
Quatro Características de Três Grandes 
Líderes Políticos 

O QUE JOSÉ, DANIEL E MORDECAI têm em comum? Esses três eram israelitas do Antigo 
Testamento que em diferentes épocas assumiram posições de grande poder político sob reis 
seculares - reis estrangeiros que não compartilhavam de seus valores e a quem eles poderiam 
facilmente ter desprezado. Excetuando a soberania de Deus, de um ponto de vista humano, 
como esses homens de princípios - separados por Deus e para Deus – alcançaram tais posições 
de influência?  

Eu vejo pelo menos quatro características comuns e dois resultados comuns na vida desses três 
homens incomuns. Acompanhe abaixo os princípios paralelos que você precisa incorporar em 
sua própria vida a fim de permanecer eficaz para Deus no cargo público que você ocupa. 

Na verdade, se eu pudesse ensinar a um representante eleito apenas um estudo bíblico sobre 
como ser eficaz para Deus na política, seria este.  

Enquanto refletimos sobre o futuro da América, há pressão concomitante sobre você para 
realizar algo: Este estudo será uma grande ajuda para você nessa busca. Continue lendo. 

 
 
Ralph Drollinger 

I.  INTRODUÇÃO 
Algumas pessoas não ficaram felizes quando Donald Trump foi eleito presidente dos Estados 
Unidos em 2016 e mostraram seu descontentamento fomentando a agitação social e 
participando de protestos que, às vezes, se tornavam violentos. A mídia liberal massacrou o 
presidente Trump injustamente na tentativa de derrubá-lo, e alguns que ocupavam cargos 
públicos foram muito sinceros sobre sua dificuldade em aceitar essa mudança na liderança. 
Agora, um partido político diferente está no poder em D.C. e muitos não concordam com suas 
políticas. 

Sempre, a pergunta que os crentes devem fazer a si mesmos é como nosso Senhor espera que nos 
comportemos quando não concordamos com os líderes que estão no poder? Não importa quem 
esteja no poder, as ações violentas e os comentários desrespeitosos agradam a Ele? 

Olhando para a Bíblia, as Escrituras incluem exemplos de comportamento exemplar em três 
homens piedosos e corajosos do Antigo Testamento que permaneceram firmes ao lado de Deus 
e, ainda assim, mantiveram respeito por aqueles em posição de autoridade com quem eles não 
concordavam. 

Este estudo traça paralelos de três crentes do Antigo Testamento que ascenderam a posições de 
liderança proeminentes no governo sob diferentes reis seculares em diferentes épocas. 
Características comuns em cada um desses homens promoveram sua ascensão bem-sucedida na 
liderança governamental. 



II.  TRÊS HOMENS INCOMUNS 
O que José, Daniel e Mardoqueu têm em comum? Cada um emerge da austeridade para a 
proeminência política, mesmo sendo peregrinos em uma terra estrangeira. Na verdade, cada um 
se torna o segundo no comando abaixo do rei no país anfitrião pagão. Um desses exemplos por 
si só, para não mencionar os três, seria uma razão digna para um estudo especial. Estes homens 
do Antigo Testamento não apenas sobrevivem; eles prosperam em ambientes políticos muito 
difíceis. Quais são os paralelos na ascensão meteórica de cada homem ao poder que podemos 
aplicar a nós mesmos no meio de administrações políticas em constante mudança? E quanto a 
você? Prosperará em meio a mudanças de liderança seguindo os princípios vistos nestes três 
homens? 

• José encontrou-se diante do faraó no período de 400 anos de Israel no Egito.  

• Daniel foi levado para servir Nabucodonosor (e Ciro) durante o cativeiro babilônico 
de Israel.  

• Mardoqueu foi parar no palácio de Assuero (Xerxes) durante o exílio de Israel no 
império persa.  

Da ascensão meteórica de cada um desses homens ao poder, quais são os traços, as características 
e as qualidades de liderança que podemos extrair e aplicar? 

