TEMPO DE CELEBRAÇÃO
O que você tem para agradecer esta semana? (15 min)
RESISTÊNCIA E DIÁLOGO (30 min)
As últimas 5 ou 6 décadas do mundo ocidental foram caracterizadas por grandes revoluções culturais. Começando nos anos 60
com os Beatles, os Hippies, a revolução sexual, o movimento feminista, mais tarde, o movimento LGBT, depois, nos anos 80/90
a queda do muro de Berlim, entrando no século 21, o ataque terrorista de 11 de setembro, a revolução digital, a inteligência
artificial, redes sociais, polarização, mundo pós-verdade. Em outras palavras, nós que somos cristãos e vivemos no mundo
ocidental atual, estamos tendo que enfrentar uma realidade completamente diferente daquela vivida por cristãos antes da década
de 60. Existe um personagem na Bíblia que vive a sua juventude no contexto de Judá. Esta sociedade de Judá é formatada
pelos valores e princípios da Torá. Os fundamentos desta sociedade estavam alicerçados no temor a Deus e na vida com Deus.
Mas de repente, Daniel é deslocado de Judá para a Babilônia e ali ele se depara com uma sociedade com valores completamente
distintos. Os princípios e valores da Torá e o temor a Deus são coisas completamente inexistentes no mundo da Babilônia. Daniel
agora está no exílio e o seu grande desafio agora é, como viver sua fé no exílio.
1. O ENCONTRO DE DANIEL COM A CULTURA: leia o texto de Daniel 1.3-7
•
•
•

Quando o jovem Daniel se encontra com a realidade de uma nova cosmovisão, dentre todas elas ele recusa-se alimentar com
a comida da mesa do rei. Daniel recusa os privilégios e o status que o rei propôs e decidiu não se contaminar.
Na sua realidade, quais são os privilégios que são lhes oferecidos e que você precisa ponderar e tomar decisões?
Na sua esfera profissional, qual é a linha na qual, se você ultrapassar, você corre o risco de perder a sua identidade e
relevância como cristão?

2. NA MISSÃO DE FAZER DIFERENÇA: leia o texto de Daniel 1.8-14
• Daniel propõe uma experiência ao funcionário do rei. Ele decide viver de forma diferente no meio da cosmovisão
babilônica. Ele se mantém íntegro e reto, responsável e comprometido diante da realidade proposta a ele. Ele vive
a excelência para que a Babilônia veja nele a alternativa sábia e um caminho de influência na sociedade.
• Como a sua vida tem sido reflexo para as pessoas vir e ver um caminho alternativo na sociedade?
• O que você precisa decidir mudar para que se torne uma grande influência para aqueles que convivem com você?
• Se fosse pra você propor uma experiência de 10 dias de mudança, o que você mudaria?
3. PARA REFLETIR E PRATICAR:
• Tenha consciência de que você é um estrangeiro
• Decisões preservam a sua identidade e relevância
• O confronto e a agressão não são os melhores caminhos
• Ofereça com a sua vida um caminho alternativo

TEMPO DE INTERCESSÃO
Quais são os motivos dessa semana para intercedermos uns pelos outros? (15 min)

