
É DE PROPÓSITO?

“Falou Nabucodonosor, e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e  

Abednego, que vós não servis a meus deuses nem adorais a estátua de ouro  

que levantei?”

Daniel 3:14

O texto acima descreve o espanto do rei de Babilônia ante a postura 

dos três amigos de Daniel, que decidiram não se prostrar diante da estátua 

de ouro, mesmo ante a ameaça de serem lançados na fornalha de fogo 

ardente.

O rei deve ter concluído que só havia duas explicações para aquele 

ato. Ou eram homens loucos – portanto sem propósito algum – ou tinham 

um propósito que era desconhecido de todos os demais.

Enquanto  isso  os  outros,  que  se  prostraram,  demonstravam  um 

propósito óbvio: de livrar sua carne da fornalha. 

Esse quadro representa com muita fidelidade os nossos dias. Há uma 

proposta material e materialista perante o homem, que é constrangido a 

dobrar-se perante o que lhe é inferior (por isso a idolatria é uma afronta a 

Deus, o Criador: Faz com que o homem criado à Sua imagem e semelhança 

se curve subserviente à matéria morta). As pessoas acreditam que não há 

uma alternativa à essa maneira de se comportar. Pelo menos, não sem que 

sua  carne  sofra.  Não  faz  sentido  para  o  homem  natural  sujeitar-se 

voluntariamente a qualquer privação ou sofrimento carnal. A carne clama 

por conforto e prazer e o homem não quer lhe negar isso. Afinal é amante 

de si mesmo.

Mas há um pequeno grupo de pessoas que não se curva. E quanto 

mais os homens se dobram diante do pecado, mais esse pequeno grupo 

fica em evidência. O que é que os move? Algum propósito ou propósito 

nenhum? São loucos – sem conhecimento de nada – ou conhecem alguma 

coisa desconhecida do restante do mundo?



“Não necessitamos de te responder sobre esse negócio, ó rei” diriam 

aqueles ousados jovens. De fato não é a ira do rei do presente século e 

suas fornalhas cada vez mais aquecidas que preocupam aos que servem 

hoje ao Senhor. Há um outro Rei a quem respondemos. Desobedecê-lo é 

escolher  outra  fornalha  –  eterna.  Não  para  a  carne  –  sofrimento 

momentâneo – mas para a alma – um sofrimento sem fim.

Mas, enfim, havia sim um propósito no coração daqueles rapazes. Isto 

aparece no primeiro capítulo do livro de Daniel, quando aquele profeta e 

seus  três  amigos  assentaram  no  coração  o  propósito  de  não  se 

contaminarem com as iguarias profanas da mesa de Nabucodonosor.

Todo o livro de Daniel – e, de certo modo, toda a Bíblia – aponta para 

esse entendimento. A troca do momentâneo pelo eterno. A mesa, o palácio, 

as  honrarias,  a  cidade  e  o  próprio  rei  não  tinham  valor  para  aqueles 

homens,  quando  comparavam  isso  tudo  ao  que  o  Senhor  promete  ao 

homem que O busca.

A  Palavra  do  Senhor  nos  propõe  uma  mesa  preparada  na  presença  do 

Cordeiro,  palácios de ouro, honrarias eternas, uma cidade celestial com 

ruas de ouro e um Rei da Glória. Ter isso em vista nos ajuda a tomar, com 

firmeza,  posturas difíceis  e  controversas,  mas que agradam Àquele  que 

pode nos livrar,  se quiser,  das fornalhas desta vida aqui.  É isso que dá 

sustento aos nossos propósitos. 

Muitos já  voltaram atrás em sua decisão de serem fiéis  ao Senhor 

quando ameaçados na carne. Com medo de sofrer prejuízos e dores nesta 

vida, acabam por protelar sua dor, trocando as lutas passageiras (leve e 

momentânea  tribulação)  pela  tristeza  infindável  de  uma eternidade  sem 

Deus, debaixo da ira do Altíssimo.

Que o Senhor nos ajude a manter nossos propósitos, mesmo quando 

isso for difícil.

Amém.

Leopoldina/MG, maio de 2009