ESTAS PASSAGENS SÃO APLICÁVEIS E PODEM OFERECER MUITA 
ORIENTAÇÃO RELACIONADA A  MUDANÇAS NA LIDERANÇA 

Esses homens do AT não sobreviveram simplesmente; eles prosperaram em ambientes políticos 
muito difíceis! E você? Será que prosperará ao passar por mudanças de liderança seguindo os 
princípios vistos nesses três sábios? Posso encontrar pelo menos quatro características comuns 
que explicam a prosperidade deles, embora cada um tenha vivido em épocas e situações 
diferentes. 

Devido ao limite de páginas a que restrinjo meus estudos bíblicos semanais, este estudo deve 
apresentar um conhecimento prático do contexto de cada homem dentro de seu respectivo livro 
da Bíblia, ou seja, os livros de Gênesis, Daniel e Ester, respectivamente. Se você ainda não tem 
familiaridade ágil com esses livros do AT, sugiro fortemente que os leia antes de estudar o que se 
segue, para que possa obter o máximo impacto em seu pensamento, vida e ações enquanto estiver 
servindo no cargo público. 

Construir um paralelo convincente desses três homens exigirá no mínimo um estudo bastante 
demorado, o que me impede de aprofundar demais e contextualizar devidamente cada uma das 
passagens que serão abordadas. Conto com sua compreensão.  

III.  QUATRO CARACTERÍSTICAS COMUNS 
Quais são as quatro características comuns que são evidentes em cada um desses homens que 
podem ser atribuídas à sua influência crescente e contínua em um ambiente político muito 



diferente? Acompanhe cada uma delas abaixo e veja as respectivas passagens bíblicas que as 
sustentam. 

A.  RESPEITO EVIDENTE PELO REI 

1.  JOSÉ 

Gênesis 41.14: O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois 
de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. 

2.  DANIEL 

Daniel 1.8: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do 
rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. 

3.  MARDOQUEU 

Ester 4.2: Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano 
de saco tinha permissão de entrar. 

Em cada um desses homens fica evidente um respeito externo pelo rei ou faraó, sugerindo 
fortemente um respeito interno, ao menos pela posição. Em cada contexto, esses homens 
estavam cientes da instituição do governo estabelecida por Deus e visto que o governo foi criado 
por Deus, mas não são necessariamente conduzidos por homens piedosos, o respeito a tais 
autoridades é, no entanto, necessário. Observe este princípio, confirmado no Novo Testamento, 
em Romanos 13.2: 

Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha 
de Deus; as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. 

José, Daniel e Mardoqueu exemplificam este princípio, como fica evidente nessas passagens; eles 
seguiram as regras e os protocolos. Eles também não ficaram xingando seus chefes nas redes 
sociais. Os cristãos geralmente pensam de forma muito diferente de suas autoridades 
governantes – e muitas vezes com razão – mas, no entanto, devem respeitar a sua posição 
instituída por Deus, como essas passagens tão vividamente retratam, desde que ao fazê-lo não 
desobedeçam às ordens das Escrituras. Você mostra respeito pelas autoridades de quem 
discorda? 1Pedro 2.17 diz: 

Tratem a todos com o devido respeito: amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. 

B.  SERVIÇO LEAL AO REI 

1.  JOSÉ 

Gênesis 39.8-10: Mas ele se recusou e lhe disse: ‘Meu senhor não se preocupa com coisa alguma 
de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. 
Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, 
cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?’ Assim, embora ela insistisse com José dia após 
dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. 

2.  DANIEL 



Daniel 2.25: Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: "Encontrei um homem entre 
os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho”. 

3.  MARDOQUEU 

Ester 2.22: Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou-o à rainha Ester, que, por sua vez, 
passou a informação ao rei, em nome de Mardoqueu. 

Cada um desses homens mostra lealdade inabalável ao líder civil do país em um momento em 
que teria sido fácil fazer o contrário. Em cada caso e no devido tempo os reis ficam sabendo da 
lealdade deles. Você pratica tanto a presença de Deus e a presença do rei ao se envolver em 
conversas privadas com outras pessoas? Observe: 

Provérbios 14.35: O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em 
sua ira. 

Provérbios 25.9-10: Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo, e não revele o 
segredo de outra pessoa, caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá 
sua má reputação. 

