EXEMPLO DE
CORAGEM
Setembro – Estudo 03

MOMENTO DA VISÃO
Estamos na 3ª semana da série “Preciso de uma
referência” queremos ministrar a igreja a
necessidade de termos referencias na vida.
E nesse estudo falaremos sobre a Coragem.
Vamos acompanhar 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. Você se considera uma pessoa corajosa?
2. Normalmente você assume a responsabilidade pelas suas decisões?
TEXTO: Daniel 5:1-30
INTRODUÇÃO:
 Estamos na série Preciso de uma referência e hoje falaremos sobre um exemplo de coragem...
 Antes leiam comigo esses dois versos
 Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um ESPELHO a glória do Senhor, somos
transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.2 Coríntios 3:18
 O que é o espelho? Veja o que Tiago diz
 Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua
face num ESPELHO e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência Tiago 1:23,24
 Então, o espelho é a Palavra de Deus que revela em mim a Glória de Deus...
 Eu quero compartilhar com vocês algo que eu ouvi e comprei o livro e comecei a ler e me interessei muito.
 Escute essa história (narrar a história de Marina Chapman)
Sequestrada aos 4 anos de idade, ficou inconsciente, abusada...
Abandonada na selva profunda. Totalmente indefesa ela acorda, cheia de medo, aterrorizada...
chorando, gritando pela mãe, noites e noites.. Ninguém a encontrou, sem agua, comida. Depois de
muitos dias se viu numa área onde havia um grupo de macacos. Eles inicialmente foram agressivos,
se aproximaram, tocaram nela e ela encolhida.
Finalmente a curiosidade deixou os macacos eles deixaram ela alí... e deixaram algumas frutas e
castanhas e ela comeu aquilo..
Ela começou a seguir os macacos e fazer o que eles faziam, via o que eles gostavam e fazia, via o
que eles não gostavam e não fazia... tudo ela assa a imitar esse grupo. Desenvolveu uma cultura,
uma maneira de viver que é característica dos macacos e que se chama “Macaco Vê, Macaco faz”
O mais impressionante é que 3 dias se tornaram 3 meses, 3 anos e ela viveu por cerca de 10 anos
como parte do grupo de macacos, pelas árvores, 10 anos sem contato, conversa, roupa.. esqueceu
seu passado, desaprendeu a falar...
Com 14 anos de idade.. ela estava no alto das árvores e de lá ela viu algo brilhante no chão..curiosa
como os animais estariam ela se aproxima , pega aquilo e começa a olhar..
Fica assustada porque em um certo ângulo ela percebe que aquilo está vivo, tem olhos, boca,
cabelo.. E de repente ela percebe que era ela.. naquilo que ela não sabia, era um pedaço de espelho
Pela 1ª vez , ela disse que vendo no espelho que ela encontrou, ela descobriu de fato que ela não
era um deles...
E aqui entra a minha parte nessa história, ela descobriu pelo espelho que ela tinha tentando toda a
vida viver como os macacos, no estilo “macaco vê, macaco faz” ela fez de tudo para ser um deles..
Mesmo tendo dificuldades, ela tentava ser como eles, mas agora ela percebe porquê tanta
dificuldade.

Ela agora está em crise porque ainda não sabe quem é, mas sabe que não é um deles... o espelho
mostrou.
Tentei por toda a minha vida ser um deles, mas não nasci para isso e não me satisfaz quando eu
faço “ Macaco vê, macaco faz” termina algo vazio porque algo dentro de mim diz que eu fui criado
para mais.
Um dia encontrou um casal na selva, viu que eram iguais a ela e se lançou para eles..
Após alguns anos escreveu o livro “ A garota sem nome” e tudo isso foi documentado pela National
Geographic.


Foi o espelho que me revelou que eu não precisava ser um jovem como eu era... esse espelho me mostrou
quem eu era e que eu não precisava viver no estilo “ Macaco vê, macaco faz”



Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um ESPELHO a glória do Senhor, somos
transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.2 Coríntios 3:18
Prestem atenção, essa Palavra é o espelho que lhe revela quem de fato você é.
Boa parte do mundo vive a vida no estilo “ macaco vê , macaco faz” ... vejo na mídia faço, vejo na
universidade faço, vejo entre amigos, faço, vejo na tv que cauteriza a mente das pessoas e faço.. vejo a
mídia dizer que não existe gênero definido e acredito, e mesmo que a ciencia diga que é XX e XY vejo dizer
que existem 3 gêneros e acredito... esse é o estilo “Macaco vê, macaco faz”
MAS isso significa hoje viver corajosamente, quando você descobre esse espelho, você percebe que é
diferente de tudo e de todos que vivem no estilo “ macaco vê macaco faz” E....






