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!
ESPIRITO DE EXCELÊNCIA
TEXTO BASE (leia o texto)
DANIEL 6:3-4
“Ora Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes
qualidades...”
Conhece a si mesmo? Entende seus pontos fracos e onde pode ser mais forte? Usa
suas potencias para melhor lhe promover? Pode ser posto à prova?
QUAL SUA MELHOR QUALIDADE?
Perguntas de auxílio para iniciar o compartilhamento
(LEIA) Compra a verdade, e não a vendas; e também a sabedoria, a instrução e o
entendimento. Provérbios 23:23
Quanto um ser humano pode ser colocado à prova? O diamante, para se tornar a
pedra de altíssimo valor, que e preciosa, passa por pressão absurda e altíssimas
temperaturas por longo período de tempo. É isto que o diferencia do carvão mineral mesma composição do diamante, mas de baixíssimo valor. Assim foi Daniel, passou
por longos períodos de provação. Já é o terceiro reinado - Nabucodonozor, Belsazar e
Dario, mas ele está firme em Deus. Por que será? Porque tem algumas qualidades que
o diferencia das pessoas comuns. Vejamos algumas delas.
1. Espirito excelente - Grandes qualidades
2. Fiel - confiável, crente
3. Honesto
4. Integro
5. Dependente - Orava três vezes ao dia fielmente (Dn.6:10)
6. Servo do Deus vivo (Dn.6:19)
7. Pureza - Inocente à vista de Deus (Dn.6:22)

O que o torna diferente do mundo ou da maioria a sua volta?
•
•
•
•

Sua religião?
O fato de ser assíduo na igreja?
Participar de todos os eventos da sua igreja?
Orar, muito, ler a bíblia?

Não há problema algum em ser assíduo em todas estas coisas, o único problema é que elas
não o tornara diferente aos olhos de Deus e nem dos seres humanos, mais você será
apenas mais um dos muitos que fazem estas coisas. E as vezes invalidando o que o senhor
mais quer que façamos como está escrito em Mateus 9:13 (leia) Espirito de excelência em
cumprir a vontade do Senhor.
Mais o que Jesus diz a respeito de tudo isso?
Leia (Mt. 15:1 – 14)

CONCLUSÃO
Portanto viver uma vida com espirito de excelência é quando em você é manifesto o fruto do
espirito, que desperta as pessoas para perceberem Cristo em você de forma excelente onde
todos ganham inclusive você!
Fazer uma oração pelas pessoas presentes: (Sugestão)

