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Em Daniel 3 somos dados a um poderoso exemplo de poder da adoração durante um tempo de aflição na história
de três Hebreus, cujo rei Nabucodonosor pôs dentro da fornalha. Esses homens não estavam sendo testados para
ver se tinham fé, o fato é: a fé deles os levou para lá. Claramente Deus tinha um propósito nisso. Pense nisso: os
pagãos babilônios não foram influenciados por suas orações ou pregação. Não se impressionaram com sua
sabedoria, conhecimento ou santidade. Não. O impacto na Babilônia veio quando o povo olhou para dentro da
fornalha e viu aqueles três homens regozijando e louvando a Deus em seu pior momento (Leia Daniel 3.24-30).
Jesus apareceu naquela fornalha, e eu creio que Suas primeiras palavras aos seus filhos Hebreus foi: “Irmãos,
levantem-se agora, suas cadeias foram soltas. Deixem que esse governo pagão e esse povo sem Deus vejam
vocês regozijando e louvando a seu Deus em sua hora de aflição.”
Aqueles homens fizeram isso e a Escritura diz que Nabucodonosor ficou atônito ao ver aquilo. Ele se levantou
espantado dizendo “O que está acontecendo aqui? Nós jogamos três homens na fornalha, mas agora há quarto e
todos estão com as cadeias soltas! Olhe, eles estão cantando e louvando ao quarto homem” (Veja Daniel
3.24-25).
Esse é o impacto que o louvor e a adoração trazem durante as nossas provações. Então, como você tem reagido
em sua hora de aflição? Você tem bebido do cálice da inconstância, se sentido fraco, sem poder para resistir ao
inimigo? É tempo de sacudir essas cadeias pesadas e erguer as mãos em louvor a seu Redentor. Você é livre,
não importa qual seja sua provação. Regozije-se e alegre-se, sabendo que o quarto homem está na fornalha com
você. Cristo se revelará em sua provação, e seu fogo queimará todas as cadeias que te abalam.
Até porque você não está sendo testado, mas treinado!
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