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PERSEVERANÇA, FÉ E CUIDADO DE DEUS 

Existe alguma semelhança entre 
a Babilónia em que Daniel viveu 
e o mundo atual onde vivemos? 
Quais?

De que forma a tua vida tem 
evidenciado os valores do Reino 
de Deus?

Olhando para o mundo, de 
que formas a tua fé tem sido 
atacada?

A tua vida devocional em 
oração tem contribuído para 
ultrapassares as perseguições e 
provações?

De que forma tem senti do o cui-
dado de Deus, quando passas 
por provações?

Passagem base: Daniel 6.1-28
Versículo chave: Daniel 6.10

A Babilónia descrita nas Escrituras Sagradas, é uma ci-
dade histórica que existi u durante muitas décadas, mas 
não só. A Babilónia também é um símbolo do mundo 
sem Deus, de um mundo onde quem governa é o ho-
mem, de um mundo sem os padrões morais de Deus. 
Daniel viveu a sua vida na Babilónia, no meio do inimigo, 
rodeado de tentações que o fi zessem renunciar a sua 
fé. Porém Daniel foi um homem integro e decidiu viver 
uma vida que honrasse a Deus, mostrando sempre no 
seu caracter, os valores do Reino de Deus. Como Daniel 
era alguém de confi ança, o novo rei da Babilónia Dario 
decide colocá-lo num lugar de destaque em que Daniel 
supervisionaria todo o reino. Isto fez com que os outros 
supervisores e governadores do reino quisessem encon-
trar um moti vo para ti rar Daniel dessas funções. Cheios 
de ódio, ciúme e soberba em seus corações, estes foram 
junto do rei e convenceram-no a assinar uma lei que 
proibia qualquer pessoa de orar ao seu deus durante 30 
dias, incluindo Daniel. Como este era um homem de oração que buscava ao Senhor 3 vezes ao 
dia. Quando Daniel soube desta lei, não teve medo e foi para o seu quarto orar como era seu 
costume. Como consequência desta  ati tude perseverante, Daniel foi parar à cova dos leões, 
pois essa era a pena para quem não respeitasse a lei. Mas um milagre aconteceu, Daniel foi fi el 
no quarto de oração, Deus foi fi el na cova dos leões. Daniel sobreviveu, Deus fechou a boca dos 
leões e cuidou de Daniel durante toda a noite na cova. O rei fi cou surpreendido com o poder do 
Deus de Daniel e mandou promulgar outra lei. Esta obrigava todos os súbditos do reino a temer 
o Deus de Daniel. Esta lei foi enviada para todos os povos nações e línguas existentes na terra. 
O rei Dario enviou o “Evangelho” que declarava: O Deus de Daniel é o Deus vivo e verdadeiro 
e o seu Reino não terá fi m. O Deus de Daniel, livra e salva, faz sinais e maravilhas, no céu e na 
terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões.

Pr. João Ribeiro



Temas de Oração
GRATIDÃO

INTERCESSÃO

Pela reunião da CBP no sábado passado e seus resultados. 
Pela nossa Igreja, cada membro, cada família, visitantes. 
Pela possibilidade de mantermos Cultos Presenciais e reuniões online.

Protecção espiritual para a Igreja. 
Segurança e saúde de todos nesta época Covid. 
Nossos pastores Rui Sabino e João Ribeiro e outros obreiros. 
Espaço Vida e Música. 
Seminário. 
Governantes e suas decisões.

Nossos doentes, mais idosos e fracos.

Agenda e Notícias

Inscrição para os Cultos Presenciais
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da 
igreja.
Horários: 10h-11h15 // 12h-13h15 

O culto é transmitido em direto no horário 
das 12h às 13h15.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/mzn-suue-daf

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
https://zoom.us/j/135539059

EBD online
Os links e horários das reuniões estão dispo-
níveis no site da Igreja. 
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

Espaço Vida e Música
As inscrições para o ano letivo 2020/2021 do 
EVM estão abertas! 
Mais informações: Marcos Carvalho
Inscrições através do website da igreja.


