
 
Roteiro para as células a partir de 06 de outubro de  2019 

 
Tema:    Andamos por fé não por vista   -  Dn 3:17-18     

  

Introdução: Há uma confiança diferenciada na vida daquele que aprende a servir a 

Deus pela fé. Esses três homens estavam dizendo: “A nossa fé em Deus não irá mudar, 

mesmo se as coisas não saírem bem”. 

 

Cada cristão terá de passar pelas suas fornalhas – Serão situações que fugirão ao 

controle, mas, serão momentos nos quais, teremos a oportunidade de comprovar diante 

de Deus, se estamos vivendo por fé ou por aquilo que estamos vendo. 

 - Abraão foi provado na sua fé neste nível: “Deus provou a Abraão e disse: Toma 

agora o teu único filho Isaque, a quem amas e vai à terra de Moriá e me oferte ele 

holocausto - [Gn 22:1-2] - Abraão  tomou o cutelo para imolar o seu filho,  mas o anjo 

do SENHOR lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! Não estendas a tua 

mão sobre o moço e não lhe faças nada; porque gora está comprovado que você teme a 

Deus, pois  não me negaste o teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e eis um 

carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres entre os arbustos e tomando-o, o 

ofertou em holocausto, em lugar de seu filho.” - [Gn 22:10-13]. 

 

Isso é o que a Bíblia chama de: “Andar por fé e não por vista”. 

- Paulo entendeu e viveu isso - II Co 5:6-10 

- Paulo disse no meio da tempestade: “O Deus de quem eu sou e sirvo, mandou o seu 

anjo nesta noite pra me dizer que ninguém que está neste navio, irá morrer nesta 

tempestade” – [At 27:22-24]. 

- Esta é uma condição de maturidade na vida de fé possível de ser alcançada. 

- Os grandes milagres são atraídos em ambientes onde a fé é vivida assim. 

 

Davi afirmou: “Ainda que eu tivesse que passar pelo vale da sombra da morte não 

temeria o mal”. 

- Este é um nível para onde o E.S. quer nos conduzir. 

- É muito agradável ser visitado pelo cuidado e pela provisão de Deus; mas, Deus deseja 

encontrar fieis na Terra, que continuem servindo, mesmo quando o choro estiver 

durando a noite toda. 

- Enquanto isso, Ele continua procurando adoradores verdadeiros.  

- Ele perde o prazer em alguém que retrocede na fé, um risco que cada um de nós 

corremos.   

  

Conclusão: “Aquele que crê não será confundido” – [Rm10:11].  



- A sociedade vive uma grande instabilidade, por não experimentar a confiança nas 

promessas de Deus.  

 

Textos Bíblicos 
     

Daniel 3:17-18 

17  Eis que o nosso Deus, a quem servimos pode nos livrar e ele nos livrará da fornalha 

de fogo ardente e da tua mão, ó rei. 

18 Mas, se isso não acontecer, fica sabendo ó rei, que não serviremos a teus deuses nem 

adoraremos a estátua de ouro que levantaste. 

 

II Coríntios 5:6-10 

6  Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, 

vivemos ausentes do Senhor 

7  Porque andamos por fé, e não por vista. 

8  Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor. 

9  Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. 

10  Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um 

receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. 
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