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NEM CHEIRO DE FUMAÇA
Daniel 3:27 E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei e, contemplando estes 
homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos; nem um só cabelo da sua cabeça se tinha 
queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles.

Sadraque Mesaque e Abdenego são protagonistas de umas das histórias mais marcantes da bíblia. Estes jovens foram 
arrancados de sua cidade, de suas famílias, de seus costumes, de seus sonhos... imagine você que tem a sua família, sua 
casa, seu costume, de repente te levarem para outro lugar. Arrancaram tudo deles, até o nome deles foi mudado... porém o 
Deus que eles serviam não poderiam arrancar de dentro deles!

Muitas vezes queremos que Deus nos livre da “fornalha”, porém Deus muitas vezes não te livra da fornalha, e sim te livra 
na fornalha! Para que teus inimigos assistam de camarote o poder de seu DEUS! Mas, para que isto acontecesse, note, estes 
homens não começaram a ser obedientes somente quando a fornalha estava esquentando, quase a coisa estava piorando, 
eles já eram obedientes ao Senhor! Não fique aguardando a dor, o leito, as perdas para começar obedecer. Comece agora a 
ser obediente a Deus!

Gn 18:14a Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Nada é difícil a Deus! E você está aqui hoje para ouvir de Deus que 
nem cheiro de fumaça, nenhum respingo, nenhuma faísca vai chegar a você! 

Aqueles jovens foram a fornalha por (((Obediência))), Obedecer a Deus! Decidiram não se prostrar a uma estátua que o Rei 
Nabucodonosor tinha levantado para todos adorarem. Isto foi o pivô de toda a situação. Depois o Rei os mandou chamar no 
“tete a tete” Daniel 3: 14 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? E preparou tudo para eles se prostrarem. Porém 
quem sabe a quem serve, não se prostra perante outros deuses! Uma das palavras mais maduras que encontro na bíblia é a 
resposta destes jovens no versículo 17 e 18. Resposta de pessoas resolvidas, que sabem o que querem!  Daniel 3:17 Eis que 
o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar; ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó 
rei. E, se não, fica sabendo ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O 
MEU DEUS PODE,  E SE NÃO LIVRAR,  da mesma forma não vamos voltar atrás de nossa decisão!

Eles caíram atados na fornalha... 23 E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da 
fornalha de fogo ardente. E quem sabe você está hoje aqui atado de pés e mãos, sem saber o que fazer. Já sentindo o calor 
do fogo... chegando o fim. O que você tem vivido como uma fornalha? O que você tem vivido que te atou, prendeu de tal 
forma que não consegue nem se mexer para resolver a sua situação...?
Para você ter uma idéia da gravidade, 22 E, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira 
quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque, e Abednego. Se tem algo te 
levando a fornalha, vai morrer pelo próprio veneno! NADA E NINGUÉM TOCA EM UM UNGIDO DO SENHOR!!! 
NEM CHEIRO DE FUMAÇA FICARÁ EM VOCÊ! CREIA!

Daniel 3:24 Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa; falou, dizendo aos seus conselheiros: Não 
lançamos nós, dentro do fogo, três homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. 25 Respondeu, 
dizendo: Eu, porém, vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano; e o 
aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Não vamos só a fornalha, Jesus entra conosco! E onde Jesus está, não 
tem fornalha que consiga atingir você!

Você pode estar vivendo o maior caos de sua vida, o mundo pode estar desabando sobre a sua cabeça, pode estar com a 
fornalha em chamas. Te digo, em nome de Cristo Jesus, que não atingirá você! Nem suas vestes, nem um fio de cabelo seu 
será atingido. Você saíra imune a todo este ataque de Nabucodonosor. E ele verá que o Deus ao qual serve é mais poderoso, 
ao ponto de se converter a Ele. Daniel 3:26-30  Então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, 
falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde! Então Sadraque, Mesaque e 
Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei e, 
contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos; nem um só cabelo da 
sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou 
Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, e livrou os 
seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não 
servissem nem adorassem algum outro deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, 
e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas 
casas sejam feitas um monturo; porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a 
Sadraque, Mesaque e Abednego, na província de babilônia.


