EXEMPLO DE
DEVOÇÃO
Setembro – Estudo 04

MOMENTO DA VISÃO
Estamos na última semana da série “Preciso de uma
referência” queremos ministrar a igreja a
necessidade de termos referencias na vida.
E nesse estudo falaremos sobre a Devoção.
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. Quando falamos da palavra devoção, o que lhe vem à mente?
2. Você se considera uma pessoa devota?
TEXTO: Daniel 6:4-22
INTRODUÇÃO:
 Existe uma palavra que as vezes se torna algo pejorativo e que usaremos muito hoje em nosso estudo.
 Devoto: que demonstra uma grande dedicação; afeiçoado.
 Pois bem tanto na forma adjetiva quanto na substantiva, traz esse sentido, demonstrar dedicação.
 Por exemplo, você usa a expressão, fulano é devotado à sua casa, à sua família etc.
 Mas pela forte conotação e preconceito religioso se eu disser que você é um devoto de Jesus Cristo, talvez
essa expressão não lhe soe bem...não é verdade?
 Podemos entender que diante do que temos lido e aprendido com esse profeta, ele é um exemplo de
devoção a ser seguido e vamos ver isso hoje
 Quero que você saia daqui hoje consciente de que existem exemplos a serem seguidos, depende de nós...
 Vemos no livro de Daniel o seguinte...
 No cap 3 o rei Nabucodonosor, reconhece a Deus
 No cap 4 o mesmo rei se vangloria e é humilhado e se arrepende
 No cap 5 seu sucessor ao invés de seguir o exemplo, debocha de Deus e profana os utensílios do
templo...recebe repreensão e promove Daniel
 Estamos no Cap 6 e agora o rei é outro, Dario, assume e nomeia Daniel um dos administradores do reino.
Ele se destaca em sabedoria e em suas ações e gera inveja no coração dos líderes da Babilônia... tudo isso
porque Daniel não abria mão de seu relacionamento com Deus... era devotado a Deus
 E é assim mesmo que acontece... Mas,
 QUANDO ME COMPROMETO COM A DEVOÇÃO...
 Lembra de devoção? Grande dedicação? Quando me dedico a Deus integralmente
1. TORNO-ME INACUSÁVEL
 Não que as pessoas não possam me acusar, mas que as acusações delas não encontram um terreno fértil,
não prosperam... veja a situação que envolveu Daniel
 Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua
administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois
ele era fiel; não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: "Jamais
encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei
do Deus dele". Dn 6:4-5
 Perceba o destaque, eles tentaram acusar Daniel, mas não prosperou a acusação, por que? Olha ai... Não
puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel; não era desonesto nem negligente.
 O que lhe torna inacusável é a sua conduta, sua postura, suas atitudes... se você anda com Deus, escute
isso, procure viver como tal e não haverá acusação contra você...














A bíblia nos diz algo que tem a ver com isso em outras palavras
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:33
Mas entenda bem, isso não é uma blindagem que se coloca em você, você é quem se blinda por ser um
devoto de Jesus Cristo e assim, dedicado A Ele...
Não é porque eu venho à igreja, não é porque eu digo que sou crente...não é porque eu DETERMINO como
alguns dizem por aí...
O que determina é a sua postura...
Não há condenação porque não encontram brechas para acusar, quem se dedica a Jesus e vive como Ele
recomenda... onde haverá acusação?
Sim, há uma brecha, e aí entra a 2ª parte do verso lido preste atenção
...Finalmente esses homens disseram: "Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse
Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele".
Eu entendo que a fama de Daniel já havia corrido a Babilônia, todos sabiam da sua devoção, de sua
dedicação a Deus e a seus princípios... por essa razão ele era conhecido...
Vamos mexer com o Deus dele, só assim conseguiremos algo... Como você é conhecido? Entende? Isso é
o que importa... se você tiver a devoção que Daniel tinha...você será inacusável
Você não precisa ser chato, intolerante... mas precisa ser firme, ter devoção, ser dedicado ao que Jesus diz
mesmo diante de tantos desafios que vivemos hoje
Porque quando me comprometo com a devoção...

