
                     Estudo de Célula – Semana de 11 a 17/10/20 
 

SÉRIE – “Uma conversa com os profetas” 
 

Em nossa série “Uma conversa com os profetas” já estudamos princípios a partir da vida e as obras de Ezequiel, 
Jeremias e Isaías. Hoje vamos olhar para Daniel, para nossa edificação, crescimento e aprendizado. Daniel faz 
parte do grupo dos Profetas Maiores, assim como os outros profetas ja analisados neste primeiro momento em 
nossa série. É um profeta conhecido por suas visões do futuro, que descreviam por figuras de linguagem os tempos 
e estações que ainda estavam por se manifestar. 
 

4º ESTUDO: A VOZ DA REVELAÇÃO 
 

BASE BÍBLICA: “Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus”. Dn 2:19 
 

OBJETIVO: Encorajar os participantes a buscarem intimidade com Deus através de uma vida de oração, para que 
sejam “a voz da revelação” onde estiverem. 

 

COMPARTILHAMENTO:  
Contado entre o grupo dos exilados na Babilonia, Daniel viveu a experiência de enfrentar um decreto real (registrado 
no capítulo dois do seu livro), na ocasião em que o rei teve um sonho e percebe em uma conversa com os sábios e 
os magos que nenhum deles seria capaz de revelar o sonho se, da mesma forma, não fossem capazes de dizer 
qual sonho o rei teve. Usando sua autoridade real Nabucodonosor resolve liberar um decreto de morte para todos 
os sábios e magos no seu governo. No meio dos sábios estava Daniel, que por ter uma vida de oração e intimidade 
com Deus, clamou ao Senhor e recebeu dEle a revelação do sonho do rei e alcançou livramento para si, para seus 
amigos e para todos que estavam condenados a morte pelo decreto do rei.                                                                                                                                                                                                                                                
1- EM SEU ENTENDIMENTO, DE QUE MANEIRA VOCÊ DEVE AGIR DIANTE DAS IMPOSSIBILIDADES DA 

VIDA (NA FAMÍLIA, NA SAÚDE, NAS FINANÇAS, NO TRABALHO, ETC.) QUANDO NINGUÉM A SUA 
VOLTA ESTIVER ENXERGANDO UMA SAÍDA? 
 

Para sermos a voz da revelação diante das impossibilidades da vida, precisamos assim como o profeta Daniel: 
 

 APRESENTAR OS DECRETOS E SITUAÇÕES A DEUS – DANIEL 2:13 “E assim foi emitido o decreto 
para que fossem mortos os sábios; os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, 
para que também fossem mortos.” No contexto que Daniel vivia na Babilônia os decretos eram irrevogáveis, 
pois eram a palavra final do rei sobre qualquer situação. Não havia na Terra ninguém capaz de interferir ou 
modificar a sentença quando um decreto era estabelecido. Quantas vezes estamos diante de realidades que 
aos nossos olhos parecem não ter a mínima chance de serem alteradas? São decretos de realidades 
estabelecidas em nossa vida financeira, emocional, fisica, familiar... Busque em oração a resposta! Deus não 
esta limitado aos decretos e realidades estabelecidas em nossas vidas, e hoje ele pode trazer soluções, 
inclusive inesperadas. 
 

 BUSCAR POR AMIGOS QUE SÃO AMIGOS DE DEUS – DANIEL 2:17-18 “Daniel voltou para casa, 
contou o problema aos seus amigos Hananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus 
dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério... ” O texto deixa claro que, em casa, Daniel 
tinha amigos e a verdade é que amizades não nascem prontas, mas são cultivadas. Não eram qualquer tipo 
de amigos, eram amigos para os quais Daniel podia pedir ajuda e oração quando enfrentava um grande 
problema. Os nomes deles carregam significado especial: Azarias - Deus é quem me ajuda, Misael - Quem é 
como Deus, Hananias – Deus foi gracioso comigo. E como isso é poderoso e pode nos ensinar hoje... A 
pergunta importante a se fazer é: o que as pessoas que nós temos permitido entrar em nossas vidas estão 
carregando? E para onde a convivência com elas nos leva?´ 

 

 ACREDITAR: É IMPOSSÍVEL, MAS DEUS PODE! – DANIEL 2:27-28a “Nenhum sábio, encantador, mago 
ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos 
céus que revela os mistérios...” O que fazer quando todas as possibilidades foram esgotadas? Na maioria 
das vezes pensar em desistir é a opção mais comum, porém o que precisamos ter sempre em mente é que 
Deus não está limitado às realidades presentes em nossas vidas. Precisamos crer e confiar que o agir de 
Deus pode transformar realidades. E isso não por nosso mérito, ou por nossa capacidade, mas porque existe 
um Deus nos Céus que revela mistérios e opera milagres, creia nisso hoje! 
 

2- É possível perceber como a história foi alterada pela resposta da oração de Daniel e seus amigos, trazendo 
livramento para eles e todos os outros sábios do reino. VOCÊ TEM INVESTIDO TEMPO DE QUALIDADE 
COM DEUS EM ORAÇÃO? COMO A SUA INITMIDADE COM DEUS TEM ALTERADO A REALIDADE A 
SUA VOLTA?  
Assim como Daniel se dedicou em oração e viveu o que era impossível, que em nosso tempo de oração hoje 
possamos receber resposta e viver experiências sobrenaturais que abençoarão não somente nossa vida, mas 
nossa casa, nossa família, nossa cidade e de todas as pessoas a nossa volta.  
 

 PARA CONTINUAR PENSANDO: A última palavra sempre vem de Deus! Continue orando, buscando e 
acreditando até ouvir de Deus uma direção. 


