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INTRODUÇÃO
Excelência – Um caráter impactante (Dn.6): A verdade que tem se revelado pelas questões políticas
é que a maioria de nós não tem um caráter acima de partidos. Não temos sido equilibrados pra
julgar com equidade. No capítulo 6 de Daniel, ele vive agora seu terceiro governo (Nabucodonosor,
Belsazar e Dario). Os governos passam, mas preciso perseverar os valores do Reino de Deus como
centrais em nossas vidas. Custe o que custar. O problema que percebemos hoje é que temos
relativizado, sem se importar exatamente com certo ou o errado, mas sim sobre quem ou que partido
está sendo julgado. Temos um olhar mais ameno ou radical dependendo de quem é acusado. Vamos
aprender com Daniel e viver os valores do Reino, acima de tudo. Isso nos leva a ser excelente, tendo
um tipo de caráter que impacta profundamente todos ao nosso redor. Vem com a gente!
DISCUSSÃO
• Você conhece alguém respeitado por pessoas em lados opostos? O que faz você respeitar alguém?
Pensando nisso que características acredita que um cristão deve possuir para ser respeitado? Pense
junto com seu PG!
PENSANDO O TEXTO
• Releia Daniel 6 e diga o que mais te marcou. O acha que faz de Daniel alguém respeitado e
honrado? Porque impérios em lados opostos o consideram digno de poder e autoridade, sem ligar
seu nome a país, governo ou partido?
• Percebem que só encontrariam algo para acusar Daniel ao confrontarem as leis civis com a fé de
Daniel. Parece que era público e notório que Deus era central na vida de Daniel e que não colocaria
nada acima de seu Deus. Converse sobre isso com seu PG? Como isso poder ser verdade para nós
hoje?
• Durante 30 dias ninguém poderia orar. Daniel não consegue ficar um só dia. E você? É triste
perceber que muitos na igreja, sem nenhum decreto que os proíba, não apresentam suas orações a
Deus. Qual você acha que é o papel da oração em nossos dias? Quanto devemos orar? Comente com
seu PG!
• A coragem de Daniel nos inspira. Estava pronto a colocar os interesses de Deus em primeiro lugar.
Estava pronto para enfrentar as consequências de suas escolhas sem lamentos. Pois essa era a
escolha da sua vida. Independente do que Deus faria ou deixasse de fazer! Como aplicar essas
verdades em nossa vida? Comente com seu PG.
DESAFIO
Ou o Reino é o centro ou ele não é nada! Avalie seus comentários, seus compartilhamentos, suas
defesas de tese e veja se Deus está lá e é o centro de tudo. Coloque tudo na balança e deixe Deus ser
sua principal hasteg, o principal assunto comentado por você!

