EXEMPLO DE
CONFIANÇA
Setembro – Estudo 02

MOMENTO DA VISÃO
Estamos na 2a semana da série “Preciso de uma
referência” queremos ministrar a igreja a
necessidade de termos referencias na vida.
Referência é tudo, leva você ao local onde você
precisa estar, por isso todos nós, precisamos de uma
Nessa série estamos acompanhando a vida de
Daniel, homem de Deus que se tornou um exemplo em tantas áreas para a vida de tanta gente.
QUEBRA GELO:
Pregunta na sua célula:
1. O que vem logo a sua mente quando você ouve a palavra Confiança?
2. Em que ou em quem você confia?
TEXTO: Daniel 2:2-17
INTRODUÇÃO:
 Já disseram que quem perdeu a confiança não tem mais o que perder... pode parecer exagero, mas pense
comigo, em tudo que você faz, experimenta, vive, planeja... em absolutamente tudo, você estará colocando
confiança em algo ou em alguém...
 Você confia no freio do carro, no piloto do avião, além de confiar no próprio avião.... Nada é feito sem
confiança e na maioria das vezes fazemos isso centenas e talvez milhares de vezes sem sequer pensar
nisso... mas exercitamos muita confiança
 Talvez nossa grande dificuldade em confiar racionalmente esteja em entregar o controle para outra pessoa
daquilo que você acha que pode controlar...
 Hoje o exemplo que veremos de Daniel trata da confiança em Deus.... Venha comigo e vamos ver que...
1. QUANDO CONFIO EM DEUS
 Daniel estava diante do grande desafio de sua vida e precisaria tomar uma decisão. Veja isso aqui
 O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltessazar: "Você é capaz de contar-me o que vi no meu
sonho e interpretá-lo? "Daniel respondeu: "Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar
ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele
mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por
tua mente quando estavas deitado foram os seguintes Dn 2:26-28
 Propositalmente eu destaquei essa parte porque nela está a chave para enfrentar qualquer desafio
confiantemente... mas existe um Deus nos céus
 Se você prestar atenção vai perceber que Daniel colocou sua vida em risco, os encantadores e magos do
rei haviam sido ameaçados de morte...
 E então qual foi a única virtude que tomou Daniel naquele momento para dizer om que disse...?
 Nenhum mago, em nenhum reino e nenhum rei havia feito um pedido assim... e nesse caso ninguém do
reino ousou, topou, enfrentou esse desafio... nenhum deles tinha a confiança em Deus que Daniel tinha e
foi isso que fez a diferença..
 Preste atenção, será sempre isso que vai fazer a diferença na nossa caminhada com Deus.
 Ora, desde sempre foi a confiança o fator determinante em toda a caminhada desse povo:
 Os exércitos que os cercavam eram maiores
 Os especialistas nas armas eram melhores
 A quantidade de gente era maior
 MAS
 Foi confiando que Moisés saiu do Egito
 Foi confiando que Josué entrou na terra











 Foi confiando que Davi venceu tantas guerras
 Foi confiando que Paulo testemunhou de Cristo
 Foi confiando que Pedro expandiu a igreja
 Foi confiando que a igreja se estabeleceu
 E...
É confiando que seguimos na luta, na batalha, e quase na guerra de uma rotina cruel que tantos enfrentam
todos os dias.
Não sei quantos desafios tenho tido diante de mim, mas sei de uma coisa, em todos eles eu tenho me
segurado na mão de Deus, tenho visto o Deus maior que o desafio e vendo-o assim...minha opção é confiar
Entendo sempre? Não
Venço sempre? Não
Mas, como diz Paulo aos filipenses
Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para
isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Filipenses 3:12
E você? Onde anda a sua confiança? Veja o que disse o salmista
Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles
vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Salmos 20:7,8
Deus estará sempre sustentando, quando confio...

2. AJO COM HUMILDADE
 A humildade chama a atenção, ela coloca você nos holofotes de Deus, mas eles são do tipo... apagados,
não te dá destaque público necessariamente, Li isso aqui
 Os homens erram, os grandes homens confessam que erraram.
 Na nossa história, Daniel, nosso exemplo e referência de humildade nos ensina isso aqui, leia comigo
 Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens,
mas para que tu ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Dn 2:30
 Vejo aqui duas coisas importantes, 1º alguém que conhece o seu lugar e a sua missão (ex João Batista..
És tu o que havia de vir? NÃO)
 Esse princípio se espalha por toda a Bíblias do NT ao AT.. veja aqui esse provérbio
 Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento; Pv 3:5
 Daniel teve a chance aqui de crescer imensamente, mas seria por estratégia humana e ele parecia estar
decidido que quem faria tudo era Deus.
 Eu não tenho dúvida que você e eu precisamos de uma referência de confiança e Daniel me parece a ideal.
 Eu posso imaginar quantas vezes você pode ser colocado em uma situação que dela pode tirar uma
vantagem, mesmo sabendo que aquilo não foi você que fez... e você cala
 Por isso que uma referência é importante, hoje aqui é Daniel, mas no dia a dia, quem é sua referência?
 Referência para mim são aqueles que levam consigo a marca de Cristo, e essa marca tem o crivo da
extrema humildade
 Tudo posso naquele que me fortalece Fl 4:13
 Mas ainda, quando confio em Deus
3. ELE É GLORIFICADO
 Quando conhecemos a Deus em maior intimidade percebemos o que é o óbvio, que existimos para glorificar
o Seu nome... veja o que Paulo escreve aos efésios
 Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram
selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles
que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ef 1:13-14
 Tudo em nós deve acontecer para glorificar a Deus. O seu testemunho glorifica a Deus e o seu mal exemplo
dá descrédito a Ele...
 Quando conhecemos a Cristo, recebemos um sobrenome, eu me tornei Fulano de Tal Cristão, e isso traz
um peso em tudo que faço.
 O mundo todo olha para mim e foca em minha vida quando eu ganho esse sobrenome.
 Por isso que precisamos de referências que nos guiem e nos motivem, que nos mostrem que é possível
confiar ... veja o exemplo de Daniel
 Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse
apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: "Não há dúvida de que o seu Deus é o
Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse
mistério". Dn 2:46-47




Quando eu me posiciono em prol dos valores, da Palavra, da missão de Deus, quando eu tenho em foco
aquilo que está em Seu coração e ajo, Não há glória para mim, e se alguém direcionar a você, se esquive,
saia do foco e diga com clareza “Toda glória é para Ele”
Quando confio em Deus e Ele age, a glória tem que ser para Ele e somente para Ele... Mas eu...

4. COLHO OS FRUTOS
 Os frutos da confiança transbordam do cálice do Senhor e chegam até nós... veja o caso de Daniel, veja o
que aconteceu
 Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a
província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o
rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abede-Nego administradores da província da Babilônia, enquanto o
próprio Daniel permanecia na corte do rei. Dn 2:48-49
 Eu sei que você sabe que quando confiamos em Deus e entregamos a Ele nossos planos, de alguma forma
haveremos de colher frutos... E isso acontece apenas porque quando você confia, está exercendo um dos
maiores princípios do Reino de Deus que se chama obediência...
 Eu quero agora apenas chamar você para dar um passo em direção a confiança e dizer que quando você
confia, desencadeia um processo irreversível de benção de Deus na sua vida e através de sua vida...
CONCLUSÃO
 Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras; mesmo falhando a safra de azeitonas,
não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral nem bois nos estábulos, ainda
assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação Hb 3:17-18

