TEMPO DE CELEBRAÇÃO
O que você tem para agradecer esta semana? (15 min)
CRISE E OPORTUNIDADE (30 min)
Estamos refletindo nesta série de mensagens sobre como viver a nossa fé exilados como minoria dentro de uma cultura alheia
aos valores e princípios da espiritualidade cristã. Como viver a nossa espiritualidade diante de acontecimentos que fizeram uma
reviravolta cultural nas últimas décadas, trazendo o nosso contexto de vida para um momento muito parecido ao que Daniel vivia
enquanto exilado na Babilônia, sob o domínio do rei Nabucodonosor. Na mensagem deste domingo fomos desafiados a
transformarmos os momentos de crises que enfrentamos em grandes oportunidades para sermos uma benção na vida de todos.
Diante do sonho não interpretado pelos sábios da Babilônia, uma crise em toda a nação é instalada e Daniel toma algumas
atitudes que não somente mudam o futuro da sua história como a história de várias pessoas.
1. SABEDORIA E BOM SENSO: Daniel 2.14-16
Daniel se porta de maneira diferente diante da crise. Ele se propõe ao diálogo. Mas ao mesmo tempo ele tem ousadia
para tentar intervir na situação de crise e faz um pedido audacioso ao rei: “me dê um prazo... eu vou dar a intepretação
ao sonho”.
• Existe alguma situação na sua vida que tem exigido de você essa ousadia baseada na fé em quem é o seu Deus?
• Como conseguimos optar pelo diálogo e não o confronto agressivo diante da crise que enfrentamos?
2. AMIGOS DE ORAÇÃO: Daniel 2.17-19
Daniel volta pra casa e compartilha o problema com seus amigos pedindo ajuda em oração para que Deus trouxesse a
solução do mistério do sonho do rei.
• Quem são os seus amigos de oração?
• Você tem alguma história para compartilhar com o grupo de momentos na sua vida que você como Daniel vivia
uma crise, e compartilhou com amigos e esses puderam o ajudar em oração?
3. AÇÕES QUE FIZERM TODA A DIFERENÇA: Daniel 2.24, 27-28, 30
Daniel apresenta pelo menos quatro atitudes que fizeram toda a diferença diante do rei: OUSADIA, COMPAIXÃO,
VERBALIZAÇÃO da sua fé e HUMILDADE
• O que tem lhe faltado para ser uma benção na sua Babilônia? Ousadia, compaixão, verbalização ou humildade?
PARA REFLETIR E PRATICAR:
• No contexto do exílio, sua missão é ser uma benção!
• Como podemos usar desse movimento de abençoar (BLESS) em nosso contexto?
BE - ESTAR
LISTEN - OUVIR
EAT - COMER
SERVE - SERVIR
SHARE - COMPARTILHAR
TEMPO DE INTERCESSÃO
Quais são os motivos dessa semana para intercedermos uns pelos outros? (15 min)

