
Pequeno grupo: Daniel 
 
Atualizando: 
Esta seção foi criada para que cada pessoa possa compartilhar suas experiências das 
práticas das últimas semanas. Este deve ser um momento encorajador e não um momento 
para envergonhar alguém por não fazer sua tarefa - simplesmente deixe algumas pessoas 
compartilharem como foi seu projeto. Não deixe de encorajar o grupo a falar sobre suas lutas 
e problemas, assim como sobre seus sucessos. 
 
Aquecimento:  
Faça com que cada pessoa compartilhe sobre algo que trabalhou muito para realizar. Talvez 
seja um prêmio escolar, um hobby que eles tenham ou uma coleção na qual eles vêm 
trabalhando durante anos. Faça com que cada pessoa compartilhe a parte mais difícil do 
processo. 
 
Leitura: 
Leia Daniel 1:1-20,  Daniel 2,  e Daniel 6:1-23 
 
Daniel foi um homem que passou a maior parte de sua vida em terras estrangeiras servindo 
reis estrangeiros. Seu país natal, Judá, havia sido tomado por outras nações mais poderosas. 
Então, havia pessoas em ambos os lados desta história que tinham grandes expectativas 
para Daniel - tanto seus próprios compatriotas quanto seus capturadores. Ele foi escolhido a 
dedo pelo governo babilônico e colocado em seu programa de treinamento de ponta. Mais 
tarde, Daniel foi escolhido pelo governo persa para ser um entre muitos administradores 
judeus na região. Suas habilidades de liderança e forte personalidade o levaram ao topo da 
autoridade e do governo. Mas, também trouxeram grandes exigências sobre suas convicções 
e crenças. 
 
Veja só, antes ter sido escolhido por esses líderes estrangeiros para servir em seus reinos 
terrenos, Daniel tinha sido escolhido por Deus para servir a um Reino maior. Deus tinha 
expectativas igualmente altas sobre como Daniel iria levar sua vida, e ele estava prestes a 
descobrir a luta interior entre os dois. Daniel era antes um servo de Deus mais do que um 
servo de qualquer rei terreno. Mas, as expectativas desses poderes terrenos estavam em 
conflito direto com Seu Pai Celestial. 
 
Daniel teve de tomar decisões ameaçadoras - não apenas em uma, mas em várias instâncias 
ao longo de sua vida. Em alguns casos, dizer sim à sua nova autoridade significava dizer não 
a Deus. Daniel, de novo e de novo, ao invés disso, escolheu dizer "Sim" a Deus. Quando lhe 
ofereceram uma dieta de comida babilônica que violava o pacto de Deus com Israel, Daniel 
escolheu permanecer fiel a Deus, não importando o custo. Quando tentado a reivindicar 
poderes especiais de interpretar sonhos para seguir adiante, Daniel optou por dar glória a 
Deus. Quando todos ao seu redor adoravam o rei persa, Daniel manteve o hábito de passar 
o tempo adorando, orando e ouvindo o Único Deus Verdadeiro - mesmo sob ameaça de 
morte. 
 



Enquanto outros tentavam construir uma vida confortável e segura através da aprovação de 
um governo estrangeiro, Daniel se aplicou à prática cotidiana de seguir a Deus. Através de 
seu trabalho duro e da bênção sobrenatural de Deus, Daniel superou todos os seus 
semelhantes e se tornou uma peça-chave na história dos governos estrangeiros. Enquanto 
outros se destacaram na conformidade, Daniel se destacou em fazer a coisa certa. Daniel se 
treinou para a justiça, e seu treinamento valeu a pena para ele e todos aqueles que 
escolheram se associar com ele. Daniel foi um homem que honrou a Deus em tudo o que fez.  
 
É fácil para nós chamarmos Daniel de grande por causa de suas escolhas piedosas. Mas, 
quando você olha as consequências de sua rebelião contra esses super-poderes, você vê 
uma história mais complexa. Imagine-se diante de um poço de leões famintos, prontos para 
rasgar seu corpo, membro a membro. Você não se revolta contra seus capturadores e entra 
numa cova de leões sem ter sido treinado e estar totalmente comprometido com os propósitos 
de seu Pai Celestial. Daniel se manteve fiel ao plano de treinamento de Deus para a justiça, 
mesmo que o ambiente ao seu redor nem O reconhecesse como Único Deus Verdadeiro. 
 
Fale Mais 

1. Daniel foi escolhido a dedo por Deus e você também. Qual é a sensação de ter sido 
escolhido a dedo por Deus? 

2. Daniel teve muitos desafios em seu relacionamento com Deus. Quais são alguns de 
seus maiores desafios enquanto você tenta seguir o Senhor? 

3. O que o distrai de seguir a Deus e permanecer em Seu plano de treinamento para 
você? 
 

Colocando em prática 
Identifique uma área do seu treinamento espiritual que tende a ser um ponto fraco para você. 
Isso pode ser passar mais tempo orando ou lendo a Bíblia. Talvez seja compartilhar sua fé 
com os outros. Reserve algum tempo esta semana para "trabalhar" mais intensamente esta 
área em particular. 
 
Oração 
Peça a Deus que o ajude a aproveitar as oportunidades para crescer mais intensamente Nele. 
 
Reúna-se 
Antes de todos partirem, certifique-se de confirmar o dia e a hora da reunião das próximas 
semanas - e confirme aqueles que puderem comparecer. 
 

 
 
  




