
OS HOMENS 
QUE NÃO 
IRIAM SE 
CURVAR

Bíblia para crianças
apresenta

O rei Nabucodonosor 
construiu uma enorme 
estátua de ouro.  Era 
toda de ouro, da cabeça 
aos pés.  Talvez o rei 
houvesse esquecido do 
sonho que Deus enviou 
para dizer-lhe que o 
seu reino de ouro 
não duraria para 
sempre.  

Talvez ele tenha 
pensado que ele 
construiu uma estátua 
feita completamente 
de ouro, então a 
Palavra de Deus em 
seu sonho não se 
tornaria realidade.
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O rei estava cometendo um grande erro.  Ele 
realmente estava desafiando o Deus vivo.  Os três 
hebreus sabiam que era contra a lei de Deus adorar 
ídolos.  Eles ficaram de pé.  Porque eles confiavam 
em Deus, eles não estavam com medo do rei.

Os sábios do rei tinham inveja de Daniel e seus 
amigos, porque o rei gostava deles.  Então eles 
disseram: "Há três homens que foram colocados 
como governadores da província de Babilônia.  
Sadraque, Mesaque e Abednego Estes 
homens, ó rei, não querem obedecê-lo 
Eles não servem a teus 
deuses nem adoram 
a estátua de 
ouro que você 
construiu."

Todas as pessoas fizeram o que o rei ordenara -
exceto por três homens.  Estes homens eram 

hebreus.  Eles eram Sadraque, 
Mesaque e Abednego, os 
amigos de 
Daniel.  

O rei Nabucodonosor 
se encheu de raiva.  
Ele advertiu-os: "Se 
vocês não adorarem, 
serão jogados no 
meio de uma fornalha 
de fogo ardente.  E 
que Deus vos livrará 
da minha mão?"

Parece que Daniel não estava lá no momento, pois 
com certeza ele também teria se recusado a adorar 

um ídolo feito pelo homem.

Um dos servos do rei leu 
a ordem a todo o povo: 
"... vocês se curvarão e 
adorarão a estátua de 
ouro ... E quem não se 
curvar e adorar será 
lançado no meio de 
uma fornalha de 
fogo ardente."

                                       5

7

                                               6

8

                                       3                                                4



O rei Nabucodonosor ficou 
espantado!  "Não lançamos 
nós três homens atados 
no meio do fogo?" ele 
perguntou a seus 
ajudantes.  "Sim", 
responderam 
eles.  

A fornalha estava 
tão quente que os 
homens que jogaram 
Sadraque, Mesaque 
e Abednego 
ao fogo foram 
mortos pelo calor.

O rei 
Nabucodonosor 
ficou furioso!  
Ele ordenou que 
a fornalha se 
aquecesse sete 
vezes mais do que 
se costumava 
aquecer.  Ainda 
assim, os homens 
não se ajoelharam.

O rei observava de uma distância segura.  Ele viu 
os três homens amarrados caindo bem no meio da 
fornalha de fogo ardente.  Mas isso não foi tudo o 
que viu.

O rei ordenou a homens 
valentes do seu 
exército que 
amarrassem 
Sadraque, 

Mesaque e Abednego, 
para jogá-los na fornalha 
de fogo ardente.

Esses três bravos homens tinha uma resposta para 
o rei.  Eles disseram: "O nosso Deus a quem nós 
servimos pode nos livrar da fornalha de fogo 
ardente.  Mas se não, fica sabendo, ó rei, que 
não serviremos a teus deuses nem adoraremos 
a estátua de ouro 
que você 
ergueu."
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Quando ele percebeu o que tinha acontecido, o rei 
Nabucodonosor fez uma coisa muito sábia.  Ele orou, 
e disse: "Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque 
e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus 
servos, que confiaram nEle."

Movendo se para perto da porta 
da fornalha de fogo ardente, o 
rei gritou: "Sadraque, Mesaque 
e Abednego, servos do Deus 
Altíssimo, venham para 
fora!"  Então Sadraque, 
Mesaque e 
Abednego, 
sairam da 
fornalha 
de fogo.

OS HOMENS QUE NÃO IRIAM SE CURVAR

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia, 

se encontra em

Daniel 3 

"A explicação da tua palavra traz luz."  
Salmo 119.130

Todos se reuniram em volta deles e examinaram 
os três hebreus.  Eles tinham visto que o fogo não 
tinha poder para queimá-los.  Seus cabelos não 
estavam queimados e suas roupas não estavam 
queimadas.  Não havia nem mesmo o cheiro de 
fogo neles.

Ele disse: "Eis que vejo quatro 
homens soltos, andando no 
meio do fogo, e eles 
não estão feridos.  
E o quarto é 
semelhante 
ao Filho de 
Deus!"
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