Enfrentando
as fornalhas
da vida
Aquele que guarda a Palavra de
Deus no coração é guardado por
Ele.
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Então o rei fez prosperar a
Sadraque, Mesaque e
Abednego, na província de
Babilônia."
Daniel 3.30

13. Então, Nabucodonosor, com ira
e furor, mandou chamar Sadraque,
Mesaque
e
Abede-Nego.
E
trouxeram a esses homens perante o
rei. 14. Falou Nabucodonosor e lhes
disse:

TEXTO BÍBLICO

É de propósito, ó Sadraque,
Mesaque e Abede-Nego, que vós
não servis a meus deuses nem
adorais a estátua de ouro que
levantei? 15. Agora, pois, se estais
prontos, quando ouvirdes o som da
buzina, do pífaro, da cítara, da
harpa, do saltério, da gaita de foles e
de toda sorte de música, para vos
prostrardes e adorardes a estátua que
fiz, bom é; mas, se a não adorardes,
sereis lançados, na mesma hora,
dentro do forno de fogo ardente; e
quem é o Deus que vos poderá livrar
das minhas mãos?

DANIEL 3
3

COMENTÁRIOS EXTRAS
Sobre o Livro de Daniel

Daniel foi deportado, enquanto adolescente,
no ano de 605 aC, para a Babilônia, onde
viveu mais de sessentas anos. Possivelmente
fosse de uma família de classe alta de
Jerusalém. Isaias e Ezequias (Isa 39:7)
haviam profetizado a deportação para a
Babilônia dos descendentes da família real.
Inicialmente, Daniel serviu como estagiário
na corte de Nabucodonosor. Mais tarde,
tornou-se conselheiro de reis estrangeiros.
A importância de Daniel como profeta foi
confirmada por Jesus em (Mat 24:15)

O nome Daniel significa “Deus é meu juiz”
Sua inabalável consagração a Jeová e sua
lealdade ao povo de Deus comprovaram
fortemente essa verdade na vida de Daniel.
Embora o cerco e a deportação de cativos
para a Babilônia tenha durado vários anos, os
homens fortes e corajosos, os habilitados e
os instruídos foram retirados de Jerusalém
logo no início da guerra (2Ki 24:14). A data
do cativeiro de Daniel costumeiramente
aceita é de 605 aC. Sua profecia abrange o
espaço de tempo de sua vida.

Juntamente com milhares de cativos de Judá
levados para o exílio na Babilônia, entre 605 a
582 aC, os tesouros do palácio de Salomão e do
templo também levados. Os babilônios haviam
subjugado todas as províncias governadas pela
Assíria e haviam consolidado o seu império
numa área que abrangia grande parte do Oriente
Médio.
Para governar um reino tão diversificado numa
área de tamanha extensão, necessitava-se de
uma burocracia administrativa especial.
Escravos instruídos ou habilitados que as
circunstâncias requeriam tornaram-se a mão de
obra do governo. Por causa de sua sabedoria,
conhecimento e boa aparência, quatro jovens
hebreus forma selecionados para o programa de
treinamento (Dan 1:4). Devido ao caráter
excepcional de Daniel, Hananias, Misael e
Azarias, estes jovens foram contemplados com
funções relevantes no palácio do rei. Daniel
sobrepujou a todos os homens sábios daquele
vasto império (Dan 6:1-3).

Nota sobre o Livro de Daniel da Bíblia Ilumina
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COMENTÁRIOS
EXTRAS
Nabucodonosor
Parece que Nabucodonosor passou pela adaptação aramaica do
acádico Nabukudurrí-usur, que significa «0 (deus) Nabu protegeu
minha herança». A transliteração hebraica desse nome
é nebuchadrezzar. Na Septuaginta (vide) temos Nabouchodonosor.
No latim, Nabuchodenesor. E não há que duvidar que daí é que
se derive a forma do nome em português. Houve dois reis
babilônicos com esse nome: Nabucodonosor I, que reinou entre 1146
e 1123 A.C.; e Nabucodonosor II, a figura mais famosa, que é
mencionada nas páginas da Bíblia, e que reinou de 605 a 565 A.C.
Ele era filho de Nabopolassar, 0 fundador do segundo império
babilônico (ou caldeu) sobre as ruínas do império assírio.
Nabucodonosor II era casado com Amitis (Amuhia), filha de
Astiages, rei dos medos, provavelmente um casamento efetuado
por interesses políticos. Nabucodonosor teve, pelo menos, três
filhos: Amel-Marduque (também chamado Evil-Meredoque), que 0
sucedeu no trono, Marduque-Sum-Usur e Nabu-Suma-Lisir.
As passagens bíblicas que relatam a história de Nabucodonosor,
naquilo em que ele está ligado com o povo de Israel, são:

