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CORAGEM PARA SER DIFERENTE
Daniel 1.1-21
INTRODUÇÃO
Não é fácil ser jovem nos nossos dias, mas também era fácil ser jovem na época de Daniel:
 A nação inteira vivia em descarada desobediência a Deus.
 Deus já havia alertado o povo, por meio dos profetas, dos tempos de calamidade.
 Em 605 anos a.C., Nabucodonosor venceu uma coalizão assírio-egípcia em Carquemis,
e deu início à ascensão da Babilônia como um poder internacional, imediatamente
após esta vitória, Nabucodonosor avançou contra Jeoaquim, invadiu Jerusalém, levou
alguns utensílios do templo (vers. 1 e 2). Deixou ordens a Aspenaz, chefe dos seus
eunucos, para levar alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos
nobres, para servirem na Babilônia, dentre eles estavam Daniel, Hananias, Misael e
Azarias (vers. 3 a 6). Zedequias estabeleceu no governo, se rebelou contra a Babilônia
e novamente Nabucodonosor cerca a cidade, deixa que a fome vencesse o povo atrás
da muralha, então invade a cidade, queima o templo, destrói os muros, mata os jovens
e leva o povo para o cativeiro.
É neste contexto de apostasia, infidelidade, desobediência, guerra, destruição e escravidão
que Daniel e seus amigos vivem.
Mas estes jovens nos mostram que não é o ambiente que faz indivíduo, é indivíduo que faz o
ambiente. Estes jovens tiveram CORAGEM PARA SEREM DIFERENTES!
Para ter coragem para ser diferente é preciso...
1. NÃO SE DEIXAR INFLUENCIAR
 Daniel era jovem ainda, mas possuía valores absolutos, já sabia o que era certo e
errado – vivia no meio de uma geração que se deixava corromper e vivia na
infidelidade a Deus, mas ele não se deixou influenciar.
 Daniel não se amargurou, mesmo em meio a lutas e tragédias – foi arrancado de sua
terra, de sua família, de sua liberdade, de sua religião.
Diante disto Daniel tinha duas opções:
1. Entregar-se a depressão, choro, desânimo, amargura, ódio, desejo de vingança ou até
mesmo se entregar de vez no pecado.
2. A outra opção era continuar temente a Deus e ser instrumento do Senhor, ser
testemunha, ser luz em meio às trevas.
Daniel escolheu a segunda opção. Ele não se deixou influenciar, não se deixou contaminar,
não se corrompeu, mas manteve-se íntegro, puro e fiel diante de Deus e dos homens.
Para ter coragem para ser diferente é preciso antes...
2. PREZAR PELA PUREZA
 Nabucodonosor era estrategista, ao mesmo tempo em que ele destruía os reinos que
ele conquistava, ele levava para Babilônia, jovens para aprender a sua cultura, amar a
Babilônia e servir a ele no serviço público governando os demais escravos de sua
mesma nação, de modo que se alguém daquele povo se rebelasse, estava se
rebelando contra os seus.
 Mas para ser um destes jovens precisava ter algumas condições. Ler os vers. 3 e 4.
 E o que isso oferecia? Uma oportunidade de estudo com tudo pago incluindo as
refeições (e excelentes refeições) e também um ótimo emprego. Ler o vers. 5
 Não vale apena buscar o sucesso e se corromper. Em Marcos 8.36 - Jesus alerta: Que
aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
a) Daniel teve muita sabedoria para identificar algumas coisas que poderiam ser um
grande perigo para sua vida.
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 Não contaminar-se com os alimentos (vers. 8). Motivos: Leis dietéticas da legislação
mosaica (Lv 11.1-47 e 17.10-14) ou talvez por ser alimento que houvesse sido
oferecido a ídolos babilônicos.
 Não foram apenas estes 4 jovens que foram levados de Judá, outros também estavam
com eles, e podiam até mesmo estar zombando de Daniel e seu amigos, falando pra
eles deixarem de ser radicais e aproveitarem do momento. Muitas vezes os ataques
que sofremos não são dos de fora, mas são daqueles que se dizem “ser de dentro”, da
mesma fé.
 As iguarias do mundo parecem boas. Mas fuja das paixões da Mocidade, fuja daquilo
que pode parecer bom aos olhos, mas podem te contaminar.
b) Outro cuidado que Daniel nos ensina é com a mudança de valores. Versículos 6 e 7.
Para os hebreus os nomes tinham um significado especial, eram resultados da sua experiência
com Deus:
 Daniel = Deus é meu Juiz
 Hananias = Javé é gracioso
 Misael = Quem é como Deus?
 Azarias = Javé ajudou
Imediatamente o chefe dos eunucos muda o nome deles para:
 Daniel – Beltessazar = Bel protege a sua vida (Bel era o outro nome de Marduque, o
deus principal da Babilônia).
