
FIDELIDADE A DEUS 
TEENS VIVENDO NA CONTRAMÃO DO MUNDO 

DANIEL 3 

Quando eu e você depois recebermos a mensagem do Evangelho de Jesus, decidimos por Ele. 
Agora nossa vida é para Ele. O batismo simboliza isso, quando descemos, demonstra que 
morremos para o mundo e quando levantamos que agora vivemos para Deus. Por isso que o 
Senhor disse em Mateus 6:24 

"Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará o outro, ou se 
dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro”

Isso é compromisso de Fé não para uns dias, mas para toda a vida. Se isso soa mal para seus 
ouvidos e o desanima, repense a sua decisão por Cristo.

Mas se você ama o Senhor e deseja amá-lo para sempre, você precisa ser Fiel e em todos os 
momentos e fortalecer a sua fidelidade, pois somos chamados a andar na Contramão do Mundo.

Alguém aqui deseja ser fiel a Deus? 

Então vamos ver o exemplo de 3 jovens que tiveram sua fidelidade a Deus provada em um 
momento complicado de suas vidas.

Dn 3:1-7 

PRESSÃO 
Nabucodonosor determina que TODOS os habitantes do Império Babilônico se curvem e 
ADOREM a Grande Imagem após o som instrumentos musicais. Caso alguém não obedecesse. 
FOGO NELES!

TENSÃO  
Êxodo 20:4-5 

“Não farás imagem de escultura… Não te curvarás (adorarás)”

PRESSÕES DE HOJE 
• Pornografia
• Homosexualidade
• Sexo antes do casamento
• Ficar
• Baladas
• Bebedeiras
• etc..

Entendo que a pressão de não adorar a estátua da Babilônia era uma pressão mais complicada

A QUEM OBEDECER? 

• Nabucodonosor?
• Deus de Israel?
• Ceder as pressões de hoje?
• Os mandamentos do Senhor?

Vamos ver 3 qualidades que uma pessoa Fiel a Deus tem. 



1. TEME A DEUS - Daniel 3:8-12 

Temor a Deus é o resultado que tenho após conhecer quem Ele é, e o que Ele pode fazer!

Provérbios 9:10 

“ O temor do Senhor é o principio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é 
prudência.”

2. NÃO TEME AS PESSOAS - Daniel 3:13-18 

Temor a homens é o resultado que tenho quando não temo ao Senhor, pois o que os outros 
pensam e esperam de mim é mais importante do que Deus pense e espera de mim.

Provérbios 29:25  

“Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está 
seguro.”

3. CRÊ NO SOCORRO DE DEUS - Daniel 3:19-27 

1Coríntios 10:13 

“Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; 
ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, 
quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam 
suportar.”

DEUS É GLORIFICADO - Daniel 3:28-30 

1Coríntios 10:31 

“Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para 
a glória de Deus.”


