
Enquanto outras pessoas não obedeciam a Deus, Sadraque,

Mesaque e Abede-Nego O obedeciam, mesmo quando arriscavam

as suas vidas.

PONTOS FORTES 

•  Sadraque, Mesaque e Abede-Nego amavam a Deus. Então, eles

    obedeceram a Ele e às Suas leis.

•  Eles tinham muita fé! Eles acreditavam que Deus era capaz de

    salvá-los do fogo e do rei.

O RELACIONAMENTO DE SADRAQUE, MESAQUE E ABEDE-NEGO COM DEUS

•  Sadraque, Mesaque e Abede-nego conheciam e amavam a Deus.

    Eles sabiam que Deus os amava. Eles sabiam que Deus era forte,

    então Ele iria protegê-los e salvá-los.

•  Assim como os três amigos, você também

   poderá superar as coisas ruins na sua

   vida se conhecer o Amor de Deus

   por você.

ATITUDE HEROICA

“Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos
culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei”.

- Daniel 3:17 (NVI)

•  Há muito tempo, três amigos israelitas, Sadraque, Mesaque e

  Abede-Nego, foram levados cativos como escravos para a Babilônia.

•  O rei Nabucodonosor governava a Babilônia. Ele mandou fazer

  uma grande estátua de ouro e disse que, quando a música

  tocasse, todos deveriam se curvar a essa estátua. Do contrário,

  seriam jogados em uma fornalha de fogo ardente.

•  Sadraque, Mesaque e Abede-Nego não se curvaram nem diante

  da estátua, nem de mais nada porque serviam ao único Deus

  verdadeiro.

•  Disseram ao rei que ele poderia jogá-los no fogo, mas o Deus

  deles os salvaria.

•  Todos os três foram jogados no fogo, mas Deus os protegeu

  e salvou do fogo que nem as suas roupas tinham cheiro de

  fumaça.

Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."
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