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INTRODUÇÃO
Intercessão – Orando pela nação(Dn 9): Quando Daniel intercede pelo povo, ora como alguém que se
importa. Entende que, apesar de tudo que o povo sofreu, não se arrependeu. Então, com coração
contrito, ora pela misericórdia de Deus, entende a urgência do momento. O povo não merece, mas
precisa. Daniel sente como o povo caminha cego, se rebelando contra o Deus de amor. Hoje
precisamos interceder por nossa nação, entendendo que nossa esperança está na graça de Deus.
Precisamos abandonar nosso egoísmo. E só a caminhada com Deus pode nos transformar. Vamos
aprender com Daniel a nos importarmos com os outros. Vem com a gente!
DISCUSSÃO
• Você conhece alguém que tem como marca o serviço? Converse com seu PG sobre suas impressões
a respeito dessa pessoa: ela é feliz? É realizada? É amada e cuidada? Tem sucesso? É respeitada?
Pense junto com seu PG!
PENSANDO O TEXTO
• Releia Daniel 9. O que mais te marcou. Porque que Daniel ora pelo povo? Converse com seu PG
sobre as impressões em relação a essa oração. O que você percebe sobre Daniel a partir da oração?
E o que aprende?
• Daniel(Dn 6.10) e Davi(Sl 55.17) oravam 3 vezes ao dia. Quantas vezes você ora por dia? Quando
não temos tempo pra orar estamos dizendo que Deus não é prioridade. Temos tempo para tudo que é
importante para nós! Converse sobre isso com seu PG. Como mudar isso hoje? Compartilhe
estratégias.
• Comente com seu PG: “Daniel confessa: perversidade, rebeldia, afastamento das leis de Deus, não
dar ouvidos aos enviados de Deus. Quais desses pecados cometemos? Será que ignoramos o nosso
pecado, sem nos responsabilizar? Esses pecados nos levam a uma vida sem Deus. Ainda que
frequente a igreja domingos! Nosso estilo de vida deve refletir Deus. Você tem essa vida?”
• Pecar deve nos envergonhar. Hoje brigamos e exigimos bençãos. Você entende a responsabilidade
pela consequência do pecado. Quais percebe hoje em sua vida?A principal evidência da conversão é
a percepção de pecado. Comente!
• Precisamos entender o centro disso. Baseamos nossa vida em uma proposição falsa: nossas
necessidades são o que mais importa. Quando impregnados da realidade do Reino, nosso foco muda
de nossas necessidades pras dos outros. Mas isso só é possível quando nosso coração é rendido a
Cristo (exemplo dos de como cuidar dos filhos pode parecer pesado mas é recompensador)
DESAFIO
Acho que precisamos orar pela nossa nação. Mas além disso gostaria de te desafiar a valorizar seus
tesouros. Encerre cada dia agradecendo a Deus pelas pessoas que te cercam. E encontre situações
em que você possa servir uma pessoa por dia ao longo da semana!