VIVER CORAJOSAMENTE REQUER DE MIM...
1. SABEDORIA PARA OUVIR
 Nosso exemplo é o de Daniel. Daniel já tinha descoberto o espelho, conhecia a vontade de Deus, sabia de
Seus planos. Ninguém precisava ficar dizendo para ele quem ele era
 Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: "Você é Daniel, um dos exilados que meu
pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você possui
percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Dn 5:13-14
 Quando você olhar nesse esse espelho, ninguém vai precisar dizer a você quem você é, o espelho já disse
 Mas agora eu entendendo quem eu sou, eu não nasci para o mal, para o vício, para ser uma vítima, para
me prostituir, para ser um bêbado, para ser um viciado sexual, para ser alguém que vive de balada em
balada, imitando os que dançam sob as vazias letras musicais... e que eu fico imitando eles....
 Você nasceu para algo mais, você é um filho de Deus, para uma vida com propósito... você foi lindamente
feito (a) pelas mãos do criador... mas só vai enxergar isso olhando por esse espelho aqui
 Assuma o que esse espelho diz e ninguém mais vai lhe perturbar e lhe chamar para viver o estilo “MVMF”.
Assim, viver corajosamente requer ainda
2. FIRMEZA PARA ME POSICIONAR
 Você está pronto (a) para assumir o que o espelho diz? Se não tiver, peça ajuda... esse espelho vai lhe
mostrar que você tem que se posicionar, você não é mais um deles.
 Daniel sabia disso veja o que ele fez diante das propostas do rei (explicar que o rei quis encher a bola dele)
 Veja a resposta que ele deu.
 Então Daniel respondeu ao rei: "Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas
a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Dn 5:17
 Tenha firmeza e se posicione, a s propostas desse mundo são ilusões. Esse mundo é uma selva, eles não
sabem o que é certo e o que é errado... não sabe distinguir a mão direita da esquerda...
 Nessa sela todos vivem no estilo “macaco vê, macaco faz” e nós não somos mais parte dessa selva,
olhamos no espelho, descobrimos quem somos e temos a coragem de afirmar isso e nos posicionar.
 Esse espelho me diz que há diferença entre o que é bom e mal, limpo e sujo, santo e pecado...
 O espelho me mostra uma direção para a vida e eu me posiciono, na família, no trabalho, na escola, na
universidade.... e olhando no espelho eu aprendo a ter...
3. OUSADIA PARA ANUNCIAR
 Lembra do espelho da madrasta de branca de neve? Ele, querendo ou não tinha que mostrar a verdade..
existe alguém mais bonita do que eu? Sim existe
 Quando eu olho para esse espelho ele me mostra quão corajosos foram os cristãos saindo iam para
anunciar nessa selva de mundo.







Esse espelho mostra que eu tenho que ter a coragem de Daniel que estava dentro de uma selva, cheia de
macacos, vivendo o estilo “MVMF” a babilônia era assim e o macaco principal era o rei o que ele diz tem
que ser feito...
Mas Daniel foi corajoso em anunciar a verdade, ousou, arriscou, se expos...
"Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Pelo contrário,
tu te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que
nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de
prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver nem ouvir nem
entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus
caminhos. Dn 5:22-23
Eu não vivo para repetir o que a Mídia quer, eu não vivo para seguir os que as séries do Netflix dizem que
eu devo fazer.. eu rejeito o estilo “MVMF” e creia que quando eu vivo pelo que esse espelho diz eu vivo
com

4. ESPERANÇA PARA COLHER FRUTOS
 Talvez você lembre como foi sequestrado pelo inimigo... levado a fazer todo tipo de coisas que não queria~,
que conhecia e que não gostava.
 Você deve ter sido sequestrado um dia, pego em casa, amarrado pelo inimigo, sem defesa jogado nessa
selva terrível desse mundo... vivendo no estilo “MVMF”
 Até que você se viu no espelho um dia...lembra daquele dia? Ali você viu quem você de fato era... não sou
um deles, não preciso viver assim e daí você acordou para a vida de Deus.. Daniel viveu corajosamente e
colheu os frutos.. veja
 Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro
no pescoço, e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Dn 5:29
 Mas talvez você ainda não olhou nesse espelho para descobrir quem você é de fato, talvez tenha olhado,
mas tenha faltado coragem para viver corajosamente e a selva ainda lhe tenta a se ver e viver no estilo
”MVMF”
 Escute isso, existe um fruto para ser colhido quando se vive corajosamente e precisa mesmo de coragem
para viver nessa selva desse mundo
CONCLUSÃO
Levante, tome uma decisão, se você quer viver corajosamente e se você quer abandonar esse estilo MVMF...
se você quer se olhar nesse espelho e encarrar a vida como ela é... Jesus está pronto para lhe ajudar.