C.  SABEDORIA PERSPICAZ PARA O REI 

1.  JOSÉ 

Gênesis 41.38-39: Por isso o faraó lhes perguntou: ‘Será que vamos achar alguém como este 
homem, em quem está o espírito divino?’ Disse, pois, o faraó a José: ‘Uma vez que Deus lhe 
revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você’. 

2.  DANIEL 

Daniel 1.20: O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e 
conhecimento, e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores 
de todo o seu reino. 

3.  MARDOQUEU 

Ester 6.1-3: Naquela noite o rei não conseguiu dormir; por isso ordenou que trouxessem o livro 
das crônicas do seu reinado, e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha 
denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do Palácio, que 
haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. ‘Que honra e reconhecimento Mardoqueu 
recebeu por isso?’, perguntou o rei. Seus oficiais responderam: ‘Nada lhe foi feito’. 

Outro elemento profundo que explica a ascensão impressionante desses homens é o valor que 
tinham para o rei. Podemos não ser capazes de interpretar os sonhos de um rei hoje, mas 
podemos expressar em palavras as verdades eternas do Santo Decreto de Deus (Cf. 1Pedro 3.15)! 

QUANDO UM LÍDER DESCOBRE SUA SABEDORIA PIEDOSA, SUA 
HABILIDADE E AGILIDADE PARA APLICAR A PALAVRA DE FORMA 

PRECISA, ESPECÍFICA E BEM SUCEDIDA NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
POLÍTICOS COMPLEXOS, VOCÊ, ENTÃO, ASSUME UM ENORME VALOR. 



Como você está progredindo em sua disciplina e busca por obter maior entendimento bíblico e 
perspicácia (visão clara, aguçada e rápida)? Se você não tem planos de crescer continuamente e 
aumentar sua profundidade bíblica, está definitivamente limitando seu futuro valor político não 
apenas aos olhos de  Deus, mas para seu governante e seu país. Lembre-se de que o poder da 
Palavra é maior do que qualquer outra coisa em sua vida. 2Timóteo 3.16-17 diz: 

Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e 
para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para 
toda boa obra. 

Você acredita que seu conhecimento bíblico determina diretamente seu nível e valor vocacional? 
Você está atualmente apto e plenamente preparado para toda boa obra que um superior pode 
precisar de você? Ou você é biblicamente analfabeto e cheio de ideias próprias sobre vários 
assuntos? Esforce-se para entrelaçar sua vida com a Palavra de Deus e você desenvolverá a 
percepção e a sabedoria que tanto líderes cristãos quanto seculares necessitam. É importante que 
você se comprometa com o nosso grupo de Estudo Bíblico na capital, onde a Palavra de Deus é 
regularmente explicada e aplicada especificamente à vida de uma autoridade pública. Quão tolo 
é deixar de estudar a Bíblia; é um perigo para seu país, seu rei e para si mesmo! 

D.  CORAGEM INABALÁVEL DIANTE DO REI 

1. JOSÉ 

Gênesis 41.16: Respondeu-lhe José: ‘Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma 
resposta favorável’. 

2.  DANIEL 

Daniel 3.16-18: Sadraque, Mesaque e Abede-Nego responderam ao rei: "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 suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos 
livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro 
que mandaste erguer".  

3.  MARDOQUEU 

Ester 3.3-5: Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: ‘Por que você 
desobedece à ordem do rei?’ Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia 
que era judeu. Então contaram tudo a Hamã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria 
tolerado. Quando Hamã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito 
irado. 

Esses caras tinham coragem! Em seu pré-requisito de respeito manifesto, serviço leal e sabedoria 
perspicaz para com o rei, eles não comprometeram nem um pouco suas crenças! Além dos três 
pré-requisitos mencionados, eles demonstraram coragem inabalável! Observe, no entanto, que 
as três primeiras qualidades devem estar presentes em conjunto com a coragem. A coragem 
sozinha, sem respeito, lealdade e sabedoria, o levará ao desastre na vida pública. 

Quando José responde ao Faraó na passagem acima (D1), ele está declarando ao seguidor de uma 
divindade pagã que não é o próprio José, mas sim Deus [quem] dará ao faraó uma resposta 
favorável. Por que esta é uma ilustração tão profunda de coragem? Porque a palavra hebraica 



para Deus que ele usou é Elohim. José estava anunciando a Faraó que o Deus dos hebreus 
responderia ao seu sonho! Essa resposta, meu amigo, exige coragem! José, recém-saído da prisão, 
estava testemunhando bem na cara do faraó sobre o único Deus  verdadeiro! 

