
 

 

Roteiro de célula a partir de 28 de Abril 2019 

 

Tema:       Uma fé incondicional   –   Dn 3:15-18 
 

Introdução: Deus colocou a fé daqueles homens à prova. 

- Eles não queriam morrer queimados; a própria declaração deles comprova isso: 

“Nosso Deus a quem servimos pode nos livrar...”! 

- A expectativa de fé deles foi exagerada confiando ao ponto, de que Deus aplacaria a 

força do fogo, entretanto, ao mesmo tempo demonstraram uma fé incondicional:  

 “Deus tem poder para nos livrar, mas, se Ele não o fizer, continuaremos firmes”  

 (Dn 3:17-18). 

- Eles experimentaram um dos grandes milagres da Bíblia, pois foram jogados pra 

dentro de um fogo altamente aquecido, mas, a força do fogo não pode atingi-los. 

 

Atitudes de fé fundamentada na verdade move o coração de Deus. 

- Como um filho pode surpreender um pai com atitudes nobres, o cristão poderá fazê-lo 

também diante de Deus se movendo em fé. 

- Pois, Deus decidiu estabelecer que o homem vivesse por acreditar Nele. 

- A Igreja entrou em cena com esta roupagem; quando muitos  cristãos que não tiveram 

a vida por preciosa. 

 - Nada agrada mais a Deus, do que confiarmos Nele usando a fé. 

- Quando nos entregamos em fé ao Senhor, “Ele tudo fará”! 

 

Corremos perigo quando não demonstramos mais dependência Dele. 

- “Maldito o homem que confia no homem, na força de seu braço” –[Jr 17:5]. 

- Para que Davi, nunca confiasse em si mesmo Deus o relembrava: 

(“Eu te tirei de lá do curral”). 

- Jesus chamou de pobre, aqueles cristãos que confiavam nas riquezas que tinham  

[Ap 3:17-18]. 

- Por mais cedo que alguém se levante e se esforce, se não buscar Dele a benção, tudo  

será inútil – [Sl 127:1-2].  

- A vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui – [Lc 12:15]. 

- Mas, “Agindo Deus quem impedirá”? – Is 43:13. 

 

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

promessa de Deus.  

- A verdadeira confiança é aquela que esta fundamentada em algo que Deus prometeu. 

- Deus tem prazer quando alguém neste mundo de incerteza confia na  Sua Palavra. 

 

Uma das marcas do orgulho é confiar em si! 

- “Não te estribes em teu próprio entendimento” – Pv 3:5. 

- Jesus disse: - “Sem Mim, nada podeis fazer”! 

 

Esses três tinham convicção de estarem em uma posição no Senhor:  

http://e.se/


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

 

 

Textos bíblicos 
 

Daniel 3:15-18 

15  Agora, pois, se estais prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, 

da sambuca, do saltério, da gaita de foles, e de toda a espécie de música, para vos 

prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é; mas, se não a adorardes,  

sereis lançados, na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus 

que vos poderá livrar das minhas mãos? 

16  Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: 

Não necessitamos de te responder sobre este negócio. 

17 Eis que o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha de fogo 

ardente; e ele nos livrará da tua mão, ó rei. 

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

estátua de ouro que levantaste. 

Isaías 43:13. 

Ainda antes que houvesse dia, eu sou; e ninguém há que possa fazer escapar das minhas 

mãos; agindo eu, quem o impedirá? 

 

Provérbios 3:5 

Confia no SENHOR de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio 

entendimento. 

 

 
 

  

 

 


