• Faça uma recapitulação de sua vida e compartilhe com o PG qual foi o pior momento de sua
história? Depois pense em como percebeu Deus presente e sua caminhada com Ele durante esse
tempo!
PENSANDO O TEXTO
• Reconte com suas palavras a história de Daniel 1. Diga o que mais te marcou. Pense especialmente
quais dificuldades aqueles que foram deportados tiveram que enfrentar. Compartilhe com seu PG!
• Agora, pensando na história de Daniel 1 pense em todas as formas como Deus agiu. Em que partes
da história você vê Deus? Como você percebe Deus agindo das mesmas maneiras em sua vida? Dê
alguns exemplos pessoais.
• Houve momentos em sua vida em que você achou que tudo estivesse perdido e foi surpreendido
por Deus com uma reviravolta como Daniel? Comente!
• “Daniel mostra um coração transformado e assume como propósito de sua vida o propósito que
Deus estabelece, mesmo que seja na corte da Babilônia”. Concorda? Comente essa frase! Como
aplicar isso em nossa vida?
• O que nos leva a não nos engajarmos é achar que estamos no lugar errado. E lutamos e acabamos
não vivendo o momento, não nos engajamos, por não perceber que já estamos onde Deus nos queria.
Concorda? Comente!
• Deus nos coloca no mundo pra sermos luz na escuridão onde vivemos. Mas continuamos
reclamando com Deus que está muito escuro. Comente!
DESAFIO
Pare de reclamar e procure oportunidades! Gaste alguns minutos no seu dia para pensar nas
situações que viveu ou vai viver e pense e pergunte a Deus quais são as oportunidades que não você
tem visto. Envolva-se no lugar onde está com as pessoas que convive!

