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 Um desafio para os alunos 
“Ousem ser Daniel” 

Daniel 1: 1-21
Wayne J. Edwards, pastor

Com todo o respeito aos cristãos e servidores públicos dedicados que ensinam em nossas
escolas, faculdades e universidades, o que hoje é considerado uma educação aceitável é
uma vergonha absoluta.

Embora estejamos gastando mais dinheiro por criança do que nunca, e mais do que a
maioria dos grandes países, como um todo, os alunos estão se saindo pior nos padrões
gerais relacionados às disciplinas básicas.
O objetivo da educação pública não é preparar nossos filhos para as carreiras que os
aguardam ou para as novas vocações que serão necessárias no futuro, mas doutriná-
los em uma visão de mundo que é contrária aos princípios bíblicos sobre os quais a
América foi fundada.

O objetivo da educação pública é remodelar as crenças fundamentais dos estudantes
da América e impor a eles uma forma de marxismo cultural que proíbe todas as
liberdades individuais, incluindo a liberdade de pensamento.

“Dê-me quatro anos para ensinar as crianças, e a semente que
plantei nunca será arrancada.” 

 Vladimir Lenin

Três etapas para “transformar fundamentalmente a América”.

Desconstrua o sistema econômico da América de oportunidades iguais para resultados
iguais.

As políticas que insistem neste objetivo resultarão inevitavelmente em práticas
discriminatórias, já que as exceções terão de ser feitas para aqueles que não
têm o mesmo conjunto de habilidades ou aptidões.

Destrua a fé cristã removendo qualquer vestígio de qualquer religião de todas as
facetas do governo.
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A primeira emenda à Constituição dos EUA foi que o Congresso não deveria
fazer nenhuma lei que respeitasse ( apoiasse ) o estabelecimento
de uma religião (emparticular ) ou proibisse o seu livre exercício ( escolha de
religião ). (Enfase adicionada)

Agora, 250 anos depois, a liberdade religiosa está sitiada na América. À
medida que o verdadeiro cristianismo declinou, o secularismo cresceu e agora
está perseguindo seus objetivos anticristãos com fervor.

Desmantele a unidade familiar tradicional como dois pais heterossexuais com filhos por
consanguinidade ou adoção.

Aqueles que defenderam essa causa deixaram de considerar os registros
históricos dos efeitos sobre as famílias que seguiram o padrão de Deus e
aquelas que não seguiram.
De acordo com o Congresso Mundial de Famílias, 90% de toda a pobreza no
mundo poderia ser resolvida por meio de uma afirmação do casamento e da
família.

Uma sociedade não pode sobreviver quando seus filhos são ensinados a odiar
exatamente as coisas que a tornaram bem-sucedida. E embora vejamos esse ódio em
todas as formas de mídia, devemos entender que sua origem estava na sala de aula
pública.

“A filosofia da sala de aula nesta geração será a filosofia da
política, do governo e da vida na próxima geração.” 

 Abraham Lincoln

Daniel foi escolhido por Deus para mostrar ao povo de Deus como viver na presença do
mal, mas manter seu foco em Deus. Portanto, o propósito deste sermão é desafiar os
jovens de hoje:

Para aprender a viver em um mundo perverso, mas não se tornar parte dele.
Para desenvolver convicções bíblicas, eles não se comprometerão, independentemente
das consequências.

Para aprender a confiar no Senhor de todo o coração, ao invés de em seu próprio
entendimento, mas para “conhecer a Deus” em todas as áreas de sua vida e permitir
que Ele direcione seu caminho.



1. O dilema de Daniel - Daniel 1: 1-7 - vs. 5 - “O rei lhes deu
provisão diária da comida dos reis e do vinho que ele
bebia.”
Daniel e seus amigos foram levados cativos quando adolescentes e levados para viver na
cidade iníqua de Babilônia. Daniel e seus amigos enfrentaram uma crise de:

4 - Autoridade - eles deveriam ser doutrinados em uma filosofia de vida pagã baseada
na fantasia, superstição e idolatria.
5 - Moralidade - deveriam ser alimentados com a dieta das melhores comidas e vinhos
da Babilônia; alimentos proibidos por suas leis dietéticas judaicas.

6-7 - Identidade - seus nomes foram alterados para separá-los de sua cultura judaica

De “Daniel” - Deus é meu juiz , a “Belteshazzar” - para invocar o deus de bel.

De “Hananias ” - Jeová é gracioso , a “Sadraque” - tenho temor de Deus.

De "Mishael" - "Quem é Ele, isso é Deus?" para “Meshack” - “Sou desprezado
diante do meu deus.”

De “Asariah” - “O Senhor é minha ajuda” a “Abednego” - “servo de Nebo”.

   Nabucodonosor deu a esses jovens novos nomes para lembrá-los de que eles não
estavam mais sob a autoridade do Deus de Israel, mas sim sob o governo de um rei
caldeu.

A estratégia quádrupla de doutrinação de Nabucodonosor ainda está sendo usada em
nossos jovens hoje:

Isolamento - separando-os de suas famílias e de todos os rituais diários de sua
adoração a Deus.

Doutrinação - forçando-os a aprender a língua e a literatura da Babilônia; para adotar
uma visão de mundo babilônica.

Alojamento - fornecer-lhes alimentos e outras iguarias das quais nunca tinham ouvido
falar.
Transformação - mudar seus nomes para refletir sua nova visão de mundo.

2. Decisão de Daniel - Daniel 1: 8-21 - vs. 8 - “Daniel propôs
em seu coração não se contaminar ”.

8 - Foi uma decisão do coração - seus captores podiam mudar sua pátria, sua dieta e
até seu nome, mas não podiam mudar sua lealdade a Deus.

8 - Foi uma decisão individual - alguns dos outros rapazes cederam aos seus captores,
mas Daniel e os seus três amigos não.
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8-16 - Foi uma decisão humilde - embora Daniel se apegasse aos seus valores
piedosos e fortes convicções, ele se expressou aos seus captores de forma humilde e
respeitosa.

Daniel sugeriu uma alternativa divina para alcançar o objetivo de
Nabucodonosor, e ela foi aprovada.

Deus honrou Daniel e seus amigos ungindo suas mentes com conhecimento,
habilidade, sabedoria e discernimento.
Até o rei Nabucodonosor disse que eles eram dez vezes melhores do que
todos os seus mágicos e astrólogos.

Daniel e seus amigos foram escolhidos para comparecer perante o rei, e Daniel
permaneceu em seu posto pelo resto de seus 85 anos.

Em vez de ficar ressentido com as circunstâncias, Daniel se ajustou ao que aceitava
como a vontade de Deus e usou todas as oportunidades que lhe foram dadas para
exaltar o nome de Seu Deus, fazendo tudo o que lhe foi pedido para a glória de Deus.

Daniel se tornou o porta-voz dos judeus, por meio dos profetas, e dos gentios, por meio
de seu relacionamento com os reis da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma.


