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INTRODUÇÃO
Coerência – Guiando-se pelos interesses do Reino (Dn 3): No texto fica claro que as leis começam a
se chocar com os valores de fé de Sadraque, Mesaque e Abede-Nego. Ainda assim optam por seguir
os valores do Reino. Como cidadãos, muitas vezes procuramos o melhor pra nós, ao invés de ser
coerente com a nossa fé – conflito de interesses. Nosso grande desafio é amar a Deus e servi-lo ainda
que as coisas deem errado, sem esperar recompensas(Dn 3.17). Devemos ser fieis a Deus ainda que
toda a cultura ao nosso redor pressione na direção oposta. Não há estruturas neutras. Os ídolos
desse mundo nos desafiam a manter nossa fé privada e viver nossos dias debaixo do senhorio desses
mesmos ídolos. Mas você não pode ser cristão apenas aos domingos de manhã. Sua fé só é de fato fé
cristã quando é central em sua vida. Precisamos resgatar a preciosidade da fé em Jesus. Ele é nosso
salvador. Devemos ansiar por apresentá-lo a outros. Vem com a gente!!
DISCUSSÃO
• Pense nas áreas e momentos de sua vida em que mais se sente pressionado/a. Compartilhe com
seu PG o que acha que está em jogo, porque se sente pressionado nessas áreas. Depois pense com
seu PG em maneiras de agir diferente em cada situação!
PENSANDO O TEXTO
• Repense a história de Daniel 3. Diga o que mais te marcou. Acha que ainda vivemos essas pressões
em nossos dias? Exemplifique!
• Comente com seu PG a frase “Poderíamos pensar: o que custa ceder só um pouquinho pra
continuar influenciando uma nação pagã? Para permanecer em posição de liderança e conforto? Mas
fidelidade é algo inegociável para Deus”. O que faria no lugar desse três amigos? Já viveu algo
semelhante?
• “A sociedade diz que nossa fé deve ser privada. Mas como deixar a fé de lado? Não há instituições
ou valores neutros. Ou nos levam a Cristo ou nos afastam. A sociedade tem seus ídolos. Quando
deixamos fé em casa, passamos a semana servindo a esses ídolos (dinheiro, lucro, prestígio, vaidade,
etc) e nos lembramos de Deus aos domingos de manhã. O que fazemos, no final das contas, é viver
como ateus. Onde Deus está no meu dia a dia”. Comente!
• “Nosso desafio é amar a Deus e servi-lo ainda que as coisas deem errado. Sua fé só é de fato fé
cristã quando é central em sua vida. Precisamos resgatar a preciosidade da fé em Jesus. Ele é nosso
salvador e precisamos ansiar por apresentá-lo a outros”. Comente!
DESAFIO
Em que área de sua vida o ambiente e pessoas ao redor tem pressionado para manter sua fé
privada? Ore e peça que Deus conduza você a responder como Sadraque, Mesaque e Abede-Nego!!

