
 

Março – No. 126 

 
LUTANDO POR SEUS VALORES 

Sentindo 
 

O que fazer quando a chegar a Adversidade? 
 
Aprendendo 
 
Daniel 1:3 a 20 
 
Você já experimentou momentos de calmaria? Já viveu por um tempo com a 
sensação de que tudo estava bem, com dias ensolarados, tranquilo e aquela 
sensação de paz constante? 
Podemos ver que a história de Daniel e seus amigos era bem tranquila, eles 
eram rapazes de famílias ricas e nobres, com acesso ao conhecimento, e 
excelentes possibilidades para um bom futuro, mais desavisadamente, lhes 
sobreveio a Adversidade, de repente a tragédia tomou conta da vida desses 
moços, retirando deles tudo o que lhes era bom e de valor. Do dia para noite, 
perderam a benção da paternidade, tornaram-se estrangeiros numa terra 
distante e agora viveriam como escravos. 
 
Você já se imaginou numa cena assim? Como proceder depois tantas perdas? 
 

 Não olhe para trás, continue projetando!  
Daniel não se revoltou contra Deus, apesar de suas duras perdas, ele se 
manteve na posição e obedeceu com fidelidade a vontade de Deus. Vs. 8-10 

 

 Posicione-se! 
Aqueles que conhecem a Deus e suas promessas não temem e nem sofrem 
vergonha. Vs.15 
                 “Olharam para Ele, e foram iluminados”. (Sl.34:8) 

 

 A aflição pode ser parte do plano de Deus. 
Pode parecer estranho, mais Deus em sua soberania nos permite passar por 
lutas e aflições, afim de nos levar a experimentar algo maior e mais glorioso, e 
por isto nos sobrevém as crises, para mexer conosco. Jose era o filho preferido 
de seu Pai Jacó, de repente foi vendido como escravo para os ismaelitas, e 
depois foi novamente vendido como escravo para Potifar (Gn.36:1). A bíblia nos 
relata que em pouco tempo José prosperou sabe por que? Porque o Senhor era 
com ele Vs.2.  José permaneceu fiel e obediente, assim como Daniel e seus 

amigos eles tinham sobre eles a benção do Senhor que os fazia prosperar em 
tudo. (Dn.1:17). 

 
Refletindo 
 
Qual a sua grande dificuldade? 
 
Aplicando 
 
Compartilhe sua dificuldade com a pessoa mais próxima de você no grupo. 
Orem uns pelos outros, esperem grandes coisas. 
 
 

 
 
 
 
 
Este boletim está no site da Comunidade da Graça 
www.cgvilamariana.com.br  
 
Atualize seus dados com Karolina Gadelha: (11) 5083-2031 / 99472-8480 ou 
zonasul@cgbr.com.br 

AGENDA 

DATA EVENTO 

  22.03 - Quarta 
20h 

ENCONTRO DE LÍDERES  

25.03 - Sábado 
15h 

CÉLULAS DE JOVENS 

  26.03 - Domingo 
18h 

ORAÇÃO PARA LIDERANÇA 
LÍDERES E INTERESSADOS 

  26.03 - Domingo 
19h 

 
CULTO DE CELEBRAÇÃO 
 

  28,30 e 31.03  
 

CÉLULAS 
ENCONTROS NOS LARES PARA EDIFICAÇÃO, COMUNHÃO 
E MULTIPLICAÇÃO  

http://www.cgvilamariana.com.br/
mailto:zonasul@cgbr.com.br

