EXEMPLO DE
FIDELIDADE
Setembro – Estudo 01

MOMENTO DA VISÃO
As redes sociais estabeleceram um termo que se
popularizou em nossa geração: Seguidores. E de
repente a popularidade, fama, dinheiro passa a ser
expressa pelo número de seguidores. Na verdade
não apenas a vida desses famosinhos da internet,
Blogueiros(as), youtubers é evidenciada… Eles influenciam centenas de milhares de pessoas, gerando
tendências, determinando comportamentos e hábitos. Viram verdadeiras referências!
Quem você segue? Quem são as suas referências? Quem te influencia?
A Bíblia, que também pode ser digital, continua atual e contemporânea em seus ensinos de valores e princípios
dispõe de um verdadeiro manancial de referências pessoais que valem a pena serem seguidas...
Nesse mês de setembro ministraremos uma série de quatro estudos, Preciso de uma Referência, sobre
relevantes exemplos baseado na vida do profeta Daniel, que nos serve de referência para a vida.
Todos nós precisamos de referências em diversas áreas, Daniel é uma grande referência e tem exemplos
fantásticos de fidelidade ao Senhor, de confiança, de coragem e de devoção que certamente falarão
profundamente aos nossos corações.
Hoje, iniciando a série, vamos abordar o tema: Um Exemplo de Fidelidade.
QUEBRA GELO:
Pregunta na sua célula:
1. O que vem logo a sua mente quando você ouve a palavra Fidelidade?
2. Você já vivenciou alguma experiência de infidelidade?
TEXTO: Daniel 1:2-17
INTRODUÇÃO:
 Fidelidade é muito mais que uma qualidade ou um comportamento. Trata-se de uma necessidade.
Precisamos ser fiéis. A fidelidade começa quando somos transformados e, em todo nosso comportamento,
somos fiéis a Deus.
 Como você classifica a sua fidelidade ao Senhor? Bem, primeiro para sermos fiéis precisamos saber o que
Ele requer e espera de cada um de nós…
 E de fato eu lhes asseguro: Vale a pena ser fiel.
 PARA VIVER EM FIDELIDADE EU
1. OBSERVO BEM O QUE É PROPOSTO
 Na vida temos muitas ofertas e propostas e fatalmente faremos escolhas, e nossas escolhas serão
compatíveis com a nossa ambição e necessidade… E o problema é que muitas vezes somos levados a
fazer concessões. E isso é um perigo!
 Vejamos a situação de Daniel…
 A ele e seus amigos foi dado um novo nome. A razão disso é que os nomes naquela época eram adjetivos,
falava do que a pessoa era. E o fato do rei ter mandado mudar seus nomes originais é que ele desejava
que eles mudassem suas identidades, inclusive, suas personalidades. O nome Daniel, por exemplo,
significava “Deus é meu juiz”. Seu nome babilônico, Beltessazar, significa “que o deus Bel proteja o rei”.
 Em seguida tiveram que passar por uma decisiva prova de caráter. A sociedade para onde estes jovens
foram levados era materialista e moralmente corrompida.
 O livro de Daniel inicia com o relato da experiência de jovens que estavam longe de casa, sendo postos à
prova num país estrangeiro, sujeitos a toda influência inclinada ao mal…
 Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da
família real e da nobreza; jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem
os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinarlhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da









própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante três anos, e depois disso passariam a servir
o rei. (Daniel 1:3-5).
Quantas vezes no afã de conseguir um objetivo, ou mesmo sob a alegação de uma necessidade profissional
não estamos atentos ao que realmente está sendo proposto?
Quando falamos de observar bem o que é posposto, de estar atento ao que é oferecido… Isso se dá:
Independentemente da idade – Parece que a juventude é um passaporte para experiências e
transgressões.
Aos pais aqui vai um alerta, um jovem terá parâmetro para discernir se ele tiver uma boa formação. Daniel
e seus amigos tiveram...
Onde quer que esteja – Não é por estar fora da sua cidade base local que você banaliza os seus
referenciais… O ambiente profissional, muitas vezes, impõe aos que estão viajando uma permissividade
irresponsável. Daniel manteve-se fiel sendo jovem e estando distante de casa!
Mas também, para viver em fidelidade

