Não nos prostraremos
O rei Nabucodonosor fazer

Estavam longe de sua casa sua

Deus”, você pega a sua Caloi e

adoraremos a estátua de ouro que

uma estátua gigantesca de sua

pátria, estavam cativos. Longe de

pedala fazendo visitas. E tudo isso

levantaste.”.

imagem, essa estátua era de ouro

seu pastor, longe da sua congre-

você faz para Deus porque sabe

Confiavam em Deus na sua ad-

(vide Daniel 03).

gação, mas nem por isso traíram

que ele cuida de sua casa e da sua

versidade, entendo que deveria

ao Deus Poderoso.

família, e de seus negócios.

ter mais crentes na multidão, mas

Então o rei mandou reunir os
presidentes, juízes, prefeitos, te-

“Nada, em toda a criação, está

Então chegaram até o rei alguns

com medo do rei, se renderam

soureiros, conselheiros, oficiais e

oculto aos olhos de Deus. Tudo

homens caldeus acusando os ju-

a sua estátua e ao seu decreto.

todos os governadores das provín-

está descoberto e exposto diante

deus (vide Daniel 03:08).

Crentes com medo da ação e

cias para a consagração da está-

dos olhos daquele a quem have-

Esses fofoqueiros chegaram até

reação do homem. Uma confiança

tua que o rei Nabucodonosor tinha

mos de prestar contas.” Hebreus

o rei já o intimidando naquilo que

que é exercida quando tudo vai

levantado e todos estavam em pé
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ele tinha ordenado, ou seja deixan-

bem.

diante da estátua.
O pregoeiro falava em alta voz
que quando ele tocasse os in-

Então ao toque dos instrumen-

do bem claro ao rei que ele deu a

Mas quando chega o dia mal,

tos, eles não se prostraram perante

ordem, um decreto, pelo qual todo

esquecem da grandeza de Deus,

a imagem do rei Nabucodonosor.

homem que ouvisse o som dos in-

o mesmo Deus que diz “Mil cairão

strumentos musicais todos; não

A Palavra de Deus diz: “Portanto,

strumentos e de toda espécie de

ao teu lado, dez mil a tua direita,

importando sua raça, dialeto ou

também nós, uma vez que estamos

música se prostrasse e adorasse a

mas tu não serás atingido” Salmos

nação, todos tinham que se pros-

rodeados por tão grande nuvem de

estátua de ouro.
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trar diante da estátua. E quem não

testemunhas [...]” Hebreus 12:01.

E não param por aí: Disseram

Um Deus que diz a você: Não te-

se prostrasse seria lançado na

E na maioria das vezes essa

ao rei que havia uns homens ju-

mas eu estou contigo se passares

mesma hora na fornalha de fogo

plateia nos segue e nos observa,

deus, os quais o rei constituiu so-

pelo fogo nem a chama arderá em

ardente.

não a nosso favor, mas porque os

bre seus negócios da província da

ti, se passares pelas aguas elas
não te submergirão.

Essa estátua representava o

frutos que estamos produzindo in-

Babilônia: Sadraque, Mesaque e

rei Nabucodonosor, e as pessoas

comodam. Muitas vezes você se

Abdenego. E esses homens não

Deus não vai te livrar de entrar

teriam que adorá-lo, prostrando-se

dedica a obra de Deus, faz com

fizeram caso de ti ó rei, eles não

na fornalha, seria muito fácil, mas

aos pés de sua imagem de ouro.

amor, quer e consegue obedecer

dão a mínima para o seu decreto.

lembre-se da nuvem de testemu-

Mas a palavra do senhor diz:

a Palavra de Deus, começa a se

Não respeitam as suas ordens,

nhas. Elas precisam ver você ser

“Eu sou o Senhor; esse é o meu

destacar na tua congregação e

não se prostram e os tocadores

honrado por Deus dentro da for-

nome! Não darei a outro a minha

as vezes o seu perseguidor está a

podem tocar até cansar, mas eles

nalha, lá é o nosso lugar.

glória nem a imagens o meu louvor.

mais tempo que você na presença

continuam ignorando a tua estátua

[...]” Isaías 42:08

do Senhor, mas rejeitou oportuni-

e os tocadores!

