
 
Estamos caminhando para a última semana do Desafio Daniel, e, acredito que Deus tem impactado a 
sua vida, nestes últimos dias. Mas, ainda tem mais! Nesta semana, vamos meditar sobre a 
importância de uma vida de integridade, diante de Deus e diante dos homens!  
 

Segunda-feira: Integridade 
➔Manterei minha retidão, e nunca a deixarei; enquanto eu viver, a minha consciência não me 

repreenderá (Jó 27:6). 
➔Que maravilhosa esta declaração feita por Jó, registrada neste versículo! Que até o final desta 
semana de meditação, você deseje fazer esse mesmo compromisso na sua vida. →Leia: Quando 
vivemos debaixo da vontade de Deus, pela lei do amor, cultivando uma consciência limpa e com 
sinceridade, em nossos lábios e corações, somos pessoas sinceras e, com isto, agradáveis a Deus. Jó 
era um homem assim. Além das palavras do versículo de hoje, vejamos algumas outras pérolas que 
podemos extrair de seu livro (Jó 23:7; Jó 13:9-10; Jó 23:10). Você é capaz de dizer estas palavras? 
Lembre-se da última vez que você pagou impostos, ou fez negócios, comprometeu-se com pessoas, 
fez empréstimos, enfim, o seu coração pode dizer com sinceridade estas palavras? Você tem sido 
uma pessoa íntegra? → Entendendo: Mas, afinal, o que é integridade? Segundo o dicionário, 
integridade é “inteireza, retidão, inocência, imparcialidade”. Integridade é fazer o que é correto, 
independente das circunstâncias.  Nas palavras do pastor e escritor Jaime Kemp: “Qualidade de ser 
autêntico, transparente, sincero”. É isto! É sinceridade. É ser “sine cera”. Vamos entender melhor: 
→Refletindo: Charles Wallis conta: “Quando os artesãos do mármore, na antiga Roma, faziam, 
acidentalmente, talhos muito profundos em certas partes das estátuas que estavam esculpindo, 
procuravam, manhosamente, esconder tais falhas, enchendo os buracos resultantes com pedaços de 
cera da mesma cor, mascarando, assim, os defeitos ocasionados pela má execução de suas peças, 
que eram, no entanto, vendidas como perfeitas. Outros escultores, todavia, desejando vender as 
suas obras com honestidade, anunciavam no pedestal das mesmas que elas eram “sine cera” (sem 
cera). De tal prática derivou-se a palavra ‘sincera’.➔Leia: Neste desafio, estamos nos inspirando 
na vida de Daniel, que é um dos principais exemplos bíblicos no que diz respeito a essa qualidade de 
caráter. A Bíblia diz que os homens mais poderosos daquele Império, movidos por inveja, 
investigaram a fundo a vida de Daniel e não conseguiram encontrar nenhuma falha, pois, como 
registrado: “...ele era fiel, não era desonesto nem negligente” (Daniel 6:4). Você consegue 
mensurar o que ocorreu nessa ocasião? Nos dias de hoje, seria como se o serviço secreto dos Estados 
Unidos, considerado um dos melhores do mundo, fizesse uma varredura na vida de um funcionário 
público e não encontrasse falha alguma. FALHA ALGUMA! NADA! Faça uma autoavaliação, 
neste momento. Se fizessem uma investigação completa sobre sua vida, acompanhando cada um dos 
seus passos, encontrariam alguma coisa da qual poderiam lhe acusar? SIM(   )NÃO(   ) →Responda 
com muita sinceridade: Em uma escala de  0 a 10, qual a nota que você dá pra você, neste 
momento da sua vida, em relação à integridade?......... Coloque no parênteses, uma nota de 0 a 10, 
conforme a sua integridade nestas áreas de sua vida: (   )No trabalho (principalmente se você mexe 
com dinheiro) - (  )Na igreja (pense na religiosidade de aparência) - (  )Na escola (pense nas colas) - 
(   ) Com os amigos (pense nas mentiras que você conta) - (   ) Com sua(seu) namorada(o) ou 
cônjuge (pense nas conversas e olhares que você mantém com outras pessoas) - (   ) No trânsito  
(pense na sua conduta no trânsito) - Você foi honesto com suas notas? Em que você está precisando 
melhorar? .....................................................................................  ➔Decida, marque um X:(  ) 
Decido que vou aceitar e cumprir tudo o que Deus me ensinar, esta semana, sobre Integridade e 
Honestidade (..)Decido ser honesto(a), nesta situação, a qual o Espírito está me 
tocando:...................................................................................................................................... 
 

