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1. Encontro - Quebra-gelo: Cita o nome (se quiser) de uma pessoa que você confia e qual a razão dessa 

confiança? 
 

2. Exaltação:  
 
3. Edificação:  

UMA VIDA DE CONFIANÇA EM DEUS – Daniel 2.1-23 
 
Perguntas de compreensão e aplicação: 
1. Leiam Em 1 João 5.14 diz - “Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se 

pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. ” 

 Sendo que a confiança é um exercício de fé, como você pode aplicar esse texto bíblico em 
sua vida no dia a dia? 

 Por que a nossa confiança em Deus por vezes tropeça? 
 

2. Leiam o texto abaixo de Hebreus e comente a questão a seguir 
Hebreus 10.35,36 – “Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm; ela será ricamente 
recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de 
Deus, recebam o que Ele prometeu. ” 

 Em seu entendimento, qual é essa recompensa que o texto afirma que tem aquele que 
persevera em confiar em Deus? 

 
3. A Bíblia diz em Tiago 1.3 – “Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz 

perseverança” 

 Quando você está diante de problemas e circunstâncias difíceis, como normalmente você 
vive a confiança em Deus? 

 
4. Aprendemos na mensagem que, para viver uma vida de confiança em Deus, é preciso mostrar 

Deus através de todas as nossas atitudes 

 Em sua experiência como viver dessa forma num mundo cheio de pecados e que nos 
confrontam o tempo todo? 

 
5. Em Habacuque 3.17,18 diz:  “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. ” 

 De tudo isso que você ouviu hoje e na mensagem de domingo, e também olhando para o 
texto acima de Habacuque, que lição você tira de mais importante para aplicar à sua vida? 

 
 

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.  
 
 

 
 