Nosso Deus e Pai é o único o

dades, não quis participar. Encon-

qual devemos reverenciar e adorar

trou, ou seja, pôs obstáculos e bar-

e a Ele toda honra e toda glória e

reiras para fazer a obra de Deus,

“É de propósito o que estão fa-

todo louvor.

não buscando o teu reino e a sua

zendo? Porque não adoram a está-

justiça como prioridade.

tua de ouro que levantei?”.

Então os músicos em posição

Então o rei manda chamar os
três jovens e diz:

O rei se enfurece com a desobediência dos três jovens e manda aquecer a fornalha sete vezes
mais, a ponto dos homens que
levavam Sadraque, Mesaque e Abdenego morrerem queimados.
Então os jovens caíram dentro

e instrumentos tocando. Mas três

E agora você chega e se despo-

O rei deixa bem claro se não

rapazes Sadraque, Mesaque e Ab-

ja de si para viver só para Deus,

adorarem a estatua, eles serão

denego, nem se mexeram do lugar

abre mão dos seus projetos e pla-

lançados na fornalha de fogo ar-

De repente o rei se levanta e se

em que estavam. Enquanto todos

nos; renuncia a carne, joga fora a

dente e pergunta “Quem é o deus

espanta com o que ele vê, para ele

se prostravam, eles permanecer-

roupa do egoísmo. Você começa a

que nos poderá livrar das minhas

parece uma visão. E pergunta:

am em pé.

olhar tudo e todos com os olhos de

mãos?” E eles responderam a ele:

“‘Não lançamos três homens na

Você sabe porque, não é?

Jesus, não mede esforços: chov-

“Não necessitamos de te respond-

fornalha? Eis que vejo quatro soltos

Eles eram os cativos de Judá

endo, nevando e o sol escaldante,

er sobre este negócio. O nosso

que andam passeando dentro do

e servos fiéis do Deus Altíssimo.

não são impedimentos para você

Deus, a quem servimos é quem

fogo e nada há de lesão neles e o

Obedientes ao seu Deus, respei-

servir a Deus.

pode nos livrar da fornalha de fogo

aspecto do quarto e semelhante ao

Enquanto outros de carros com

ardente e da tua mão ó rei, e mais

filho dos deuses.’” Daniel 03:25.

dizeres “Propriedade Exclusiva de

não serviremos a teu deus, nem

tavam o seu Deus e eram crentes
fiéis a Palavra de Deus.

da fornalha superaquecida e estavam com as mão amarradas.

Fornalha é para te exaltar! Não

se sinta preso nela, passeie como
os três jovens. Lá fora aguardavam
os restos mortais de Sadraque,
Mesaque e Abdenego. Uma nuvem de testemunhas aguardavam
as cinzas serem recolhidas, mas
presenciaram os três jovens saindo vivos da fornalha aquecida sete
vezes mais.
Deus não os livrou da fornalha.
Nosso Deus confunde os adversários que aguardam o teu fim,
apenas creia!
Deus não te livrara do problema,
o livramento virá quando você
estiver dentro dele. Aqueles que
viram você entrar na fornalha, vão
vê-lo sair dela.
A autoridade terá que reconhecer o poder do nosso Deus, assim
como o rei reconheceu que quem
os tirou da fornalha foi o Deus
Todo Poderoso. Deus pode fazer
homens mudarem as leis e decretos para abençoar os seus servos, como fez o rei que a princípio
assinou um decreto de morte, para
quem não adorasse sua estátua.
E logo após ele faz um outro decreto para que todo povo, nação
e língua que blasfemar contra o
Deus de Sadraque, Mesaque e
Abdenego seja despedaçada, pois
terão que reconhecer a grandeza
do nosso Deus.
Pensaram que seria o seu fim e
aí sai você, de dentro da fornalha:
belo, formoso e mais abençoado
do que entrou e com testemunho
para contar!
É o rei fazendo um decreto em
seu favor!!
“E prosperou Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da
Babilônia.” Daniel 03:30.
Glória a Deus!
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