2. REJEITO QUANDO É INADEQUADO
 Você será verdadeiramente livre quando aprender a dizer não às coisas inadequadas à sua vida… E eu
não quero aqui estabelecer uma lista de proibições e pecados… Pois, no fundo, todos nós bem sabemos o
que não convém fazer, mas muitas vezes concedemos e banalizamos as suas consequências…
 Daniel é um exemplo de um jovem fiel vivendo numa sociedade corrompida e sem Deus, cuja mente poderia
ter sido deturpada. A história registra que Daniel decidiu em seu coração fazer a vontade de Deus. O
vocábulo “coração” é muitas vezes utilizado na Bíblia e tem um significado muito especial: é o lugar do
intelecto e da emoção, o centro do processo do pensamento.
 Jesus disse:
 Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem ‘impuro’. Pois do
coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os
falsos testemunhos e as calúnias. (Mateus 15:18-19.
 Compete a cada um de nós decidir antecipadamente se preservar… Rejeitando o que é inadequado, eu
 Me mantenho puro
 Os babilônios puderam mudar o nome de Daniel, mas não a sua lealdade a Deus.
 Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos
oficiais permissão para se abster deles. (Daniel 1:8).
 O assunto de comer da mesa do rei envolvia sua relação com Deus. Ele sabia que se bebesse do vinho do
rei e comesse a comida do rei, ele estaria se contaminando. À primeira vista, este problema sobre comer e
beber parece bem insignificante. Mas Daniel sabia que era comida oferecida aos ídolos, e por isso, não
deveria comê-la.
 Manter-se em Santidade é uma atitude de fidelidade…
 Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos
vocês também em tudo o que fizerem,
pois está escrito: "Sejam
santos, porque eu sou santo". (1 Pedro 1:15-16).
 Finalmente, quando sou fiel ao Senhor:
3. COLHO OS FRUTOS
 O Senhor está atento a todas as nossas necessidades e tem promessas para os que são verdadeiramente
fiéis!
 Creia e o Senhor te proverá:
 Oportunidade
 Sim, o Senhor abrirá uma porta, quando tudo parecer adverso…
 E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. (Daniel 1:9).
 Proteção
 Sim, o Senhor te protegerá de todo mal!
 Passados os dez dias eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a
comida da mesa do rei. (Daniel 1:15).
 Eles tinham a mente clara e o corpo saudável. Neste episódio, de forma clara e inegável, quando os
obstáculos foram removidos, a fidelidade para com Deus compensou tanto que todos puderam ver os
resultados da sua fidelidade.
 Prosperidade
 Sim, Ele é o Senhor que supre...







A esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e
da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. (Daniel 1:17).
Isso significa que em matéria de sabedoria e discernimento eles ganharam respeito. E para o rei eram mais
doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino.
Não havia dúvida na mente de Daniel e de seus companheiros. A lealdade a Deus foi mais importante do
que a lealdade ao rei. A fidelidade deles estava sendo provada, e o assunto era a obediência a Deus ou
ao homem.
A nossa fidelidade e obediência também estão sendo diariamente provadas...
Tomando-se como base o fiel testemunho desses quatro jovens nós podemos ter por exemplo e referência
quando tiver que fazer escolhas entre o certo e o errado.

CONCLUSÃO
Viva em fidelidade:
1 – Observe bem o que é proposto
2 – Rejeite quando for inadequado
3 – Colha os frutos
Individualmente temos muitas escolhas a fazer.
Existe uma vida abundante a ser vivida…
Existe uma eternidade aguardando aqueles que são fiéis a Deus, uma vida inteiramente nova onde o pecado,
a morte, o sofrimento e a perda não existirão.
Vale muito a pena ser fiel a Deus.