 



 
Terça-feira: Integridade x Religiosidade 

→Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios  
(Provérbios 21:3) 

➔Qual a lição deste versículo?...................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
Você observou o tema de hoje? Vamos tocar em um assunto muito sério que é a integridade de 
nossa vida cristã. Paulo nos ordena que devemos examinar a nós mesmos para ver se estamos, 
realmente, na fé de Cristo. Leia este texto agora: Examinem-se para ver se estão firmes na fé. Façam 
a prova vocês mesmos. Com certeza sabem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que tenham 
falhado completamente. (...) Pedimos a Deus que não façam nada que seja mau, não para 
mostrarmos que somos um sucesso, mas para que vocês façam o que é certo. (...) Procurem ser 
corretos em tudo. Escutem o que eu digo. Estejam de acordo uns com os outros e vivam em paz. E o 
Deus de amor e de paz estará com vocês (2Coríntios 5:11). Se não estamos sendo honestos com 
Deus, através de uma vida cristã conforme a Sua Palavra, jamais conseguiremos ser honestos com as 
pessoas, ou seja, a honestidade deve fazer parte do nosso caráter. Inclusive, ela é uma das colunas do 
caráter, sem honestidade ele não estará seguro ou nem existirá. Infelizmente, existem nas igrejas 
pessoas que usam máscaras de cristãos, mas, não são.➔ Leia atentamente: Uma situação recorrente 
no ministério de Jesus, registrada nos Evangelhos, era o confronto contra os religiosos hipócritas de sua 
época. Um desses grupos religiosos eram os fariseus. As palavras fortes de Jesus “Ai de vós, escribas e 
fariseus, hipócritas” ecoam através de todo Mateus 23 (versículos 13,14,15,23,25,27,29). Os Evangelhos 
estão cheios de confrontos entre Jesus e os fariseus (Mateus 9:11,34; 12:2,14,24,38; 15:1,12; 16:6-12; 
Lucas 11:37-44; 12:1 e muitos outros textos). Eles tinham aperfeiçoado diversas técnicas de chamarem a 
atenção, como usarem roupas especiais para fazê-los parecerem mais religiosos, orarem e jejuarem de 
modos muito visíveis (Mateus 6:1-18) e disputarem pelas posições mais elevadas, tanto na sinagoga 
como no mercado. Eles insistiam em que os outros lhes dessem títulos especiais de respeito, quando os 
saudassem, porque queriam ser notados e admirados. Jesus condenava esta hipocrisia, especialmente 
porque a motivação principal de seus atos reliosos não era a de agradarem a Deus, mas a de terem a 
aparência de santidade para as pessoas. “E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de 
vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, Mas o seu coração está longe de 
mim;” (Marcos 7:5-6) ➔Leia atentamente Lucas 18:9-14 e responda: Hoje, a sua vida com Deus está 
mais parecida com a do fariseu ou com a do publicano? ........................ → Leia em sua Bíblia: (Salmos 
51:16,17; Mateus 6: 1-7; Mateus 23: 27-28) ➔Reflita:  Neste Desafio Daniel, estamos encorajando os 
participantes anotarem e pontuarem requisitos como oração, jejum, santidade, integridade, meditação, 
presenças... mas, entenda, a intenção da Igreja é usar o Desafio Daniel como uma ferramenta para que 
você possa mensurar, em sua vida, como você está em relação às disciplinas espirituais básicas, e não 
fazer deste placar um troféu religioso para mostrar para as pessoas. Entenda! A intenção do seu coração 
em cada uma das atividades propostas é o que importa para Deus. É possivel que pessoas com pontuações 
baixas no Desafio estejam agradando mais a Deus do que outras, que estão cumprindo os requisitos 
rigorosamente, se em seu coração estão cheias de humildade, arrependimento e contrição, reconhecendo 
que precisam melhorar e crescer com Deus.   ➔Responda mentalmente: Qual tem sido a intenção do 
seu coração com o Desafio Daniel? Você tem feito as atividades apenas por aparência e não parecer um 
“pecador” na chamada do seu GA? ➔ Decida ( ) Decido que não quero usar máscaras na Igreja. 
Quero ser uma pessoa autêntica.➔Termine a meditação decorando o versículo de hoje, pensando na 
maior lição que ele lhe ensina para a sua vida.  
 

