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31 de maio a 05 de junho de 2021 

1. Encontro - Quebra-gelo – Fale uma característica de uma pessoa de Deus que você considera de maior 
importância. Porque?  

2. Exaltação:  
3. Edificação:  

MARCAS QUE DEVEM NOS CARACTERIZAR – Daniel 1.1-19 
No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou.  
E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu deus na terra 
de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu deus. 
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 ensinar-lhes 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. 
Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. 
O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes: a Daniel deu o nome de Beltessazar; a Hananias, Sadraque; a Misael, Mesaque; e a Azarias, Abede-Nego. 
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. 
E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. 
Apesar disso, ele disse a Daniel: "Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens 
da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês". 
Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias: 
"Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante dez dias: Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. 
Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir". 
Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. 
Passados os dez dias eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens q comiam a comida da mesa do rei 
Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e em lugar disso lhes dava vegetais.  
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. 
Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. 
O rei conversou com eles, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Hananias, Misael e Azarias; de modo que eles passaram a servir o rei. 
 

Desenvolvimento e perguntas de compreensão e aplicação: 
Marcas é aquilo que evidenciamos da nossa vida. É aquilo que as pessoas veem em nós 

 

1. Leia Gálatas 6.7, que diz: “Trago no meu corpo as marcas de Cristo” 

 Qual a importância para o Reino de Deus que nós, cristãos, evidenciemos em nossa vida, em nosso 
comportamento e em nossas atitudes as marcas de Cristo? 

 

2. Primeira Marca que deve nos caracterizar – Fidelidade Inegociável 
Leiam Daniel 6.4 que diz: “Os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua 

administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel...” 
 Você acha que a fidelidade que os crentes estão vivendo hoje tem servido de referência? O que você 

acha que precisa mudar? 
 

3. Segunda Marca que deve nos caracterizar – Ter atitudes que revelam a nossa verdadeira identidade de 
cristãos 
Leiam Daniel 1.19 que diz: “O rei conversou com eles, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Hananias, 

Misael e Azarias; de modo que eles passaram a servir o rei” 
 Em meio a tantas quebras de princípios e valores cristãos e também em meio a uma sociedade 

corrupta e pecaminosa, como é possível evidenciar uma vida cristã que dignifica a Cristo? 
 

4. Terceira Marca que deve nos caracterizar – Agradar a Deus em tudo 
Leiam Daniel 1.11,12 que diz – “Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar 

de Daniel, Hananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante dez dias: Não 
nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber.” 
 O que importa não é a oferta, mas o que ela representa. O que você pode oferecer a Deus e que você 

acha que vai agradá-LO? 
 

5. Quinta Marca que deve nos caracterizar – Elevar o nosso nível de influência 
Leiam Daniel 2.46-48 que diz – “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 é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse 
mistério. 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.” 
 A seu ver, o que difere uma vida de fé de uma vida apenas religiosa? E como a vida de fé eleva o seu 

nível de influência? 
 

4. Evangelização 
Anote o nome das pesoas que você gostaria que fossem alcançados com a salvação: 

 
5. Tempo de Oração – Investir tempo em oração é fundamental para a vida cristã.  


