
O selo de Deus: 

 
Efésios 4:30 
 

 
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção. 

 

Estudando o Livro de Daniel – Capítulo 3 - FÉ – FIDELIDADE - PERSEVERANÇA 

Antes de ler este texto, leia o capítulo 3 de Daniel. 

A Imagem de Ouro de Nabucodonosor: Uma prefiguração de um acontecimento futuro.                                                                                                                                            

 

- A fé e a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego: 

"(...) Ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim o for, nosso Deus 
a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. 
Mas se não o for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem 
dourada que tu ergueste." Dn. 3.16-18 

 

A fidelidade dos santos: Ver Ap. 2.10-11; Ap.12:17; Ap.13: 7 e 10; Ap. 14:9-12, 2Tm 3.12; Daniel 7:25; Mt 10:27-28 

A palavra ‘santo’ (no grego hágios; no hebraico kadosh), significa separado (sagrado), outro, outra coisa. Ser santo, 
literalmente, é ser separado pelo Eterno Deus. 

Santo = santificado = justificado pela fé em Jesus. Em Romanos 5:1-2 lemos: 

1 Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo; 

2 
pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos regozijamos na esperança 
da glória de Deus. 

 

Os santos são o corpo de Cristo, os cristãos, a Igreja. Confira 1 Coríntios 1:1-2: 

1 Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão, 

2 
à igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem 
santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo nosso Senhor, tanto deles como 
nosso. 

 

Santos do Altíssimo = Povo de Deus: em Daniel 7:27 lemos: 

 27  
E o reino e domínio, e a grandeza do reino, sob todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, 
cujo reino é um reino eterno; e todos os domínios o servirão e obedecerão. 



Em Apocalipse 14:12 lemos: 

12 Aqui está a paciência dos santos; aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. 

 

2 Perdro 3:9 diz: 

 9  
O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a têm por tardia; mas é 
longânime para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao 
arrependimento. 

 

Em Ezequiel 33:11 está escrito: 

11 
Dize-lhes: Como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso 
se desvie de seu caminho e viva. 

 

Em João 3:17-18 lemos: 

17 
Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser 
salvo através dele. 

18 
Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do 
unigênito Filho de Deus. (Cf. João 16:7 a 9) 

 

Atos 16:30-31: 

30 E, conduzindo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? 

31 E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. 

 

João 6:47: 

47 Na verdade, na verdade eu vos digo: Aquele que crê em mim tem a vida eterna. 

 

João 5:24: 

24 
Na verdade, na verdade eu vos digo: Quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida 
eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. 

 

João 1:6 a 10: 

6. Se nós dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a 
verdade. 

7. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de 
Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 

8. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em 

nós. 

9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda 

a injustiça. 

10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 



Romanos 3:19 a 28 diz: 

19. Ora, nós sabemos que quantas coisas diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca 
se cale, e todo o mundo se torne culpado diante de Deus. 

20. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o 
conhecimento do pecado. 

21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas; 

22. a justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que crêem; porque não há 
diferença; 

23. porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. 

24. Sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Jesus Cristo;  

25. a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua 
justiça pela remissão dos pecados que são passados, na paciência de Deus; 

26. para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê 
em Jesus. 

27. Onde está então a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não; mas pela lei da fé. 

28. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. 

Efésios 2:8-9: 

8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de nós; é dom de Deus. 

9 Não vem das obras, para que ninguém se glorie. 

 

João 6:28-29 

28 Então, lhe disseram: O que devemos fazer, para realizar as obras de Deus? 

29 Jesus respondeu e disse-lhes: Esta é a obra de Deus: que creiais naquele que ele enviou. 

 

João 3:16: 

16 
Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna. 

 

1Pe 1. 14-16 

13. Portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrios, e esperai até o fim pela graça que vos está 
sendo trazida na revelação de Jesus Cristo; 

14. como filhos obedientes, não vos moldando às concupiscências anteriores de vossa ignorância. 

15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 

16. Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. [1].                                 [1] Lv 11.44,45; 19.2; 20.7 

Tiago 5:19-20: 

19  Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, 

 20  
saiba ele que, aquele que converte um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, e 
cobrirá uma multidão de pecados. 

 



O único mediador entre Deus e os homens: 1 Timóteo 2:5-6  

5  Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, 

 6  o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 

 

Adore somente a Deus  

(Confira: Apocalipse 19: 9-10 e 22:8-9) 

Mateus 4:10  

10  
Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele 
servirás. 

