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Não se Curve diante dos Homens 
 

Daniel 3:16-18 
 

Introdução: temos aprendido que para Deus não há impossíveis. Conquanto, encontramos na 
Bíblia diversas oportunidades em que a bênção de Deus foi resultado de uma postura firme de 
alguém. O capítulo 3 de Daniel registra a história de Sadraque, Mesaque e Abde-nego, três 
jovens decididos de alma que não se curvaram diante da pressão que sofreram.  

 
O rei de Babilônia, Nabucodonosor, mandou que se fizesse uma estátua de ouro e todos os 
dias quando as trombetas e os outros instrumentos tocassem, todos os habitantes de 
Babilônia deveriam se curvar em reverência à estátua. Os três jovens hebreus, exilados em 
Babilônia, decidiram que não dariam honra àquela idolatria, ainda que tivessem que pagar um 
alto preço por essa decisão.  

 
Um decreto fora emitido em Babilônia que aquele que não se curvasse e adorasse a estátua 
seria lançado na fornalha de fogo ardente. Mesmo diante daquela ameaça, os três hebreus 
permaneceram firmes. No estudo dessa semana veremos o que acontece quando a vida nos 
pressiona e o que Deus faz em nós quando nos mantemos firmes diante das pressões.   

 
1. Perseguição dos homens – o verso 12 mostra que os nossos posicionamentos serão testados a 

partir da perseguição de outras pessoas. Sadraque, Mesaque e Abde-nego, ocupavam uma 
posição importante nos negócios da província de Babilônia, e os seus adversários aproveitaram 
a oportunidade de levar ao conhecimento do rei a decisão que eles haviam tomado. É evidente 
que eles sabiam qual seria a reação do rei, por isso aproveitaram a situação para prejudicar os 
jovens hebreus e alcançar alguma vantagem. Portanto, as nossas decisões serão testadas, e 
muitas vezes esses testes se constituíram em enfrentar a inveja e a cobiça dos homens. 

 
2. Temos que ter a consciência de que a nossa vida está nas mãos de Deus – diante de 

perseguições, temos que confiar que a nossa vida está nas mãos de Deus e Ele é responsável 
por nós. No verso 15, o rei Nabucodonosor perguntou aos rapazes se eles achavam que Deus 
poderia livrá-los das suas mãos, e a resposta deles demonstra que eles tinham essa 
consciência. No verso 17 eles dizem: ”Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele 
nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei”. 

 
3. Temos que ter a consciência de que enfrentaremos a fúria dos homens – o verso 19 diz que a 

resposta dos três hebreus fez com que Nabucodonosor se enfurecesse. A Bíblia diz que o rei 
mandou acender o fogo sete vezes mais do que se acostumava. Mais do que enfrentar a 
perseguição dos homens, agora eles estavam enfrentando a fúria dos homens. Ou seja, a 
decisão deles foi provada num plano superior. 

 
4. Jesus estará conosco – depois de acesa a fornalha, os três foram lançados nela. A fornalha 

estava tão quente que os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abde-nego, morreram 
queimados pelas chamas (22). Porém, as chamas não puderam destruir os três rapazes. O 
verso 25 diz que todos ficaram perplexos quando viram os três caminhando no meio do fogo 
juntos com uma quarta pessoa que tinha o aspecto de um “filho de deuses”. De um modo 
sobrenatural eles foram guardados, o texto bíblico diz que não foram chamuscados os seus 
cabelos, nem mesmo se sentiu cheiro de fogo. Isso é tremendo! A nossa fé em Jesus deve 
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produzir a certeza de que Ele estará conosco quando estivermos passando pelas provações. 
Mas veja bem, isso acontece quando sustentamos uma decisão de não nos curvarmos diante 
da tentação.  

 
5. Os que nos perseguem se curvarão diante da grandiosidade de Deus – no verso 28, a Bíblia 

diz que Nabucodonosor louvou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abde-nego. Quando 
assumimos uma postura firme diante dos homens, certamente a glória de Deus se manifestará 
em nós; e aqueles que duvidavam da grandiosidade de Deus serão levados a engrandecê-lo. 
Isso nos ensina o melhor sentido da palavra testemunho, ou seja, o compromisso com a fé 
deve nos levar a sustentar posicionamentos que influenciarão positivamente outras pessoas. 

 
6. Por nossa fidelidade ao Senhor iremos prosperar – o versículo 30 diz que Nabucodonosor fez 

Sadraque, Mesaque e Abde-nego prosperarem na província de Babilônia. O mesmo rei que 
havia se enfurecido com eles, foi usado para fazê-los prosperar. A prosperidade veio por 
intermédio de Nabucodonosor, mas eles não fizeram média com o rei, porque sabiam que 
tudo vem do Senhor, por isso, antes de tudo, procuraram agradar a Deus. Da mesma forma, 
todos aqueles que levam Deus a sério serão coroados de êxito, em tudo o que fizerem verão a 
prosperidade de Deus, porque foram achados fiéis.  

 

 