II Reis 23-25; Jer. 22:32-40; II Crô. 36; Dan. 1-5; Esd. 1-6; Nee. 7, além
de algumas outras referências dispersas, no livro de Ezequiel. Uma
crônica babilônica, de número 21.946, dá um esboço dos eventos do seu
reinado, durante os primeiros onze anos de seu governo. Além disso,
existem inscrições, textos de edificações e oitocentos contratos que dão
alguma informação a seu respeito, suas obras e sua época. E a
arqueologia moderna muito tem feito para esclarecer certos pontos
históricos.
Informes Históricos
1. Durante o reinado de seu pai, Nabopolassar, Nabucodonosor foi 0
príncipe-herdeiro da Babilônia. Seu pai foi o fundador do segundo
império babilônico (caldeu). Antes de começar a reinar, foi o comandante
do exército babilônico que lutou contra os assírios e derrotou-os, no norte
da Assíria (606 A.C.).
2. Em 607 A.C., Nabucodonosor havia derrotado Neco II e seu exército
egípcio, em Carquêmis e Hamata (ver II Reis 23:29 ss; II Crô. 35:20 ss;
Jer. 46:2).
3. Foi então que Nabucodonosor conquistou a totalidade de Hati, ou
seja, a Síria e a Palestina, conforme relata a Crônica Babilônica, e acerca
do que Josefo teceu comentários (ver Anti. 10:6). Ver também Jer. 36:1.
4. Estando Nabucodonosor ocupado nessas conquistas, seu pai morreu;
e ele voltou à Babilônia a fim de ser coroado rei, 0 que teve lugar a 6 de
setembro de 605 A.C. Champlin

COMENTÁRIOS
EXTRAS
Nabucodonosor
5. Em 604 A.C., Nabucodonosor começou a receber tributos da Síria
e dos reis de Damasco, Tiro e Sidom. Jeoaquim, de Judá, foi seu fiel
vassalo durante apenas três anos (ver II Reis 24:1; Jer. 25:1). Asquelom
não quis cooperar com Nabucodonosor, na repressão aos judeus, pelo
que foi demolida.
6. Em 601 A.C., os babilônios sofreram uma derrota parcial diante
dos egípcios. E Jeoaquim, rei de Judá, tolamente pensou que a derrota
tivesse sido definitiva, transferindo sua lealdade para 0 Egito. Com seu
discernimento profético, Jeremias sabia que esse constituía um terrível
engano, porquanto 0 poder da Babilônia era esmagador e inevitável.
Ver Jer. 27:9-11. No entanto, Jeremias foi acusado de traição e
aprisionado, por estar favorecendo à Babilônia.
7. Em 599 A.C., Nabucodonosor derrotou as tribos árabes de Quedar
e do leste do rio Jordão, conforme Jeremias havia predito (Jer. 49:2833).
8. Pouco depois, Nabucodonosor vingou-se de Jeoaquim e de Judá
(ver II Crô. 36:6). Jerusalém caiu diante dos babilônios a 16 de março
de 597 A.C. Nabucodonosor nomeou um elemento de sua escolha,
dentre a família real de Judá, para governar em seu nome, e impôs um
pesado tributo a Judá (ver Crônica Babilônica BM
21.946), Matanias/Zedequias foi feito governante de Judá, foram
tomados despojos e foram tomados reféns (ver II Reis 24:10-17).

