
A Fornalha Ardente – Domingo – 29/07/2018 

  

 
  

Texto: Daniel 3 

  

Versículo: Daniel 3:17 “Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem 

prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará”. 

  

Ensine seus alunos que devemos adorar a Deus com muita alegria porque Ele é bom, 

cuida de nós e é o único Deus. 

  

Ensino: A fornalha: Sadraque, Mesaque e Abdenego. 

  

O exército do rei Nabucodonozor tinha lutado contra os israelitas e tinha vencido a guerra. 

Agora esse rei governava sobre os israelitas, povo de Deus. O rei Nabucodonozor 

construiu uma estátua de ouro e fez uma lei ruim para que todo o povo fosse obrigado a 

cumprir. 

  

 



Ele ordenou: “Quando a música tocar, todos deverão se curvar e adorar a estátua de ouro 

que construí. Aqueles que desobedecerem a ordem serão lançados na fornalha quente”. 

  

A música começou a tocar. As pessoas do reino se curvaram e adoraram a estátua de ouro. 

Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego se recusaram a obedecer. Eles se curvavam e 

adoravam somente a Deus. 

  

Orei Nabucodonozor ficou muito bravo quando soube disso. O rei disse: “Façam a 

fornalha ficar mais quente!” Depois lancem esses três homens dentro da fornalha para 

que aprendam a obedecer ao rei. 

  

 
  

Mas quando o rei olhou para dentro da fornalha, havia quatro homens caminhando pelo 

fogo! 

  

 
  

Um deles parecia com um anjo de Deus. 

Então, o rei gritou para os homens: “Saiam da fornalha! O Deus de vocês os salvou”! 



  

O fogo não os queimou. Eles não tinham nem cheiro de fumaça e não estavam vermelhos 

porque o anjo de Deus os salvou daquela fornalha e daquele castigo do rei. 

  

 
  

Até o rei ficou impressionado e fez novas leis em seu reino. 

  

Deus é muito bom! Quando obedecemos a Deus, Ele se alegra. Deus cuida sempre de 

nós. Deus nos ama! 

  

Ore com as crianças: Vamos obedecer a Deus e vamos sempre agradecer porque Deus 

cuida de nós. 

  

Lanche: Sirva um lanche gostoso e nutritivo 

  