2. NÃO FAÇO CONCESSÕES
 Quem anda com Jesus Cristo, entenda isso, anda na contramão desse mundo e será sempre desafiado na
sua vida. E será tentado a fazer concessões.
 Quantas vezes, por viver a devoção ao Senhor você já foi inquerido, colocado no canto, desafiado,
debochado...
 São nesses momentos que a nossa devoção é medida, ou assumimos a postura de um cristão OU abrimos
mão e fazemos concessões... tentamos achar uma maneira de não desagradar os inquisidores, de colocar
panos mornos
 Dificilmente nós aqui seremos colocados na situação de Daniel, ela foi extrema, a vida dele estava em
risco...os seus opositores conseguiram uma medida provisória com o rei. Veja o texto
 Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar
de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava,
agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram
Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Dn 6:10-11
 Veja a atitude de Daniel, continuou fazendo o que sempre fazia, mas agora sua vida estava em jogo... para
tirar o risco de vida, ele teria que fazer suas orações no quarto, escondido de todos...
 Mas ele optou por se manter firme e dar o exemplo de alguém que é totalmente dedicado a Deus... devoção
inegociável...
 Não é esse um de nossos desafios? Em um mundo onde o politicamente correto assume a forma de lei e
que você ter uma opinião é visto como preconceito ...
 A minha devoção a Jesus não me permite concordar com aquilo que Ele não concorda... e eu vejo nesse
mundo que eu vivo uma imensidão de coisas que Jesus não concorda, e como me posiciono?
 É preciso que se entenda que se posicionar não é preconceito, isso seria acusar, condenar alguém, o que
não temos direito... mas minha posição precisa ser respeitada... insisto nisso, eu não tenho preconceito,
tenho um conceito...
 Daniel não acusou ninguém, não condenou ninguém... ele simplesmente se posicionou como sempre e isso
serviu de acusação
 Na única brecha que havia na vida dele, que seria ir contra o seu Deus, ele foi pego...
 Na minha vida, como isso funciona? Como me posiciono? É isso que eu e você temos que pensar e agir
 De que adianta ser contra isso ou aquilo e proclamar em alta voz... e na prática que Jesus recomenda, ser
tão ímpio quanto o pior dos ímpios... E para viver em paz com todos, viver fazer concessões
 Você faz concessão quando:
 Se cala diante do que é errado
 Age diferente aqui e ali de acordo com as circunstancias
 Daniel, não fez concessões, não negociou sua fé de acordo com as circunstancias e por isso se tornou uma
referência para nós até hoje.
 Você quer ser também uma referência? Olhe para exemplos assim e os faça modelo para sua vida



Que Deus nos livre de sermos assim... mas eu e você precisamos entender que quando me comprometo
com a devoção a Deus...

3. RECEBO OPOSIÇÃO
 Foram direto ao rei entregar Daniel, veja isso:
 Então disseram ao rei: "Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto
que assinaste. Ele continua orando três vezes por dia". Dn 6:13
 A trama estava armada, montaram uma arapuca para pegar Daniel e pegaram, mas pegaram na sua
fidelidade, na sua devoção.
 Sabe o que eu penso, que se tivermos que sermos pegos em qualquer trama do inimigo ou dos inimigos de
Deus, que seja pela nossa devoção a Deus
 A oposição que se levanta contra você hoje, não é nada que você procure, não precisa procurar, ela lhe
encontra facilmente
 Lhe encontra na família quando você se coloca como cristão, afirma sua devoção... lhe encontra no trabalho,
na universidade, nas ruas, entre amigos... ela lhe encontra... e repito, se você anda na contramão vai
encontrar oposição
 Nós seríamos levianos se disséssemos outra coisa. Você que está iniciando a sua devoção a Jesus, esteja
certo que encontrará oposição, aliás se começou a seguir, já deve ter encontrado... mas..., existe uma
promessa para os fiéis devotos de Jesus Cristo
 Existe uma promessa para aqueles que afirmam sua dedicação e ela vem do próprio Jesus, estarei com
vocês até o final de todos os tempos
 Daniel foi condenado a morte na cova dos leões, o rei não tinha o que fazer o decreto era irrevogável. Ele
fica inquieto com aquilo porque via valor demais em Daniel... mas tem que fazer como a lei mandava e foi
condenado a morte...
 No verso 16 tem algo curioso, o rei diz a Daniel “que o Deus que você serve continuamente o livre”.
 Paulo aos romanos 8 afirma essas promessas. Ora, Jesus disse que o mundo jaz no maligno.
 Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do Maligno. 1 João 5:19.
 Como alguém que tem dedicação a Deus poderia ir na mesma direção do mundo.
 Mas quem se compromete com a devoção, tenha certeza que vai colher frutos
4. COLHO OS FRUTOS
 Se você perceber em todas as mensagens que tivemos nesta série, todas elas no final houve frutos a serem
colhidos...
 Daniel, como resultado de todas as das a suas posturas, colheu frutos.
 Colheu frutos pela sua fidelidade, pela sua confiança, pela sua coragem e aqui, colhe frutos pela sua
devoção, sua dedicação total e inegociável a seu Deus
 Os leões não tocaram em Daniel... o rei passou a noite com insônia (v17) incomodado... ele tinha valor
 Logo pela manhã o rei foi ver o que havia acontecido e perguntou (v19) e de repente surge a voz de Daniel
dizendo:
 O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois
fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei".Dn 6:22
 O fruto da devoção será sempre colhido em algum momento... não podemos afirmar quando, em que tempo,
mas quem planta devoção a Deus colherá frutos.
CONCLUSÃO
 Eu bem sei que vivemos tantos desafios na vida, mas posso afirmar como Paulo...também sei em quem
tenho crido...
 Viva a sua vida pelas referencias que Deus colocou e coloca em sua vida. Talvez seu mundo lhe pareça
uma cova de leões, e as vezes parece mesmo, mas minha palavra final para você será essa:
 No meio dos leões deste tempo, confie no Leão de Judá, que Ele seja sua referência sempre. Vamos afirmar
isso ao Senhor?

