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DANIEL: A IMPORTÂNCIA DE NÃO SE CONTAMINAR

O PODER DE NOSSAS ESCOLHAS
“E Daniel assentou no seu coração não se contaminar
com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que

vivas, tu e a tua semente”, Dt 30.19
Somos responsáveis por nossas escolhas, assim

ele bebia; portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe

como Daniel escolheu não se contaminar, devemos

concedesse não se contaminar”, Dn 1.8.

entender que somos responsáveis pelos caminhos

Muitas vezes a mensagem que ouvimos é que

que traçamos em nossas vidas. Deus nos aconselha

Deus vai escrever uma nova história, que o Senhor

por que caminho devemos andar, porém, a decisão

está com uma página e branco escrevendo um

de ir por esse caminho é nossa.

novo momento na nossa vida, porém, o que vemos

O nosso sucesso ou fracasso está embasado

biblicamente é diferente dessas doutrinas onde Deus

naquilo que escolhemos diante das situações que

estaria nos tratando como marionetes e fantoches

a vida nos apresenta, escolhemos como devemos

em suas mãos.

educar nossos filhos, decidimos como conduziremos

Na verdade o que observamos de forma bíblica
é que somos responsáveis por nossas decisões e
histórias que escrevemos, Deus, na verdade nos

nossa vida financeira, social, conjugal, ministerial,
profissional, etc.
Mas quem pode nos ajudar a tomarmos decisões

orienta a melhor forma de tomarmos nossas

onde as consequências serão boas? A Bíblia

decisões, isso significa que Ele nos aconselha e que

é a única fonte confiável e inerrante para nos

não toma decisões por nós.

auxiliar a tomarmos decisões que tragam sempre

“O céus e a terra tomo hoje por testemunhas
contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a
benção e a maldição; escolhe, pois, a vida, para que

consequências favoráveis.
“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz
para o meu caminho”, Sl 119.105
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