Da mesma forma, Daniel nem vacilou quando, em essência, induziu Nabucodonosor a (minha 
paráfrase): “aumentar a fornalha o máximo que quiser... isso não importa para nós! Não 
serviremos ao seu deus, não importa o que aconteça!” (D2).  

Tampouco Mordecai se curvaria ao poder intimidador de Hamã (D3). Essa confiança total e 
inabalável em Deus é ilustrada por cada um desses três homens! E veja bem, em cada caso, cada 
rei acaba respeitando o servo de Deus por essa atitude! Simplificando: 

QUEM TRANSIGE NOS PRECEITOS PIEDOSOS ACABA TENDO QUE SE 
PROTEGER; AO PASSO QUE AQUELE QUE NÃO TRANSIGE NOS 

PRECEITOS PIEDOSOS PODE SER O DESTINATÁRIO DE UMA PROTEÇÃO 
SOBRENATURAL 

Você tem convicções inflexíveis fundamentadas nos princípios e preceitos do Livro de Deus? 
Está disposto a falar diante de reis sem ser envergonhado (Salmos 119.46)? Quando Deus vê essa 
qualidade e característica manifestadas repetidamente em um de seus filhos, Ele o apóia e o honra 
grandemente. Observe este princípio/promessa resumida por Jesus em Mateus 25.21: 

“O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; eu o porei sobre o 
muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!’.”  

Sem dúvida, esta é a única característica que levou à ascensão desses três homens que do contrário 
seriam anônimos: Deus os elevou porque cada um deles foi fiel para representá-lo sem fazer 
concessões. Há muitos que mostram respeito evidente, serviço leal e sabedoria perspicaz, mas não 
têm a coragem inabalável de falar dos caminhos de Deus, custe o que custar. Deus está 
procurando – a América está procurando - líderes de coragem inabalável. Você é um deles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coragem inabalável na proclamação da Palavra de Deus é uma característica incomum hoje. Você 
a possui? Quantas dessas quatro características o definem? Você é respeitoso, leal, sábio e 
corajoso? Mais uma vez, não se sobressaia na última (coragem), sem possuir as três primeiras.  
Fazer isso é ser como um sino que ressoa ou como um prato que retine (1Coríntios 13.1b). Tenho 
notado ao longo de décadas de ministério nas capitais que tais indivíduos normalmente não se 
mantêm no cargo pelo tempo que gostariam porque lhes falta a capacidade de permanência, que 
é requisito para ser influente. 

IV.  DOIS RESULTADOS COMUNS 
Agora observe a partir das passagens abaixo pelo menos dois resultados na vida desses três 
homens: 

A.  PROMOÇÃO DO REI 

1.  JOSÉ 

Gênesis 41.40: Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas 
ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. 

2.  DANIEL 

Daniel 2.46-49:  Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe 
honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: 
‘Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os 
mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério’. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e 
o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou 
de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, 
Mesaque e Abede-Nego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel 
permanecia na corte do rei. 

3.  MARDOQUEU 

Ester 10.2-3: Todos os seus atos de força e poder, bem como o relato completo da grandeza de 
Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da 
Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era 
homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para 
o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. 

Em nossos dias e era, não há nenhuma promessa bíblica de que, se você evidenciar em sua vida 
essas quatro características, galgará para a posição de número dois no governo de nosso país, seja 
como vice-presidente, seja ocupando um cargo de gabinete, a presidência da Câmara ou do 
Senado. As quatro características comuns são princípios, não promessas.  

DITO ISTO, O EX-VICE-PRESIDENTE MIKE PENCE SERVIU COMO UMA 
MARAVILHOSA ILUSTRAÇÃO MODERNA DE UM JOSÉ, UM DANIEL OU 

UM MORDECAI.  



