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INTRODUÇÃO
Integridade, Coragem pra não se corromper (Dn 5): Diz-se que todo mundo tem um preço! Você
acredita nisso?! O que faria você abandonar sua caminhada com Cristo, diminuir seu compromisso
cristão ou mesmo fazer concessões que não são compatíveis com Deus e sua Palavra? Temo que
muitos tem sucumbido na caminhada. Daniel não se intimida, nem se deixa comprar. Ele fala o que
tem que ser dito. Como cristãos devemos ser guiados não pelo que podemos ganhar, mas pelo que
Deus nos manda fazer. Ser INTEGRO é viver em minha vida diária contra a “cultura da corrupção”
que assola a sociedade. Mas a quanto tempo nossa luz não brilha diante dos homens? (Mt 5.16) Se
não tenho feito a diferença em meio a uma geração corrompida e perversa (Fp 2.15) já me deixei
corromper. Vamos pensar sobre isso? Vem com a gente!
DISCUSSÃO
• Você acredita na frase que diz que todo mundo tem um preço? O que faria você abandonar sua
caminhada com Cristo, diminuir seu compromisso cristão ou fazer concessões que não são
compatíveis com Deus e sua Palavra? Mas será que sua fé não se corrompeu em sua caminhada?
Pense junto com seu PG!
PENSANDO O TEXTO
• Repense a história de Daniel 5. O que mais te marcou. Você conhece pessoas cujo modo de lidar
com a vida e com Deus é semelhante a Belsazar? Você as vezes age para impressionar os outros, em
vez de agir em reverência a Deus?
• Um contraste, duas vidas. Belsazar tem todo poder mas gasta vida em festas. Leva seus líderes e
cidadãos a ruína. Daniel, sem cargos ou dinheiro, usa sua vida integra pra confrontar e abençoar
sem medir riscos, apenas obedecendo a Deus. Converse com seu PG sobre eles e como aplicar em
nossas vidas.
• Belsazar usa as taças reservadas a Deus pra se embriagar. Há uma mensagem urgente aqui! Não
podemos brincar com as coisas de Deus. Isso diz respeito principalmente a nossas vidas e dons.
Temos usado de maneira irresponsável aquilo que Deus nos deu? Daniel se recusou a receber algo
por interpretar a inscrição na parede. Como essas verdades podem ser vividas hoje?!
• George Fox respondeu a pergunta de Willian Pen: Use-a por quanto tempo conseguir, Wiliam, usea por quanto tempo conseguir. “Quando se trata de nossas práticas e de nosso comportamento,
precisamos evitar regras e leis e devemos confiar mais na direção do Espírito Santo”. Comente com
seu PG.
DESAFIO
Para ser como Daniel você precisa pagar o preço como ele. Que atitudes, que decisões você tomará
essa semana. Não saia da igreja sem tomar pelo menos três decisões, escrevê-las e compartilhar
com alguém que irá que perguntar na próxima semana sobre como foi!

