
UMA VIDA DE INTEGRIDADE (23/06/19) 

QUEBRA-GELO 

Cite uma mudança que aconteceria no Brasil se todas as pessoas fossem honestas 

EXALTAÇÃO 

• Com música: cantem canções de adoração a Deus 

• Sem música: leiam Provérbios 20:23 e Deuteronômio 32:4. Que motivos estes 

textos nos dão para adorarmos a Deus? Depois de vários falarem, peça para uma 

pessoa orar, adorando e agradecendo a Deus por estes motivos.  

INSTRUÇÕES PARA QUEM IRÁ CONDUZIR A EDIFICAÇÃO DO GRUPO 

• Separe pelo menos 30 minutos em um local sem interrupções para se preparar 

para o encontro da célula: ore para que Deus fale com você e com o grupo. 

• Se você não esteve na celebração, ouça toda a mensagem pelo site ou aplicativo  

(www.aliancacaxias.org.br) ou pelo Spotify (“Mensagens Aliança Centro”).  

• Faça anotações sobre o estudo: anote textos bíblicos e outras informações que 

você julgar importante lembrar no grupo (citações, frases do pregador, etc).  

• Use as perguntas abaixo como um guia. Lembre-se que sua função não é dar um 

novo estudo na célula, mas ser um facilitador da discussão do grupo.  

1. Leiam Daniel 6. Como este capítulo nos revela que o profeta Daniel era íntegro? 

2. Como Daniel vivenciava sua espiritualidade? Como uma vida diária de meditação 

da Palavra de Deus e de oração pode fortalecer nossa integridade? 

3. “O Senhor detesta pesos adulterados, e balanças falsificadas não o agradam” (Pv 

20:23); “Ele é a Rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são 

justos. É Deus fiel, que não comete erros; justo e reto ele é” (Dt 32:4). O que estes 

textos nos falam sobre a integridade do próprio Deus? 

4. Daniel era a mesma pessoa em público e em particular (leiam 6:3-5). “Caráter é 

aquilo que você é quando ninguém está olhando”. Pense em sua vida (não é preciso 

compartilhar): você é o mesmo em público e em particular? Existe alguma coisa em 

sua vida particular que abalaria sua integridade? 

5. Daniel optou por sofrer a abrir mão de sua integridade. Leiam 1Pedro 4:14-16. 

Como o exemplo de Daniel e o texto de 1Pedro nos desafiam? 

6. Orem para que Deus trabalhe em nossas vidas para que sejamos pessoas 

íntegras. 

http://www.aliancacaxias.org.br/