9. Nabucodonosor removeu os vasos sagrados do templo de Jerusalém,
sendo transportados para a Babilônia, onde foram depositados no templo
de Marduque (II Crô. 36:7,11; Reis 24:13; Esd. 6:5). Em seguida, os
cativos foram forçados a marchar até a Babilônia, a começar de abril de
597 A.C. Esse foi 0 cativeiro babilônico, que se prolongou por setenta
anos. Jeoaquim e outros cativos de Judá são mencionados por nome nas
inscrições babilônicas.
10. Em 596 A.C. Nabucodonosor lutou contra os elamitas (Jer. 39:34);
também houve perturbações intensas que ele conseguiu dominar. Além
disso, ele ampliou seus ataques militares contra 0 Ocidente, tendo
saqueado Jerusalém, em 587 A.C., ocasião em que capturou 0 rebelde
Zedequias (Jer. 39:5 ss).
Houve, igualmente, novos levantes no Egito. Nabucodonosor fez
deportar mais judeus para a Babilônia (Jer. 52:30). Tiro foi atacada
e conquistada (Eze. 26:7). Foi encontrado um texto na Babilônia
que alude à invasão do Egito, por parte dos babilônios, em 568-567
A.C. (ver Jer. 43:8-13). No entanto, dispõem-se de poucas
informações formais quanto aos seus últimos trinta anos de governo.
11. Daniel registra a loucura temporária de Nabucodonosor, quando ele
foi afastado do trono (Dan. 4:23-33), embora essa informação não seja
confirmada em qualquer fonte informativa babilônica.
12.
Nabucodonosor faleceu em agosto-setembro de 562 A.C., e foi
sucedido no trono por seu filho Amel-Marduque, ou Evil-Merodaque.
Champlin

OBJETIVOS
Esse e-book se propõem a:

1

2

3

Mostrar

Ressaltar

Revelar

que não devemos nos curvar ao
mundo.

que Deus nunca nos deixa só.

que é no fogo que somos testados.
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3 passos para
entender

1
Três jovens
amigos de
Deus

2
Fé em tempos
difíceis

3
Um Deus que
confunde o
inimigo.

A jornada de fé a partir de
Daniel 3
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INTRODUÇÃO
▪

DD.MM.20AA
ADICIONAR UM RODAPÉ

Nesta lição, veremos a bondade e fidelidade de Deus ao enviar o Seu
anjo para livrar Seus servos da fornalha de fogo. Veremos que Deus
guarda de todo mal aquele que persevera firme, seguindo aos Seus
ensinamentos.
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COMENTÁRIOS
EXTRAS
Comentários sobre o capítulo 3 de
Daniel
Uma estátua (1). Era costume entre os reis assírios erigirem
estátuas de si mesmos. Que aquela fosse uma estátua do próprio
Nabucodonosor, entretanto, não é expressamente afirmado. É
possível que o fato de Daniel haver identificado a cabeça de ouro
com o rei (#Dn 2.38) e sua própria satisfação devido ao número
de suas conquistas (entre as quais, provavelmente, Jerusalém
podia ser agora incluída) tenha levado Nabucodonosor a ficar
cheio de orgulho, erigindo aquela estátua tanto em honra de seu
deus como em sua própria honra. De ouro (1). Não é preciso
entender necessariamente que a estátua tenha sido feita de ouro
sólido, pois pode ter sido recoberta de ouro. Também é possível
que tenha sido posta sobre um pedestal, e na forma de um
obelisco que, na base, tinha três metros de largura. O aspecto
grotesco da estátua não é argumento contra a historicidade do
relato e uma evidência de haver sido genuína é o emprego do
sistema sexagésimo babilônico. Campo de Dura (1) é um lugar
vasto entre montanhas, cuja exata localização não tem sido
determinada, embora a palavra duru (um muro que fecha) seja
regularmente comum em babilônico.

