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Se você perceber o mundo que estamos 
vivenciando hoje, perceberá um contexto 
predominante pelo ateísmo, pela 
ideologia comunista cultural, incentivo 
ao homossexualismo, à bebida alcoólica, 
ao uso de drogas e sexo. Estes fatores 
culturais tão agradáveis aos olhos, à 
carne e à soberba da vida vão persegui-
lo implacavelmente a fi m de engoli-lo! 
Infelizmente as pesquisas mostram que 
muitos cristãos são infl uenciados por 
essa cultura e se afastam da igreja.

Então como viver uma vida sem ser 

A Mordomia da influência
Daniel capítulo 1
Você está vivendo como um infl uenciador ou como um infl uenciado?

infl uenciado pela sua cultura? A solução 
é viver uma vida de infl uenciador de 
Cristo! Isto é contra-atacar! Ou você 
vive como um infl uenciador de Cristo ou 
é infl uenciado. Não há um meio termo. 
É uma pena que muitos cristãos vivem 
como um cristão de guarda-roupa, e vivem 
escondidos sem revelar que são cristãos, 
achando que assim sobreviverão sem ser 
incomodados. Porém, muitos acabam 
sendo infl uenciados pelos valores 
seculares. Se você não viver como um 
cristão autêntico, há um grande perigo 
de perder sua fé.
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A Mordomia da Influência
Na Bíblia, Deus nos apresenta um 

jovem de fé que lutou fi rmemente para 
viver como um infl uenciador de sua fé 
em vez de viver sendo infl uenciado pela 
cultura pagã. O seu nome é Daniel. Ele 
e seus amigos foram deportados para 
Babilônia junto com o povo de Jerusalém 
após a destruição da cidade pelo rei 
Nabucodonosor. Daniel e seus amigos 
eram jovens intelectuais de família real 
e de nobres. Por isso, o rei da Babilônia 
queria usá-los dentro do seu palácio 
como seus assistentes.  

Então, o rei tentou fazer uma 
culturalização babilônica na vida deles: 
ensino da língua e da cultura caldeia, 
mudou seu nome para um nome caldeu, 
e por fi m tentou mudar a fé deles. Daniel 
aceitou todas as mudanças, mas fez 
questão de que sua fé no Senhor não 
fosse infl uenciada. O verso 8 diz, “resolveu 
Daniel, fi rmemente não contaminar-se...” 
Embora a ração diária, fi nas iguarias e o 
vinho da mesa do rei eram muito valiosos, 
sabiam antes que tinham sido oferecidos 
ao deus babilônico Marduque, por isso, 
Daniel resolveu fi rmemente não se 
contaminar em seu coração pela idolatria. 
Deus viu sua fé e abençoou ricamente seu 
servo Daniel. Deus lhe deu conhecimento 
e inteligência em toda cultura e sabedoria, 

e ainda poder de interpretar sonhos e visões 
(1.17). E ainda Deus lhe deu o privilégio de 
servir como um aconselhador do rei por 
quatro reinados (1.21).

 Babilônia é uma nação que simboliza 
o anti-Cristo. Sua ostentação e riqueza 
ilustram bem o mundo de hoje. Daniel 
e seus amigos facilmente teriam sido 
engolidos pela cultura babilônica, mas 
eles tomaram a decisão de não se 
contaminar por essa cultura, mas viver 
com a fé autêntica como infl uenciador de 
boas novas para o mundo babilônico.

 Possivelmente, através da infl uência 
de Daniel e seus amigos, muitos 
conheceram a Deus, pois no fi nal do livro 
afi rma que ‘os que a muitos conduzirem à 
justiça resplandecerão como as estrelas 
eternamente (12.3)’ se referindo a eles. Você 
não quer viver uma vida de infl uenciador 
do evangelho de Cristo? Você não crê que 
Deus nos colocou como missionários para 
evangelizar nossos parentes e amigos? 
Você não quer resolver fi rmemente no seu 
coração a não se contaminar à cultura 
pagã, mas viver uma vida cristã autêntica? 
Por que você já não começa a orar a Deus 
pedindo Sua benção para poder viver como 
um infl uenciador abençoado e abençoador? 

 Abraço forte.



SEGUNDA-FEIRA
Ministério Pastoral e
Família Pastoral

TERÇA-FEIRA
Diretoria da LiberNY
e Ministério de Artes Culinárias

QUARTA-FEIRA
MIAMA - Ministério de Adoração, 
Música e Artes e Minist. de Jovens 
e Adolescentes

QUINTA-FEIRA
Famílias de Nossa Igreja
e Visitantes

SEXTA-FEIRA
Ministério de Finanças
e Ministério de Mulheres

SÁBADO
Enfermos & Ministério de Crianças

DOMINGO
Ministério de Oração,
Famílias da Igreja e Brasil

AGENDA
DE ORAÇÃO

Visitantes
Nos alegramos com a sua visita! 

Volte sempre, pois a alegria será bem maior.

ATIVIDADES
PERMANENTES

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
(Adultos e jovens) - 3:45 pm

CULTO DOMINICAL
5:00 pm

CAFÉ COM
BÍBLIA

Quarta-feira - 8:00 pm

CEIA MEMORIAL
1º domingo do mês

ANIVERSÁRIOS
 -  JUNHO

02 – Neide R. Porfi rio
03 – Karla de Oliveira
04 – Anthony Soares
06 – Casamento: Celsino & Cecilia da Silva
07 – Giovana Gasgodas
08 – Paulo Krummenauer
10 – Eneas Araújo
14 – Maria Ines Caetano A. Pinto
16 – Casamento: Raphael & Rubia Tavares
19 – Aroldo Araujo
21 – Celsino da Silva
26 – Casamento: Marco & Neide Porfi rio



BAIXO
Pollyanna Soares

BATERIA
Nicholas Malas

SOM
Elisangela Souza
Kevin Chan
Sotiris Malas

VOCAL (ordem alfabética)
Jocilene Ayres Malas
Kevin Chan
Monica Malas
Simone Salgado

PIANO
MIAMA Jocilene Ayres Malas

VIOLÃO
Kevin Chan

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Pollyanna Soares

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

Louvando & Adorando ao Senhor com Canções, Orações e Palavra
Vocal & Instrumental e Congregação

MANDAMENTO DE AMOR
ALIANÇA

EU QUERO SER UMA BENÇÃO PRA VOCÊ
NOVO CORAÇÃO

CORAÇÃO IGUAL AO TEU
Momento de Intercessão - Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas & Comunicações - Pr. Aloísio Campanha & Multimídia
Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

“A MORDOMIA DA INFLUÊNCIA”
Louvando ao Senhor com Nossas Vidas - Vocal & Instrumental e Congregação

BRILHA NO MEIO DO TEU VIVER – 488 HCC
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Palavras Finais - Pr. Aloísio Campanha
Oração & Benção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental
f

Culto de Louvor
e Adoração