Durante anos, o ex-vice-presidente Pence incorporou essas características bíblicas mencionadas, 
e Deus o elevou à posição de número dois em nosso governo. Mas evite ver esses princípios como 
uma fórmula para chegar ao topo em sua profissão. O que Deus promete aos seus fiéis seguidores 
é uma coroa imperecível no céu! Que esse prêmio consuma nossos corações mais do que os 
prêmios e realizações perecíveis e temporários desta vida. 1 Pedro 5.4 declara aos crentes: 

Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. 

E quem sabe… Certamente minha oração é que seguidores fiéis e maduros de Cristo liderem não 
só a América, mas também todas as nações do mundo. E tais indivíduos só existem à medida que 
outros lhes ensinam a Palavra para que se tornem discípulos de Jesus. 

B.  PROTEÇÃO DE UM PAI PREOCUPADO, SEMPRE 
ATENTO 

1.  JOSÉ 

Gênesis 50.20: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje 
fosse preservada a vida de muitos. 

2.  DANIEL 

Daniel 3.24-25: Mas, logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos 
seus conselheiros: "Não foram três homens amarrados que nós atiramos no fogo? " Eles 
responderam: "Sim, ó rei". E o rei exclamou: "Olhem! Estou vendo quatro homens, 
desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses".  

3.  MARDOQUEU 

Ester 7.10: Assim Hamã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu; e a ira do rei 
se acalmou.  

Deus tem uma maneira de proteger e livrar seus filhos a longo prazo; Ele é o especialista em 
reverter o mal em bem. 

CADA UM DESTES TRÊS HOMENS FIÉIS EXPERIMENTARAM SITUAÇÕES 
DE RISCO E AMEAÇA À VIDA, SÓ PARA VER A MÃO DE DEUS LIVRÁ-LOS! 

Se quisermos entender o método de Deus para levar seus amados ao amadurecimento, Tiago 
1.2-3 não pode ser evitado: 

Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, 
pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. 

Semelhante à vida de José, Daniel e Mardoqueu, aqueles a quem Deus está elevando (não se 
permita pensar por um só momento que você conquistou o cargo que ocupa por sua própria 
capacidade e força) enfrentarão fogos de refino – provações humanamente impossíveis das quais 
só Deus pode livrá-los. No entanto, um pai preocupado e sempre vigilante nunca tira os olhos 
daqueles a quem ama, eleva e sustenta. Ele quer apenas o melhor para você à medida que lhe 
aperfeiçoa. O surgimento de muitos novos homens e mulheres piedosos na política é obra dele! 
Cada um enfrentará provações, mas que nenhum perca de vista as quatro características que estes 



três homens incomuns mostraram. Elas são a fórmula para agradar a Deus e manter a influência 
de Deus no serviço público. 

V.  APLICAÇÃO 
As quatro características compartilhadas por estes três homens personificam a tensão que cada 
representante eleito deve manter entre a lealdade e o serviço a alguém que podem não ter 
escolhido como líder e o compromisso de não abrir mão dos princípios bíblicos. Em um sentido 
muito real, estes três homens servem como ilustrações exemplares de Provérbios 3.3;  

Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem; prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os 
na tábua do seu coração. 

Note a mesma tensão e princípio em 1Coríntios 13.6: 

O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 

Deus tem sido gracioso concedendo aos Estados Unidos muitos novos líderes governamentais 
tementes a Deus. Que Ele conceda ainda mais nos dias futuros: homens e mulheres que possuem 
o respeito inflexível e perene, a lealdade, a sabedoria e a coragem, as mesmas características que 
encontramos em José, Daniel e Mardoqueu, responsáveis pela ascensão e manutenção de 
sabedoria e força política.  

Deus pode não favorecê-lo, mas pelo seu agir e segundo seus propósitos, Ele irá promovê-lo e 
protegê-lo à medida que você demonstrar essas qualidades piedosas.  

Que tais traços caracterizem todos os homens e mulheres que ocupam cargos públicos na 
Câmara e no Senado e que invocam o nome de Cristo.  

Isso, meu amigo, é o que José, Daniel e Mardoqueu têm a dizer hoje com relação às recentes e 
futuras mudanças na liderança. Agradecemos a Deus pela mensagem que a vida desses homens 
ainda hoje nos comunica de forma tão viva!cm 

 

 