Objeção contra a autenticidade do livro de Daniel tem sido aventada
por causa da presença de alegadas palavras gregas no versículo 5.
Os nomes de três dos instrumentos musicais (a saber, os que são
traduzidos como harpa, sambuca e saltério) têm sido algumas vezes
considerados como de origem grega. Caso sejam gregas, assim diz
o argumento, então certamente Daniel não as teria conhecido, visto
que viveu tão antes do levantamento da cultura grega. Não obstante,
ainda que tais palavras fossem realmente de origem grega, de forma
alguma seguir-se-ia que Daniel não poderia tê-las usado, visto que a
cultura grega se espalhou desde bem cedo e havia soldados gregos
no exército de Nabucodonosor (ver The Prophecy of Daniel, pág.
87).
>Dn-3.12
O caráter injusto da acusação contra os companheiros de Daniel
deveria ser notado (12). Seus acusadores declaram-nos judeus,
assim frisando que eram estrangeiros, com a possível implicação
que, sendo estrangeiros, não seriam leais. Note-se, ainda, a
declaração que o rei havia honrado aqueles judeus, deixando
subentendido que lhes faltava gratidão. Tem sido levantada a
questão por que Daniel não é mencionado nesse capítulo. Várias
sugestões têm sido feitas tentando dar resposta, mas, nenhuma delas
é satisfatória. Visto que a Bíblia não menciona Daniel nesse ponto,
é inútil especular sobre a questão.

COMENTÁRIOS
EXTRAS
Comentários sobre o capítulo 3 de
Daniel
>Dn-3.14
Tomado de ira, o rei ordena que os três homens acusados lhe
fossem trazidos à presença, oferecendo-lhes oportunidade de
negar a acusação (14). O versículo 16 oferece alguma dificuldade
e seria mais apropriado traduzir sua última parte como: "... não
necessitamos, com respeito a esse assunto, defender-nos perante
ti". Em outras palavras, os três reconhecem a verdade da acusação
e, em lugar de se defenderem, estão dispostos a deixar seu caso
nas mãos de Deus. O versículo 17 não lança qualquer dúvida
sobre a capacidade de Deus para salvar, mas antes, salienta Sua
habilidade ética, isto é, se Deus em Sua vontade puder livrar, Ele
o fará.

>Dn-3.19
Em resposta, Nabucodonosor ordena que a fornalha seja aquecida
sete vezes mais do que o costumeiro e os três são projetados no
meio das chamas (19). O versículo 25 apresenta o espanto do rei
ao perceber que, em adição aos três judeus, havia na fornalha
alguém "semelhante ao filho dos deuses".

Por meio da abertura no fundo da fornalha, o rei viu uma quarta
pessoa e, embora falando do ponto de vista de um homem estribado
na superstição babilônica, reconheceu a presença de um Ser
sobrenatural, alguém da raça dos deuses. O rei pagão, naturalmente,
não podia reconhecer a verdadeira identidade dAquele que estava
em sua presença. Alguns têm pensado que se tratava de um anjo que
apareceu na fornalha; mais provavelmente, porém, temos aqui uma
manifestação pré-encarnada do Filho de Deus.
No livramento dos três foi realizado um grande milagre por Deus.
Milagre é um ato, realizado no mundo externo pelo poder
sobrenatural de Deus, contrário ao curso comum da natureza
(embora não necessariamente levado a efeito contra os meios
ordinários da natureza), e seu propósito é servir de sinal ou
comprovação. Um milagre, por conseguinte, não deve ser
considerado meramente como uma obra poderosa, mas como uma
obra poderosa designada a comprovar os propósitos redentores de
Deus. A milagrosa libertação da fornalha ardente tinha o propósito
de demonstrar a soberania do verdadeiro Deus sobre a nação que
havia feito cativa Israel. Nabucodonosor reconhece a superioridade
do Deus de Israel porquanto não há outro Deus que possa livrar
como este (29). Embora o rei tenha progredido além do que disse
em #Dn 2.47, não havia ainda falado movido por um coração
dominado pela fé.
F. Davidson

1 - Três jovens amigos
de Deus

Esta lição terá como ponto de partida a fé de
Hananias, Misael e Azarias, amigos do jovem
Daniel. estes três jovens, juntamente com Daniel,
foram levados cativos para Babilônia e lá
tiveram seus nomes trocados por nomes caldeus:
Sadraque, Mesaque e Abednego [Dn 1.6-7]. Estes
jovens tiveram seus nomes trocados, mas a
devoção deles a Deus permaneceu.
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1.1. Nem tudo
reluz é ouro.

