
ASSUNT

Objetivo do encontro:Entender que 
Para o líder: Pratique o momento B.O.M. com a sua célula!
parte de oração. 
Aviso: As doações de Cestas Básicas 
envelopes. Também pode ser utilizado
contribuicao@pibcuritiba.org.br, com o título

10 MINUTOS - QUEBRA GELO. 
Pergunte ao grupo:  Quem quer contar a co
e como essa experiência vai lhe impacta
Líder: Administre o tempo para que esses testemunhos não ultrapasse

 
20 MINUTOS 

1. Vitória tenho em Cristo 
2. Leia Salmo 146:O que mais
3. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação
4. Não Mais Escravo do Medo

RESUMO DA

INTRODUÇÃO:O contexto histórico é o império babilônico
Nabucodonosor chegou a pensar que 
terra diante do novo “deus” quando a fanfarra tocasse. 
chamou, afirmando que seriam queimados na fornalha
o poder do imperador, porém, nosso Deus é maior que o senhor.
permaneceremos fiéis a Ele e não ajoelharemos. 
Provavelmente as lições desta fornalha nos prepararão para as novas fornalhas
I – Não é porque você é crente fiel que ficará 
enfrentamento de tempos difíceis. Jesus 
que o Senhor sempre entra na fornalha 
certeza: Jesus estará com você. A presença D
Como tem sido a sua reação diante das fornalhas da vida? 
manter-se fiel? Como você se sente
escolher entre a adaptação ao meio e a fornalha
 
II –Quais são as estratégias malignas 
saber a origem do seu sofrimento. A fornalha serve para 
quais coisas você anda desistindo de pertencer a Ele
saber quão crente você é, pois elas te

ASSUNTO DA SEMANA:Tempo de Fidelidade.

Curitiba, 22 de Janeiro de 2023.  
 

Entender que a fidelidade precisa ser cultivada e zelosamente guardada
Pratique o momento B.O.M. com a sua célula! Ao final da reunião, se atende às intruções dadas na 

Cestas Básicas seguem pessoalmente na PIB ou por meio de ofertas
utilizado o Pix 75051458000179: não esqueça de enviar o
com o título: “Doações de cestas básicas - ABASC”. 

contar a coisa mais importante que lhe aconteceu no período de recesso da célula
ssa experiência vai lhe impactar neste novo ano de 2023? 

Administre o tempo para que esses testemunhos não ultrapassem o tempo de 10 minutos.

Vitória tenho em Cristo - https://www.youtube.com/watch?v=J7nV9XE6uW0
mais chamou a sua atenção nesse trecho e porqu

frases de agradecimento e exaltação pelas bênçãos da semana.
Não Mais Escravo do Medo -https://www.youtube.com/watch?v=HrPbG_wZMpk

RESUMO DAMENSAGEM - Pr Nivaldo Nassif 
Tempo de Fidelidade: Daniel 3  

é o império babilônico: um sistema de governo que existia para o imperador. 
que seria deus. No dia da dedicação, todos deveriam 

quando a fanfarra tocasse. Três jovens não se ajoelharam
seriam queimados na fornalha se não se ajoelhassem. A resposta dos três 

nosso Deus é maior que o senhor.Se nosso Deus não nos quiser livrar, 
Ele e não ajoelharemos. Que lições dessa história podemos aprender neste mundo novo
desta fornalha nos prepararão para as novas fornalhas que virão.

Não é porque você é crente fiel que ficará livre do enfrentamento de fornalhas
Jesus advertiu: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. 

na fornalha com você. Crente fiel não ficará isento de 
A presença Dele me garante a vitória; se não aqui, lá. 

reação diante das fornalhas da vida? O que significa não se adaptar ao ambiente e 
Como você se sente quando, diante das oportunidades em sua vida

a adaptação ao meio e a fornalha? 

Quais são as estratégias malignas ao dar para você uma fornalha? A fornalha ensina que não 
fornalha serve para aprender até que ponto você 

desistindo de pertencer a Ele? As fornalhas sempre serão instrumento divino para 
te ensinam a ser fiel aos propósitos de Deus. 

. 

e zelosamente guardada.  
Ao final da reunião, se atende às intruções dadas na 

pessoalmente na PIB ou por meio de ofertas colocadas nos 
: não esqueça de enviar o comprovante no e-mail 

 

no período de recesso da célula 

m o tempo de 10 minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=J7nV9XE6uW0 
e porquê? 

pelas bênçãos da semana. 
https://www.youtube.com/watch?v=HrPbG_wZMpk 

um sistema de governo que existia para o imperador. 
odos deveriam prostrar-se com o rosto em 

ajoelharam e Nabucodonosor os 
A resposta dos três foi reconhecer 

Se nosso Deus não nos quiser livrar, 
Que lições dessa história podemos aprender neste mundo novo? 

que virão. 
de fornalhas: você não ficará isento do 

mas tende bom ânimo. A boa notícia é 
Crente fiel não ficará isento de problemas, mas pode ter 

não aqui, lá.  
não se adaptar ao ambiente e 

, diante das oportunidades em sua vida, percebe que precisa 

fornalha ensina que não é importante 
aprender até que ponto você realmente crê em Deus. Por 
As fornalhas sempre serão instrumento divino para você 



Quais fornalhas têm-lhe desanimado e enfraquecido na proximidade com Deus? Ao se esquivar das 
fornalhas, do que você está se aproximando quando está se distanciando da presença de Deus? 
 
