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Diga em bom som a palavra “PERFUME”. Per-
ceba que automaticamente o seu cérebro trará 
a lembrança de um bom aroma já captado pelo 
seu olfato. Incrível! Você pode até estar há algum 
tempo sem sentir o cheiro de algum perfume, mas 
a fragrância que foi registrada estará sempre em 
sua lembrança. Ainda que não sinta o aroma, você 
saberá exatamente como é o perfume.

No Livro de 2 Coríntios 2.15, primeira parte, o 
Apóstolo Paulo nos compara com o bom perfume 
de Cristo. Isso está diretamente ligado à perfeita e 
sincera adoração que entregamos a Deus. Fomos 
criados para adorá-Lo em espírito e em verdade (Jo 
4.24). 

Ele nos marcou com seu cheiro e quando o 
adoramos com sinceridade de coração, exalamos 
o bom perfume de Cristo, nossa adoração se torna 
agradável às suas narinas. Quando adoramos a 
Deus, reconhecemos nosso amor e respeito por 
Ele. Nossa essência inicial é de um verdadeiro ado-
rador. Sendo assim, temos na memória registrada 
a adoração a Deus. Ele nos criou para Sua honra e 
glória. 

Por isso, de forma habitual e constante, deve-
mos corrigir nossos erros e seguir as determina-

ções da Palavra de Deus. Nosso perfume precisa 
estar em sintonia com o do Senhor para que nossa 
adoração seja recebida por Ele. Se você está divi-
dindo a adoração, que é exclusiva de Deus, você 
precisa urgentemente apurar o seu olfato e verifi-
car qual cheiro tem percebido. O perfume do Mes-
tre é doce e agradável. Retire de sua vida os frascos 
de perfume malcheirosos, que ofuscam a fórmula 
original. Um adorador de verdade escolhe exalar o 
cheiro da adoração. Ele conhece a sua verdadeira 
essência e entende o seu chamado.

O PERFUME DA ADORAÇÃO
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