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TEXTO BÍBLICO BÁSICO | DANIEL 1:1-9



E Moisés foi instruído em toda a 
ciência dos egípcios e era poderoso 

em suas palavras e obras. 
-Atos 7:22



OBJETIVOS

01

Reconhecer

o valor da razão na
formação do 

indivíduo;

02

Compreender

que fé e razão não
são forças opostas, 
mas sim, elementos
que atuam em suas
respectivias áreas da 
experiência humana;

03

Conscientizar-se

para ser uma
referência de fé em

Cristo e um 
instrument de 

evangelização no 
ambiente acadêmico.
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A Letra mata?



O qual nos fez também 
capazes de ser ministros 
de um novo testamento, 

não da letra, mas do 
espírito; porque a letra 

mata e o espírito vivifica

-2 Co 3.16



Porque já é manifesto que 
vós sois a carta de Cristo, 

ministrada por nós, e 
escrita, não com tinta, mas 

com o Espírito do Deus 
vivo, não em tábuas de 

pedra, mas nas tábuas de 
carne do coração.

-2 Co 3.3



E, se o ministério da morte, gravado com letras 
em pedras, veio em glória, de maneira que os 

filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face 
de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a 

qual era transitória, 
Como não será de maior glória o ministério do 

Espírito? 

-2 Co 3.7-8



Persiste em ler, exortar e 
ensinar, até que eu vá. 

-1 Timóteo 4.13



01

02

03

04

05

Sem defeito;

Boa aparência;

Instruídos em toda sabedoria;

Doutos em ciência

Entendidos no conhecimento;

Qualificações
humanas

06 Habilidade para server no palácio;

07 Aptos para aprender outros idiomas



Daniel ִנּי ֵאלדָּ

Deus é meu juiz

Beltessazar רֵבלְ  אצַׁ שַׁ ט 

Bel te Proteja



Hananias נְ  יָּהֲחנַׁ

Yahweh é Gracioso

Sadraque דְ  ְךשַׁ רַׁ

Servo de Aku



Misael ֵאלִמישְָּ

Quem é igual a Deus?

Mesaque ְךֵמי שַׁ

Quem é como Aku?



Azarias ְ יָּהֲעזַׁר 

Yahweh é meu ajudador

Abede-Nego ֹגוֲעֵבדְ נ 

Servo de Nego ou Nebo



Nome 

judaico

Significado

bíblico

Nome 

babilônico

Significado

babilônico

Daniel Deus é meu Juiz Beltessazar Bel te proteja

Hananias Jeová é gracioso Sadraque Servo de Aku
(deusa da lua)

Misael Quem é igual a 
Deus?

Mesaque Quem é como Aku
(deus da lua)

Azarias Deus é meu 
ajudador

Abede-Nego Servo de Nego ou 
Nebo



1. O VASTO CAMPO 
MISSIONÁRIO DO 

AMBIENTE 
ACADÊMICO









1.1 Lançando as redes 
ao mar



Estatísticas de 2018
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Ensino à distância

Ensino presencial Matriculados no Ensino 
Superior

75,7%

24,3%

8,45 M



1.2 Ocupando postos-chave da nação

23

O cristão precisa se preparar e ocupar os espaços importantes 
dentro da sociedade

01 Preparo

O tempo dentro da universidade é um tempo de preparo
intelectual. Exemplo: Daniel e seus companheiros se 
prepararam por 3 anos;

02 Avaliação

A avaliação serve para verificar os conhecimentos. O resultado
pode ser a aprovação ou reprovação. Daniel e seus
companheiros foram aprovados com louvor, 10 vezes mais
inteligentes e destacados que todos os seus concorrentes;

03 Ocupação

Depois do preparo e da avaliação positiva vem a fase da 
ocupação. A fase onde se coloca em prática aquilo que 
aprendeu. Daniel e seus companheiros se tornaram ministros
importantes na corte da Babilônia. 



I
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2.     

A REFORMA 
PROTESTANTE E  

O AMBIENTE 
ACADÊMICO





2.1 ESCOLASTICISMO: O DIÁLOGO ENTRE A FÉ E RAZÃO



Escolasticismo | σχολαστικός | scholasticus
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Escolasticismo deu origem à palavra escola, àquele que é instruído 
ou lugar que se aprende

Universidade de Oxford

Entre os séculos IX e XIII na 
Europa surgiu o movimento 
do Escolasticismo. São Tomás 
de Aquino foi um dos grandes 
representantes desse 
período. A fé e a razão já era 
defendida na Patrística por 
Santo Agostinho, no entanto, 
São Tomás de Aquino 
ampliou o debate apologético 
usando a razão para explicar 
a existência de Deus.
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2.2 REFORMA PROTESTANTE E AS GRANDES UNIVERSIDADES





2.2 Reforma Protestante e as Grandes Universidades
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Insignificante

Invisível

Fonte: @boletimmaranata



2.2 Reforma Protestante e as Grandes Universidades
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Insignificante

Invisível

Fonte: @boletimmaranata



2.2 Reforma Protestante e as Grandes Universidades
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Insignificante

Invisível

Fonte: @boletimmaranata



2.2 Reforma Protestante e as Grandes Universidades
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Insignificante

Invisível

Fonte: @boletimmaranata



2.2 Reforma Protestante e as Grandes Universidades
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Insignificante

Fonte: @boletimmaranata



3. O DISCIPULADO EXERCIDO NO 
AMBIENTE ACADÊMICO



3.1 Como obter êxito
na evangelização no 
meio acadêmico

Investir na vida espiritual

Identificar outros cristãos

Criar uma rede de 
relacionamentos

3.1.1

3.1.2

3.1.3



VIDA DEVOCIONAL

01

O estudante precisa
manter uma vida de 

oração ativa

Oração

02

Meditar na Palavra de 
Deus dia e noite

Palavra

03

Estar alerta contra as 
astutas ciladas do diabo

Vigilância



3.2 Marcar posição e declarar a fé em Cristo
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01 as ideologias anticristãs mais comuns no ambiente 
universitário. Relacione as mesmas com a nossa 
cosmovisão cristã

Conhecer

02 58% dos jovens universitários sofrem de ansiedade, 
45% se sentem desanimados, 28% sentem uma 
profunda desesperança, 10% já tiveram intenção 
suicida (ANDIFES, 2018). 

Ser disponível

03 estudantes e profissionais, por meio da comunicação 
da mensagem do evangelho segundo a Bíblia e da 
demonstração prática de vivência cristã. 

Evangelizar

04 descansar n’Ele. Do Senhor depende a 
preservação de nossa fé, a saúde de 
nossa vida espiritual, e as condições para 
viver neste mundo mau de maneira que 
nosso próximo e o próprio mundo sejam 
abençoados e Ele glorificado.

Confiar em Deus



Existem várias agências missionárias que existem para compartilhar o evangelho 
de Jesus Cristo nas escolas e universidades. 



COMO UM PROFESSOR UNIVERSITÁRIO PODE GLORIFICAR A 

DEUS?

No trabalho, a excelência é a melhor maneira de pregar o

evangelho, ou seja, através das nossas atitudes.

“Excelência é fazer coisas ordinárias 

de maneira extraordinária” 

John W. Gardner
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01

Reconhecer

O valor da razão na
formação do 

indivíduo;
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Portanto, quer comais, quer 
bebais ou façais qualquer 
coisa, fazei tudo para a 

glória de Deus. 

-1 Coríntios 10:31