que

Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, se viram diante
de duas alternativas: a primeira era se contaminar com a porção do
manjar do rei, e com o vinho que ele bebia; a segunda era se manter fiel
a Deus e não se corromper com as coisas que lhes foram oferecidas. O
texto bíblico nos mostra que Daniel e seus amigos não tiveram dúvidas
sobre qual lado ficar [Dn 1.8]. eles seguiram firmes ao lado do Senhor.
Aqui cabem duas interrogações: quais têm sido as suas escolhas? Em
suas escolhas Deus tem sido a primazia?
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1.2. Não deixe que seus
olhos te enganem.

Sadraque Mesaque e Abednego não se deixaram enganar por seus olhos
[1Sm 16.7]. A comida e o vinho do rei ao olhar humano eram atrativos,
porém, era mais um aspecto no extenso "programa de assimilação da
cultura babilônica", como destacado no Comentário Histórico-Cultural
da Bíblia. Diante de uma alimentação abundante e os melhores vinhos
babilônicos, estes jovens escolheram fazer a diferença. Que possamos,
diante das investidas de Satanás, fazer escolhas assertivas como a destes
jovens. Satanás enganou Eva por meio do olhar, Davi pecou com BateSeba por um olhar, Demas foi atraído pelas coisas do mundo, mas, na
contramão de tudo, estavam os quatro jovens.
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1.3. Nossas escolhas
mostram quem somos.
Satanás tem mantido milhões de pessoas sob sua servidão. Temos que ter
muito cuidado, pois, quando Satanás atormenta o povo de Deus, ele tira a
utilidade de seus prazeres e sua de artifício para lhes afastar do Senhor.
Estes jovens hebreus nos fazem ver que a vida só tem importância no
momento em que percebemos que o Senhor está fazendo parte de nossa
história [Sl 31.3]. Somos sabedores que Deus nos atrai para a vida.
Satanás nos atrai para a morte. A fé de que Deus é a nossa salvação não é
hipótese, é fato.
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2 - Fé em tempos
difíceis
Nabucodonosor já havia presenciado o poder de
Deus em sua vida, quando o jovem Daniel
interpretou seu sonho [Dn 2.47]. Ainda assim,
n]ao aprendeu nada sobre Deus, pois
ambicionou ser adorado como tal [Dn 3.1-6].
Sadraque, Mesaque e Abdnego recusaram se
prostrar diante da imagem deste monarca e isso
lhes trouxe consequências.
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2.1. A insanidade de
um monarca.
O rei Nabucodonosor mandou reunir os sápatras, os prefeitos, os
presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos
os governadores das províncias, para assistirem à consagração de sua
estátua, levantada em sua homenagem [Dn 3.3]. Podemos dizer que este
monarca era um narcisista clássico [Dn 4.30]. Quando todos os seus
súditos se reuniram e estavam de pé diante da estátua, ele ordenou:
"Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas: Quando
ouvirdes o som da buzina, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de
música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei
Nabucodosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a
adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente."
[Dn 3.4-6] Tal ordem acarretaria em uma nova prova de fé jamais vista
na história.
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2.2. Fé em meio à
morte.
Os músicos tocaram e todos se prostraram e adoraram a estátua de
Nabucodonosor. Mas três jovens, fiéis e tementes a Deus, não se
curvaram e não adoraram aquela estátua [Dn 3.12]. Diante de tal afronta,
alguns homens correram para denunciá-los ao rei [Dn 3.8]. Essa
informação não agradou nada ao rei Nabucodonosor [Dn 3.15], que lhes
deu mais uma oportunidade de se retratarem de tamanho agrave. contudo
os três jovens tinham convicção do seu ato e o que isto poderia lhe
custar. Ainda assim não abriram mão do seu Deus [Dn 3.17].
Aprendemos com estes jovens que quem não tem perspectiva eterna
pode temer a morte, mas, quando sabemos que tem algo muito melhor
nos aguardando, a morte passa a ser lucro [Fp 1.21].
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2.3. Quando o morrer
é lucro.
A Palavra de Deus nos mostra que nenhuma ordem conseguiria
convencer os três jovens a dobrarem seus joelhos diante daquela estátua.
Então, os jovens disseram um sonoro "não" ao rei, não lhes importando o
que poderia fazer o monarca. Diante de tal recusa, o rei ficou ainda mais
furioso e mandou esquentar a fornalha sete vezes mais do que o de
costume e ordenou que os lançassem no forno ardente [Dn 3.20]. É
preciso ressaltar que a fornalha estava tão aquecida que o fogo matou os
homens que lançaram os jovens na fornalha [Dn 3.22]. O risco era
notório, a sentença já havia sido dada pelo rei: extermínio para os
insurgentes hebreus. Entretanto, os três jovens hebreus tinham plena
certeza de que haviam tomado a decisão certa: permanecer fiel a Deus
[Dn 3.17].
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3 - Um Des que
confunde o inimigo.