Quarta-feira: Integridade nos negócios 
➔ Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será 

descoberto (Provérbios 10:9) 
➔ Leia: Ao viver a sua vida cristã, você está sendo 100% honesto com Deus e com as pessoas?........ 
Se não, o que está faltando?......................................................... Estas próximas perguntas podem ser 
amargas, mas são importantes para o tratamento de Deus na sua vida. Neste mundo, existe alguma 
pessoa que tem alguma mágoa de você por causa da sua desonestidade? (por exemplo: Você deve 
dinheiro a alguém?) ….......... Qual ou quais os nomes?......................................................................... 
→ Leia refletindo: "O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer"  
(Provérbios. 11.1 NVI) Procure em um dicionário, ou pergunte a alguém, o significado da palavra 



Abominação e escreva aqui.................................................................................................................... 
…………………………………………………….……………………………….......................... 
Todos nós temos altos e baixos, principalmente quando somos crianças espirituais, por isto escreva 
uma experiência que você não foi totalmente honesto (exemplo: não devolveu troco errado) 
…...........................................................................................................…………….................  
Aqui você coloca o contrário, uma oportunidade que você teve em ser honesto, e foi: 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................…….…………..………….......... 
→ Depois do que aprendemos, chegou a hora de tomarmos algumas decisões. Sugerimos que você 
marque com um X todas as decisões abaixo. (Caso você ache que não está preparado para tomar 
algumas destas decisões, deixe-as em branco, mas saiba que Deus vai cobrar de você. No nível 
espiritual que você está não há escapatória, se você decidir Deus vai testar você. Se você não 
decidir, Deus vai cobrar) (  ) Decido que vou pagar todas as pessoas que eu estou devendo no prazo 
de....…dias. (  ) Decido que não vou colar na próxima prova que eu tiver. (  ) Decido que vou 
devolver o próximo troco errado que alguém me passar. (  ) Decido que na próxima oportunidade, 
quando Deus me tocar, vou ser totalmente honesto. →Analise-se bem e talvez você tenha alguma 
outra decisão que está ardendo em sua consciência. Jesus disse que devemos praticar o que 
aprendemos, por isto, decida, não deixe para depois. Seja uma pessoa íntegra! ➔ Decore Provérbios 
10:9. ➔ Ore pedindo a Deus que lhe dê um coração honesto. 

 
Quinta-feira: Integridade gera credibilidade!  

➔ Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas 
também aos olhos dos homens" (2 Coríntios 8:21) 

Leia o versículo, agora em forma de oração, em primeira pessoa: O meu desejo é fazer...➔Reflita: O 
apóstolo Paulo estava recolhendo uma grande oferta para os necessitados e não fez isto sozinho. 
Além de Tito, que apesar de jovem já era muito respeitado, ele convidou um outro irmão que a 
Bíblia não menciona o nome, mas diz que era muito conhecido e de grande caráter. Desta forma, 
Paulo estava evitando a aparência do mal. Assim, ninguém poderia criticá-los ou acusá-los de 
procederem desonestamente com o dinheiro que estavam transportando. É neste contexto, então, que 
ele nos dá estes grandes ensinamentos, que estão no versículo de hoje. Nosso coração pode até estar 
limpo diante de Deus, mas, nós precisamos ter o cuidado de sermos transparentes em relação à 
honestidade. É por isto que em nossa Igreja, sempre duas ou mais pessoas contam e movimentam as 
ofertas. Outra coisa que aprendemos, a honestidade é um grande testemunho para com todos. O bom 
nome, lemos em Provérbios, vale mais que muitas riquezas. Você tem um bom testemunho em 
relação à honestidade? Tem um bom nome? ➔Leia: Provérbios 4:18; Romanos 12:17; Hebreus 
13:18; 1 Pedro 2:12; Jó 2:3. Qual versículo lhe chamou mais a 
atenção?............................................................. ➔Leia refletindo: Conta-se que por volta do ano 
250 A.C, na China antiga, um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado 
imperador, mas, de acordo com a lei, deveria se casar. Sabendo disto, ele resolveu fazer uma 
"disputa" entre as moças da corte ou quem quer que se achasse digna de sua proposta. No dia 
seguinte, o príncipe anunciou que receberia, numa celebração especial, todas as pretendentes e 
lançaria um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio, há muitos anos, ouvindo os comentários 
sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que sua jovem filha nutria um sentimento 
de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar em casa e relatar o fato à jovem, espantou-se ao saber 
que ela pretendia ir à celebração, pois achava que, por ser pobre, ela não teria chance alguma. À 
noite, a jovem chegou ao palácio. Lá estavam, de fato, todas as mais belas moças, com as mais 
belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Então, inicialmente, o 
príncipe anunciou o desafio: - Darei a cada uma de vocês, uma semente. Aquela que, dentro de seis 
meses, me trouxer a mais bela flor, será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China. O 
tempo passou e a doce jovem, como não tinha muita habilidade nas artes da jardinagem, cuidava 
com muita paciência e ternura da sua semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse na mesma 
extensão de seu amor, ela não precisava se preocupar com o resultado. Passaram-se três meses e 
nada surgiu. A jovem tudo tentara, usara de todos os métodos que conhecia, mas nada havia 
nascido. Por fim, os seis meses haviam passado e nada havia brotado. Consciente do seu esforço e 
dedicação, a moça comunicou à mãe que, independentemente das circunstâncias, retornaria ao 
palácio, na data e hora combinadas. Na hora marcada estava lá, com seu vaso vazio, bem como 