 

Lucas 4:8 

8  
E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás; porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor 
teu Deus, e só a ele tu servirás. 

 

PRIMEIRO MANDAMENTO DE DEUS: Deuteronômio 5:7-10 

7  Não terás outros deuses diante de mim. 

 8  
Não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem alguma semelhança de alguma coisa que há acima no 
céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra; 

 9  
não te prostrarás diante deles, nem os servirá; porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, que visito 
a iniqüidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, 

 10 e que mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. 

 

Deus odeia a idolatria (Jeremias 44: 2-4) 

2  
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vós tendes visto todo o mal que eu tenho trazido sobre 
Jerusalém, e sobre todas as cidades de Judá, e, eis que neste dia elas são uma desolação, e nenhum homem 
habita nelas. 

 3  
Por causa da perversidade que cometeram, para me provocar a ira, indo queimar incenso, para servirem 
outros deuses, a quem eles não conheceram, nem eles, vós, nem vossos pais. 

 4  
Contudo, eu enviei a vós todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando- os, dizendo: Ó, não 
façais estas coisas abomináveis que eu odeio. 

 5  
Porém, eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se desviarem de sua perversidade, para não 
queimarem incenso a outros deuses. 

 

1 Coríntios 10:14 

14  Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 

 

Confira alguns conceitos para entender a relação entre Daniel capítulo 3 e Apocalipse capítulo 13: 

 Ap.16:13  
E eu vi três espíritos imundos semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca 

do falso profeta. 

 

Vemos em Ap.16.13 três indivíduos: o dragão, a besta (o anticristo) e o falso profeta.  



Quem é o dragão? Confira em Ap.12.9:  

  Ap.12:9  
E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo, e Satanás, que engana 
todo o mundo;  

 

Compare agora o relato de fé, fidelidade e perseverança de Sadraque, Mesaque e Abednego com a profecia em 
Apocalipse 13 verso 2 e os versos 13 a 15: 

 2  
E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como 
a boca de um leão; e o dragão lhe deu seu poder, e seu trono e grande autoridade. 

 

 13  E ele faz grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens, 

 14  
e engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta; 
dizendo para aqueles que habitam na terra, que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido 
ferida pela espada, e vivera. 

1 5  
E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer 
com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. 

 16  
E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma 
marca em sua mão direita, ou em suas testas; 

 
O que acontecerá com aqueles que adorarem a imagem da besta, ou a besta, ou receberem a sua marca? Confira em 

Apocalipse 14:9-11: 

9  
E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se algum homem adorar a besta, e a sua imagem, e receber 
sua marca em sua testa, ou na sua mão, 

 10  
este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação; e ele será 
atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. 

11  
E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre; e eles não têm descanso de dia nem de noite, os 
que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. 

 12  Aqui está a paciência dos santos; aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. 

 

A atitude de fé e fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego mudou a história e o destino do mundo antigo em que 
Daniel vivia. Em Daniel, capítulo 3, encontramos dois decretos do rei Nabucodonosor: 

O primeiro decreto ordenava que todos os povos, nações e línguas fossem obrigados a praticar idolatria, sob pena de 
morte para aqueles que se recusassem a adorar a imagem do rei. (v. 4 a 6) 

O segundo decreto libertou todos os povos, nações e línguas do primeiro decreto, dando a todos a liberdade de 
crença, graças à atitude de fidelidade de três homens corajosos, servos fiéis do Deus Altíssimo. Em Daniel 3:29 lemos o 
segundo decreto do rei: 

29  
Portanto eu faço um decreto: Que todo povo, nação ou língua que fale qualquer coisa errada contra o Deus 
de Sadraque, Mesaque e Abednego seja cortado em pedaços, e as suas casas sejam feitas um monturo, 
porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. 

 

Além do impacto que a atitude de Sadraque, Mesaque e Abdenego causou em todo o mundo conhecido daquele 
tempo, libertando aqueles povos da idolatria, os três ainda foram promovidos pelo rei. Confira: 

 30  Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. 

 

Seja fiel como Sadraque, Mesaque e Abednego 

Confira ainda o texto complementar: 6.1. Adore somente a Deus 

Deus os abençoe! 


