
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERFUMANDO A VIDA DA MINHA FAMÍLIA 

Pr. Josué Gonçalves* 

 

A intenção de Deus é que os cristãos tenham uma fragrância 
característica que   possa ser reconhecida por toda parte, seja no trabalho, em 
casa, na comunidade ou nos compromissos sociais. As escrituras ensinam que o 
perfume de Jesus Cristo produz efeitos diferentes em pessoas diferentes, para 
aqueles que conhecem Cristo ou estão buscando a verdade, Ele é o perfume da 
vida. 

Maria nos leva a pensar em um perfume especial 

Em  2 Coríntios 2.14-15 – Sermos o bom cheiro de Cristo e aquela 
mulher sabia o que era isso. Ela era o perfume. Cristo era o perfume na vida 
dela. Sempre há esperança de sermos melhor – de sermos perfumados. Perfume 
essencial para a vida. 

Vamos ler Jó 14:7-9. Ali nos fala de cheiro das águas – Há 
esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão 
os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu 
tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. 

E quais as características do perfume para as nossas vidas hoje, 

na família? 

1) Foi preciso quebrar o frasco – Este perfume, o Nardo puro, era 
embalado em um frasco inviolável e para utilizá-lo tinha que quebrar o frasco 
de alabastro. Como uma ampola de injeção. Eram essências. Marcos 14:3-9 diz 
“quebrando vaso de alabastro” um tipo de mármore – bom para jarros – Se você 



quer que sua casa “cheire bem” talvez tenha que quebrar o seu orgulho, pegar 
a toalha de Jesus e a bacia e sair lavando os pés da esposa e dos filhos. 

2) O nardo era puro – João 12.3 – Perfume sujo, ordinário não serve 
ninguém quer, fede mais do que cheira. , 

Leia Eclesiastes 10:1 – Uma mosca no perfume estraga tudo. Será 
que tem alguma mosca pequenina o perfume da sua casa? Não basta sermos da 
igreja. Somos cheiro de Cristo, mas somos cheiro puro? Puro no falar no agir e 
no pensar. Bem você diz isso é difícil. Não é fácil de fato, mas se confessarmos 
os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. 

3) O nardo era caro – Queremos dar o melhor para Deus? ou é 
perfume velho, mal- cheiroso e o mais ordinário e mais barato? Aquela mulher 
não pensou assim. Era de poucas condições, mas buscou o melhor. Era essa a 
sua visão. 

Para o meu JESUS o melhor, o mais caro. Valor uma libra – muito 
precioso – Judas ficou espantando que podiam dar muitas esmolas com esse 
dinheiro!!! 

Quer mudar o cheiro da sua casa? Ter o bom cheiro de Cristo? Só 
existe um caminho, confissão, arrependimento e mudança. Ter relacionamento 
com Jesus é fundamental para esse avivamento. 

(*) É Terapeuta Familiar, reconhecido como uma das maiores autoridades na 
área de família do Brasil, Pastor sênior da Igreja Família Debaixo da Graça, 
Teólogo com especialização na área de aconselhamento, autor de 23 livros, 
incluindo o Best-Seller “104 Erros que um casal não pode cometer” com mais 
de 200 mil cópias vendidas. Lidera a Conferência Nacional anual Pastor 
Discipulando Pastor. Dirige um Programa de TV em rede Nacional voltado para 
família há mais dez anos, fundador do Ministério Família Debaixo da Graça, 
tendo ministrado e treinado líderes e casais em todo o Brasil e outros países 
como EUA, Japão, Canadá, Portugal, Irlanda do Norte, Espanha, Itália, 
Luxemburgo e Alemanha. 

Fonte: https://amofamilia.com.br/perfumando-a-vida-da-minha-familia/ 
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