Em uma conjuntura não teria outro final, a não
ser a morte de Sadraque, Mesaque e Abednego,
uma cena chamou a atenção de Nabucodonosor:
"Então o rei Nabucodonosor se espantou e se
levantou depressa; falou, e disse aos seus
capitães: Não lançamos nós três homens atados
dentro do fogo? Responderam, e disseram ao rei:
É verdade, ó rei." [Dn 3.24]. O rei não estava
vendo três, mas quatro, e o quarto era
semelhante ao filho dos deuses. Na visão do rei,
Ele era o quarto homem, mas para a Igreja, Ele
é o primeiro, pois já estava lá esperando os três
para que o fogo não lhes fizesse mal.

DD.MM.20AA
ADICIONAR UM RODAPÉ

20

3.1. Deus entra conosco na
fornalha.

Na visão do Nabucodonosor e do povo da Babilônia era só uma fornalha,
porém para Deus era um cenário propício para um milagre. Era hora de
socorrer os três jovens hebreus que demonstraram fé e confiança no
Senhor [Dn 3.18]. A presença de uma quarta pessoa inquietou o rei.
Afinal, ele tinha mandando lançar três homens na fornalha e não quatro.
Então, ele entende que algo sobrenatural estava acontecendo dentro
daquela fornalha, como nunca antes havia acontecido [Dn 3.25]. Diante
de tudo que estava acontecendo, Nabucodonosor chamou Sadraque,
Mesaque e Abednego para fora da fornalha e reconheceu diante de todos
que o quarto elemento da fornalha se tratava de ninguém menos do que o
anjo do Senhor! [Dn 3.28]. Hoje, o quarto homem está conosco, nos
livrando das fornalhas que o mundo tenta nos lançar continuamente.
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3.2. Em Deus somos mais
que vencedores.
Não importa as circunstâncias que atravessamos, se honrarmos ao
Senhor, seremos por Ele honrados. O grande amor de Deus nos confere a
certeza da vitória na hora da dor. Ser mais que vencedor é saber que,
quando a crise vem, a vitória está garantida [Jo 16.33]. As Escrituras
encerram a história sobre estes três jovens mostrando que o rei
Nabucodonosor lhes fez prosperar na província da Babilônia [Dn 3.30].
Deus honra aqueles que lhe são fiéis.
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3.3. Deus é o escape das
aflições da vida.
Depois de ver o Senhor livrando Sadraque, Mesaque e Abednego da
fornalha ardente, Nabucodonosor reconheceu que não havia outro deus
que pudesse ser comparado ao Deus dos três jovens hebreus [Dn 3.29].
Deus quer que sejamos submissos e obedientes à Sua Palavra e não nos
prostremos perante as diversas circunstâncias que nos atormentam.
Devemos crer sempre no Senhor. Somente Ele pode nos livrar dos nossos
inimigos.
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CONCLUSÃO
▪

Por fidelidade, os jovens escolheram entregar seus corpos ao fogo a
deixarem de confiar e adorar ao Senhor Deus. Diante das fornalhas que
enfrentamos, devemos manter firme nossa fidelidade ao Senhor, que nos
honrará diante de todos.
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