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Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.

Por Luís Cristóvão

VENDO O INVISÍVEL – VIVER PELA FÉ

PASSANDO PELA FORNALHA ARDENTE
Tempo da palavra (25 minutos)
"Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que deus poderá livrá-los das minhas mãos?”
Daniel 3.15b
Sadraque, Mesaque e Abede-Nego nos deixaram pelo menos três
lições: de fidelidade, de ousadia e de fé. Foram fiéis ao Senhor não
cedendo às pressões das circunstâncias enfrentadas; foram ousados em declarar que não precisavam se defender perante o rei; e
demonstraram a fé em Deus, suportando a ameaça de passar pelo
fogo da fornalha. A decisão daqueles jovens de não se curvarem
em adoração à estátua do rei Nabucodonosor os levou para dentro de uma fornalha ardente. Aquela fornalha, aquecida sete vezes mais, pode muito bem, hoje, simbolizar uma grande provação;
uma luta intensa; uma adversidade; um desafio à nossa fé; etc. Mas
nunca se esqueça: “Quando passares pelas águas estarei contigo, e
quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo
fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti.” Isaías 43.2

Compartilhando
1. Por que Deus permitiu que aqueles jovens passassem pela
fornalha?
2. Como você se comporta quando enfrenta grande provação;
uma luta intensa; uma adversidade; um desafio de fé?
3. Quando alguma coisa se torna mais importante do que Deus, ela
toma a forma de um ídolo e passa a controlar a sua vida, isso é
pecado. Aqueles jovens foram fiéis a Deus e não pecaram. Como
você pode ajudar alguém que está vivendo na idolatria?

Tempo de Orar
• Ore por aquelas pessoas que estão passando pela fornalha nesta hora.
• Interceda para que Deus nos ajude a sermos fiéis, ousados e cheios
de fé.
• Ore pedindo a Deus que não nos deixe sucumbir diante das circunstâncias difíceis que enfrentamos.
• Compartilhe os agradecimentos e pedidos e apresente-os ao Senhor.

Compartilhar com as Crianças
1. Vocês ouviram a história de Sadraque, Mesaque e Abede-nego que foram fiéis a Deus e, por isso, jogados numa fogueira bem
grande. Você já se queimou alguma vez? Como foi?
2. Você se queimou sem querer, mas esses 3 rapazes não fizeram
nada de errado e foram condenados a morrer. Que triste, não
é? O que você acha de culpar alguém sem motivo? Ou de fazer
bullying com alguém?
3. Nós precisamos falar de Jesus e do seu amor para que o mundo todo o conheça. Mesmo que tirem sarro da gente, assim como
eles foram protegidos, Deus nos protegerá também. Com quem
você poderia falar de Jesus?

