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S  E  R    B  Ê  N  Ç  Ã  O    N  O    E  X  I  S  T  I  R  -  II 
 “Também toma das  principais especiarias, da mais pura mirra quinhentos ciclos,  de 
canela aromática a metade, a saber duzentos e cinquenta ciclos..., de cássia quinhentos 
ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira um him (+/- 6 litros).  Disto farás 
um óleo sagrado para unções, um perfume composto segundo a arte do perfumista; este 
será o óleo sagrado para as unções.” Êxodo 30:23-25. 
 Esse texto não pode  ser usado como apologia, como defesa de práticas esdrúxulas 
realizada em algumas arraias de ‘supostas unções’ com ‘supostos óleos santos’.  O texto faz 
parte do contexto que estabelece o rito cerimonial do ministério sacerdotal praticado no 
Tabernáculo e mais tarde no Templo Judaico.  Todos os rituais simbólicos cerimoniais, tanto do 
Tabernáculo quanto do Templo, foram cumpridos cabalmente em Cristo e, portanto, 
feneceram, foram abolidos para sempre. Fica-nos hoje como lição, a aplicação simbólica de 
forma secundária. Isto é o que fazemos agora para ilustrar o processo aí inferido, para nos 
tornarmos “o bom perfume de Cristo no mundo.” 
 Não se pode ser antes de nascer, frisamos isso em nossa fala anterior. Uma vez 
nascidos de Deus em Cristo, temos o potencial imanente para sermos o perfume de Cristo no 
mundo, porém o mesmo  nem sempre se apresenta. Para que o perfume de Cristo aflore e 
exale ao nosso redor, encontramos diretrizes estabelecidas no texto acima a serem seguidas. 
Primeiramente Deus requer de nós, para compor o perfume de Cristo, “as principais 
especiarias”: o melhor da voz; o melhor, o melhor do amor; o melhor da perseverança; o 
melhor da inteligência; o melhor da abnegação e renúncia;  o melhor de...etc. Não basta 
querer ser perfume. Depois de adquirir o essencial, que é a salvação em Cristo,  necessário se 
faz efetuar investimento. Não basta colocar qualquer material. Os melhores perfumes sempre 
requerem os melhores ingredientes.  Certamente Deus não fará por menos,  e requer um 
investimento de nossa parte.  Em segundo, verificamos que Deus estabeleceu a medida precisa 
de cada ingrediente. E a medida exigida de cada um que se proponha em ser perfume de Deu 
no mundo não é menos reivindicatória: “”Amarás, pois,  ao Senhor teu Deus de todo o teu 
coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças.” Marcos 
12:30. E terceiro,  o resultado: “um perfume composto segundo a arte do perfumista”. Nunca 
há de ser visto ou considerado como resultado de esforço ou mérito pessoal, somos obras do 
SEU  favor, para SUA honra e glória. 
 O Espírito Santo de Deus é o grande PERFUMISTA de Cristo. Sua obra é transformar 
cada vida salva pelo sangue de Cristo, em um perfume agradável, para tornar este mundo um 
lugar um pouco melhor. Mas Ele depende da nossa entrega irrestrita para efetuar a química do 
perfume em nós. Rendamo-nos a ELE!!!!_edsonbvaleriano_01072018. 