todas as outras pretendentes, cada uma com uma flor mais bela do que a outra, das mais variadas 
formas e cores. Finalmente, chega o momento esperado e o príncipe observa cada uma das 
pretendentes com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, uma a uma, ele anuncia o 
resultado e indica a bela jovem como sua futura esposa. As pessoas presentes tiveram as mais 
inesperadas reações. Ninguém compreendeu porque ele havia escolhido justamente aquela que 
nada havia cultivado. Então, calmamente o príncipe esclareceu: - Esta foi a única que cultivou a 
flor que a tornou digna de se tornar uma imperatriz. A flor da integridade, pois todas as sementes 
que entreguei eram estéreis. ➔Neste momento, você vai fazer uma ou mais decisões a respeito do 
seu testemunho em relação à integridade (em seu caderno) ➔Depois decore 2Coríntios 8:21.➔Ore 
por seu testemunho e por suas decisões!! 
  

Sexta-feira: Bênçãos e proteção da integridade 
➔ Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade 

de repente cairá (Provérbios 28:18) 
➔Leia: Todos sabemos que quando fazemos a vontade de Deus, seguindo seus princípios em todas 
as áreas da nossa vida, somos por Ele protegidos e abençoados conforme Sua vontade. Em relação à 
integridade, isto é, especialmente, uma verdade absoluta, pois, podemos encontrar nas Escrituras 
diversas promessas para os que são honestos. Em contrapartida, são muitas as coisas más que 
acontecem com os desonestos. Muitas pessoas, mesmo não sendo crentes, são abençoadas em seus 
negócios e nas suas vidas por serem íntegros. Entretanto, para o crente, integridade não é opção, é 
canal de bênçãos e proteção do Senhor.➔Leia os seguintes textos e escreva em seu caderno todas as 
referências e suas respectivas bênçãos: Provérbios 2:21; 10:2; 10:9; 11:5; Salmos 24:3-5; 112:4; 
140:13; → Reflita: O jovem Juliano Moraes caminhava pela Rua Nelson Oliveira Lopes, em 
Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Para ele era mais um dia igual aos outros. Mas no meio do 
caminho havia uma carteira, um objeto que não lhe pertencia. Ele a recolheu e retornou para sua 
casa, próximo dali. Em casa, sentou-se após a caminhada e começou a vistoriar a carteira no 
intuito de encontrar algum contato ou endereço. Identificou os documentos, contou a quantia de R$ 
2 mil em dinheiro e, apenas um cartão de visita de um corretor de seguros, o único contato que 
havia naquela carteira. Desempregado, há um ano, e vivendo apenas com a ajuda do irmão, 
Juliano não tinha nenhum real no bolso, muito menos crédito no celular para ligar e avisar a perda. 
“Eu aprendi com a minha mãe que eu nunca deveria pegar algo de alguém, não importa o valor ou 
a minha necessidade. Tenho esse princípio comigo. Porém, eu não tinha nenhum dinheiro, então eu 
peguei R$ 20 para colocar créditos no meu celular. Após deixar recado, o Adair, dono da carteira 
entrou em contato com Juliano. Adair, empresário no ramo de telecomunicações, foi buscar sua 
carteira na esperança de encontrar apenas os documentos, mas se surpreendeu por ver que com os 
documentos, estava todo o dinheiro perdido. Juliano avisou que pegou R$ 20, pois não tinha como 
ligar por estar sem créditos. Admirado com a honestidade do rapaz, o empresário lhe deu R$ 100 
de agradecimento. Até então, tudo resolvido. Adair contou a história para seu sócio, pois se sentia 
incomodado, sentindo que deveria ajudar mais o jovem. A empresa tinha acabado de preencher 100 
vagas, e além disso, as que tinham disponíveis para fazer manutenção subindo em torres, Juliano 
não poderia trabalhar, devido ao sobrepeso. Resultado: Adair e seu sócio criaram uma nova vaga 
como responsável de almoxarifado, cargo que exigia confiança, devido alguns problemas que 
tinham tido com outros colaboradores. ➔ Depois de ler essa linda história, faça uma decisão de ser 
uma pessoa honesta e com isso receber todas as bênçãos de Deus que estão reservadas. ➔ Se o 
Espírito Santo estiver lhe pedindo que tome outra decisão faça isso agora:...................................... 
............................................................................................. ....................................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Outras meditações: www.nibparana.org) 


