LOUVOR
Façam um louvor a Deus se não houver quem toque pode ser mecânico mesmo, com no máximo duas
músicas!
QUEBRA GELO
Fica a critério do ministro de compartilhamento!
"Três grandes conflitos do mundo de hoje"
2º PARTE – A DANIEL VIU A DESCONTRUÇÃO DA FÉ HEBRAICA
TEXTO BASE (leia o texto)
EZEQUIEL 14:14
Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as
suas almas, diz o Senhor DEUS. “Daniel e o desconstrucionismo babilônico”
DANIEL VIU DESCONTRUÇÃO DA FÉ, DA IDENTIDADE, DO SAGRADO
PERGUNTA?
COMO SE COMPORTAR PARA NÃO SER DESCONTRUIDO
Como se desconstroem a fé, identidade, e o sagrado?
•
•

•

FÉ - A desconstrução da fé do povo Hebreu começou, quando foram levados cativo por conta de sua vida
na terra prometida de forma desrespeitosa para com Deus, em idolatria.
IDENTIDADE – Quando foi ordenado que seus nomes fossem mudados, como no caso dos quatro
príncipes, Daniel, Hananias, Misael e Azarias que passaram a se chamar, Beltessazar, Sadraque, Mesaque
e Abede-Nego. Nomes dedicados a idolatria babilônica.
SAGRADO – Outros Deuses para se adorar, comidas consagradas a ídolos, não falar mais o hebraico e
agora o Aramaico, festas profanas.
E você está sendo desconstruído?

Hoje como isto está sendo feito no Brasil em especial, através de ideias Marxistas, através de ideologias, inseridas
na cultura do povo brasileiro:
•
•
•

Como a desconstrução do gênero, masculino e feminino.
A relativização dos valores morais.
Por meio de mídias, televisivas, internet, músicas.
Mas qual o papel seu papel como igreja nesta sociedade descontruída?
O que precisamos entender?

•
•
•

Qual nossa identidade, você sabe o que é no corpo de Cristo?
Que caráter temos, o de Cristo?
Qual a mente que recebemos. Você tem a mente de Cristo?

“Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? "Nós, porém, temos a mente de Cristo”.
1 CORÍNTIOS 2

QUEM ERAMOS ANTES, DE CRISTO?
•
•
•

Antes éramos jambuzeiro bravo, e fomos enxertados na oliveira. Rm. 11:17-18
Temos que ser convictos de quem somos em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:17
Não nos dobrar diante das circunstancias e dificuldades. Daniel 3:10-20

Hoje estamos vivendo este mesmo desconstrucionismo em nossa sociedade, as pessoas perderam todo o temor, o
profano está em tudo, relativizam o sagrado, tudo se mistura, resultado de uma sociedade decadente, sem Deus.
PERGUNTAS
Quando o mundo diz:
•
•
•

O que sente quando houve dizer em shows que Jesus é gay, um travesti?
Que quem é cristão é palhaço, retrogrado?
Que a bíblia é coisa de gente burra?
E quando os cristãos fazem:

•

Relativizam a vida cristã:
1. Estão no templo por motivos banais.
2. Buscam resolver questões pessoais.
3. Oram só por questões pessoais
4. Fazem piadas com a igreja.
5. Abrem canais em midas da internet, zombando do sagrado, como o piadista cristão que se intitula
(Pr. Jacinto Manto) e outros.
6. Utilitarismo Cristão, buscam um sentido para a vida cristã dando um sentido útil a Cristo como
alguém que resolve problemas.
Três grandes perigos:
Cuidado! A quem você?

•
•
•

Unir, estar apoiando, como em programas políticos.
Fundir-se, como casamentos.
Confundir, vida cristã, a vida social, politicamente correto.

Conclusão:
Portanto devemos ser cuidadosos, Deus não precisa de grandes pregadores, pessoas talentosas, cheias de
conhecimentos, mas sim grandes pessoas em fé, em santidade, em fidelidade, em amor, em louvor, em adoração, a
estas os olhos do Senhor estão atentos. E por isso o mundo Babilônico foi tocado pelo altíssimo e fez um rei ímpio se
dobrar e reconhece-lo como Senhor.