III – Você vai aprender as motivações satânicas ao jogar a fornalha em você: Nesse texto, a motivação é 
impedir que o evangelho avance. O objetivo naquele texto era mudar de Deus. Aquela fornalha era para queimar 
quem prega outro deus. Como na ocasião em que Jesus acalma a tempestade antes de chegar a Gadara, 
Satanás ataca o veículo que leva Jesus. Assim ele garantiria que aqueles povos permanecem cegos e sob seu 
domínio.  
Que interesses e prioridades têm pautado suas escolhas? A zona de conforto ou a fidelidade a Deus?  
 
IV – Segunda estratégia - Ameaça: Satanás quer te fazer desistir, seja pela sedução ou pela ameaça. Usa o 
medo para lhe dissuadir. Quando você aceita o suborno de Satanás ou obedece o medo diante da ameaça dele, 
você faz com que Satanás suba ao trono para dar gargalhadas na cara de Deus, porque você cedeu.  
Que exemplo de vida cristã as pessoas que vivem perto de você precisam receber para conhecer Jesus?  
 
V – A Fornalha nos ensina que somos muito mais eficientes e produtivos nos momentos de sofrimento 
agudo do que nas vitórias e conquistas:Somos muito mais efetivos no nosso testemunho enquanto sofremos 
do que com nossas vitórias e conquistas. Sempre tem gente olhando. Os três quando foram jogados na fornalha, 
não era só o Nabucodonosor que estava olhando. Mesmo que você não saiba, tem gente olhando para você no 
tempo do seu sofrimento. Pode expressar a dor, o que não pode é desistir de Deus. 
Qual o comportamento que seus familiares, vizinhos, colegas de trabalho estão observando na hora do 
seu sofrimento?  
 
VI – Quem é crente, aceita o veredito Dele. É gostoso servir um Deus de milagres, mas é difícil servir um Deus 
soberano. Crente aceitará o veredito de Deus, porque, mais importante do que sobreviver, é morrer fiel.  
De um testemunho de quando se deparou diante de uma escolha entre a sobrevivência ou fidelidade a 
Deus. 
 
CONCLUSÃO.Na fornalha, tinha uma quarta pessoa com eles. A nossa diferença não é ausência de sofrimento, 
mas termos Jesus no enfrentamento das nossas fornalhas. Como saber se essa presença de Jesus é também 
para mim? I – Deus ama você e tem um plano maravilhosos para você, vida com propósito e significado. II – O 
amor e o plano de Deus para sua vida não podem chegar a você por causa do seu pecado, que faz separação 
entre você e Deus. O que você pode fazer? Nada. Nem religião serve. Quem leva a Deus é Jesus. III – Cristo, 
voluntariamente deixou o céu e veio à Terra, viveu sem pecado e foi na cruz do calvário para morrer no seu lugar, 
ele substituiu você na cruz e perdoou todos seus pecados. IV – Se você crer em Cristo com todo o seu coração e 
confessar com sua boca seus pecados, Jesus entrará no seu coração e vai te dar 4 pressentes: 1) Perdão de 
todos os pecados; 2) Nova vida nesta vida, não sem fornalhas, mas com ele junto com você para enfrentá-las, 
pois Ele muda o seu futuro com convicção de que você tem um Deus todo poderoso dentro de você; 3) Ele diz: Eu 
sou a luz do mundo. Quem me recebe, recebe a luz e nunca mais andará em trevas; 4) A vida eterna, onde nos 
encontraremos e ficaremos juntos para sempre.  
CHECAGEM:O que Deus falou com você hoje? Qual o propósito da fornalha que você está vivendo agora para a 
sua vida? Você não se acha importante para Deus porque está passando por um período dentro da fornalha?  

As viagens missionárias voltaram e o Min. de Missões te convida a participar da viagem para Ilha Rasa, no litoral 
do Paraná, que será nos dias 18-21/02! Venha vivenciar a missão na prática, dedicando seu tempo para servir e 
comunicar as boas novas de Cristo. Faça sua inscrição em: https://pibcuritiba.org.br/viagens-missionarias/.  
 

Pratique o momento B.O.M. com a sua célula! Dividam-se em grupos de 2 ou 3 pessoas de mesmo sexo e 
questionem: o que Deus lhe falou em seu momento de leitura bíblica nesta semana? Qual é o seu motivo de 
oração para hoje? E como você irá cumprir a missão de levar o evangelho a toda criatura entre as pessoas ao seu 
redor? 


