O selo de Deus:

Efésios 4:30

E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes 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.
Confira Apocalipse 13:14-15

- A fé e a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abede-Nego:
“... 'Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a
quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba ó rei,
que não prestaremos culto aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer.’”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
Santo = santificado = justificado por Jesus = Todo aquele que crê que Jesus é o Filho unigênito de Deus, crê no seu
sangue derramado como propiciação pelos nossos pecados e que ele ressuscitou dos mortos e está no céu de onde
virá para receber aqueles que crêem em seu nome, estes são os santos de Deus. Todo aquele que reconhece Jesus
como seu único e suficiente salvador e que somente por meio dele é reconciliado com Deus - estes são os santos de
Deus. Cf. 1 Coríntios 1:1-3. Os santos são o corpo de Cristo, os cristãos, a Igreja.

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

27

Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos
dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe
obedecerão.

1Pe 1. 14-16
14

Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância.
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Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem,
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pois está escrito: “Sejam santos, porque eu sou santo” [1].

[1] Lv 11.44,45; 19.2; 20.7

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

Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus,

6

o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo.

Adore somente a Deus - Confira: Apocalipse 19: 9-10 e 22:8-9
Mateus 4:10
10

Jesus lhe disse: “Retire-se, Satanás! Pois está escrito: “Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto”.

Lucas 4:8
8

Jesus respondeu: “Está escrito: “’Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto’”.

PRIMEIRO MANDAMENTO DE DEUS: Deuteronômio 5:7-9
7

“Não terás outros deuses além de mim”.
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“Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo
da terra”.
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Não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso,
que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam

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

Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém
e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas
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por causa do mal que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira queimando incenso e prestando culto
a outros deuses, que nem eles nem vocês nem seus antepassados jamais conheceram.
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Dia após dia eu lhes enviei meus servos,os profetas, que disseram: “Não façam essa abominação detestável!”
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Mas eles não me ouviram nem me deram atenção; não se converteram de sua impiedade nem cessaram de
queimar incenso a outros deuses.

1 Coríntios 10:14
14

Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria.

Deus oferece o perdão para os idólatras - 1 Coríntios 6:9-11
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Vocês não sabem que os perversos não herdarão o Reino de Deus? Não se deixem enganar: nem imorais,
nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos e,
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nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o Reino de Deus.
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Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do
Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus.

Ao terminar este estudo, compare a experiência de fé, fidelidade e perseverança de Sadraque, Mesaque e
Abednego com a profecia em Apocalipse 13:14-15

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

Seja fiel como Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus te abençoe!