 Hananias – Sadraque = o comando de Aku (deus da lua dos sumérios)
 Misael – Mesaque = Quem é como Aku?
 Azarias – Abede-Nego = Servo de Nego.
A Babilônia queria tirar Deus do coração e da mente daqueles jovens, mas não conseguiu.
Daniel e seus amigos resistiram à pressão, o que infelizmente não tem acontecido com
muitos jovens ao entrarem nas universidades, cedem às pressões e mudam seus valores.
 Daniel e seus amigos não se iludiram com as vantagens oferecidas pelo rei, antes
estavam vendo os perigos que estavam por trás delas. Muitos jovens tem se perdido
no relativismo, não considerando mais nada como absoluto e deixado de prezar pela
pureza para viver nas “vantagens” que o mundo oferece.
Daniel e seus amigos estavam no mundo, mas não eram do mundo.
c) Para ser diferente e preservar a pureza é preciso ser:
 Corajoso – Daniel foi corajoso, não negociava sua fé, sua firmeza e sua fidelidade, ele
era absoluto e agiu com coragem contra uma ordem direta do rei, podendo correr
risco de perder os privilégios e até mesmo a vida.
 Sábio – Daniel foi sábio, gentil, pediu com educação, usou argumentos para não
comer, pois ele confiava em Deus e "Deus concedeu a Daniel misericórdia e
compreensão da parte do chefe dos eunucos" (vers. 9).
 Coerente e Radical – Foram fiéis a Deus no pouco, mas também no muito, resistiram
com firmeza diante do chefe dos eunucos na questão dos alimentos e também com a
mesma firmeza enfrentaram as leis daquele povo e não tiveram medo da fornalha e da
cova dos leões. Eles viviam coerentes com suas convicções e eram radicais em suas
posições.
Para ter coragem para ser diferente é preciso...
3. CONFIAR E ESPERAR EM DEUS
 Versículos 10 a 16. Aspenaz ficou com medo do pedido de Daniel, mas Daniel
argumentou, confiou e esperou em Deus por dez dias, com certeza com muita oração
e Deus os honrou e deu confiança da parte do chefe dos eunucos.
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 Por causa da confiança destes jovens e temor do Senhor, foram aprovados com grande
honra. Versículos 17 a 20. Outra lição que podemos tirar daqui é que podemos não ser
o aluno mais inteligente da sala, mas devemos ser pelo menos ser o mais esforçado e
dedicado na sala ou no trabalho, devemos honrar a Deus desta forma também.
 Daniel e seus amigos passaram a servir diante do rei, foram colocados em grandes
cargos e ainda o capítulo 1 registra no vers. 21 que Daniel viveu 70 anos no cativeiro,
foi além do tempo do império babilônico, começou na Mocidade fiel a Deus e
mesmo na velhice se manteve fiel, sempre com Coragem para ser Diferente, sempre
Confiando e Esperando em Deus.
APLICAÇÕES
Podemos destacar na vida destes homens pelo menos duas doutrinas...
a) Doutrina da Santificação:
 Eles tiveram coragem para serem diferentes; separados para Deus.
 Não se deixaram influenciar pela infidelidade do seu próprio povo, nem pelo cativeiro
e pelos costumes dos babilônicos.
 Prezavam pela pureza, não se iludiram com as ofertas de luxúria oferecidas por
Nabucodonosor.
 Mudaram seus nomes, mas não mudaram seus corações.
 Foram corajosos, sábios, coerentes e radicais para preservar a pureza e fidelidade.
 Buscavam muito a Deus em oração.
 Tiveram uma vida piedosa buscando santificação.
b) Doutrina da Providência Divina:
 Eles confiavam na Soberania de Deus e não se deixavam corromper.
 Se fosse necessário morrer pelas suas convicções eles morreriam, eles não tinham
medo da avaliação do rei, nem mesmo da fornalha e dos leões, confiavam suas vidas
nos propósitos de Deus.
E você?
Tem sido influenciador? Ou está sendo influenciado?
Você tem despertado pessoas a conhecerem a Deus através de seu testemunho?
Você tem prezado pela pureza e se guardado incontaminado do mundo?
Você tem confiado em Deus? Tem feito diferença aonde vive?
 Você sabe o que você tem vivido, se está sem coragem, busque a Deus, ore mais
(como Daniel fazia), peça perdão pelas suas falhas e peça forças para ser diferente e
fazer diferença, para que o mundo conheça a Cristo através da sua vida.
 Se você tem sido corajoso, amém. Continue procurando com zelo e dedicação torna-te
padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza.
Que Deus nos abençoe e nos use para a Sua Glória no meio deste povo perdido em seus
pecados... Assim como Ele fez com Daniel e seus amigos

