
JESUS PERFUMA A NOSSA CASA 

JOÃO 12.3 

INTRODUÇÃO 

Cada casa tem um cheiro característico. E como as pessoas, muitas são identificadas pelo 

perfume que usam. 

Que momento majestoso aquele quando Maria, tomando o frasco de perfume feito de essência 

de nardo, molhou os pés de Jesus, e toda a casa encheu-se com o agradável aroma. 

 

1. UM CHEIRO DIFERENTE 

• “Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mal cheiro” (Eclesiastes 10.1). 

Uma mosca morta faz todo unguento do perfumador exalar maior cheiro. 

Que moscas mortas podem estar em nossas vidas? Ressentimento, mágoa, ausência de 

perdão, amargura, ciúmes, desconfiança, egoísmo, orgulho, infidelidade, ativismo, falta de tempo. 

• Um cheiro desagradável tem afetado a família. A família está em crise, tempestades a 

assolam. Desarmonia nos relacionamentos, conflitos, separações, vícios, imoralidade, pecado têm 

atingido a família. Infelizmente muitos lares são depósitos de lixo, esgoto, é como se abrisse a 

torneira de gás, muito lares estão intoxicados. 

Ilustração: Aconteceu uma greve dos garis de Nova Iorque. Diante da greve o lixo começou 

se acumular na cidade. Um cidadão pegou o lixo, colocou num belo embrulho de presente e 

parou seu carro com o lixo com o porta-malas aberto em uma rua movimentada da cidade. 

Passava um olhava, passava outro, até que passou alguém que pegou o pacote e levou para sua 

casa. Quando abriu, era um grande pacote de lixo. 

Quem sabe sua casa tem sido um depósito de lixo que tem sido despejado pelas mídias sociais 

(televisão, celular, computador, etc.). 

• Deus, quando instituiu o primeiro casal, colocou no jardim, mas o pecado os colocou para 

fora. 

 

2. PERFUMANDO A FAMÍLIA 

“Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, 

manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o 

bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem” (2 Coríntios 2.14-15) 

O apóstolo Paulo, para falar do testemunho digno do cristão, de sua presença marcante em 

todo o lugar (no trabalho, na Igreja, no lazer, na escola, na vizinhança, na família) afirma que 

somos, em todo lugar, a fragrância, o “bom perfume” de Cristo. 

Como se manifesta esse perfume em casa? 

Creio que quando caminhamos com Jesus o imitamos, quando o representeamos bem. 

Quem anda com Jesus tem seu bom perfume. E o seu perfume é precioso, é vitalizador, é 

especial. Os outros são nocivos, causam alergia na alma fazendo-a espirrar de dor. O perfume de 

Jesus satisfaz. 

Quando Jesus está presente, há perdão – perdoamos como ele perdoa; há renúncia, porque 

assim ele fez por nós; como ele, o amor não é só poesia, é sacrificial – tudo crê, tudo suporta, 

tudo espera. Só ele pode fazer o homem amar assim. 

Algumas coisas acontecem neste processo de perfumar a casa: 

• O perfumador entra em nossa casa; 

• Ele remove todo o entulho, todo o lixo, toda a sujeira, mata as moscas, elimina o pecado. 



• Ele toma o frasco e vai borrifando as gotas. Que gotas são essas? É o seu amor, a sua graça, 

é o seu próprio sangue que nos purifica de todo o pecado. Ele vai removendo a tristeza, as mágoas, 

vai curando as feridas, cria novas esperanças, restaura relacionamentos. Tudo se faz novo com a 

presença dele. 

O cheiro desagradável se foi, o perfume chegou. 

 

3. VIVENDO EM UM AMBIENTE PERFUMADO 

O ambiente da família pode ser: saudável, agradável, alegre, feliz, bonito, aconchegante. 

Não basta levar Jesus para casa como um amuleto religioso, uma teoria, ou ter uma Bíblia 

aberta na estante, só como enfeite...é preciso mais:  

 

• Foi preciso quebrar o frasco 

Este perfume o nardo puro, era embalado em um frasco inviolável, sendo que, para utilizá-lo, 

era preciso quebrar o seu recipiente. Era algo semelhante a uma ampola de injeção, que, sem 

quebrar, não há como retirar o líquido. 

O que é confirmado em Marcos 14.3-9, onde é registrado o mesmo episódio “...e, quebrando 

o alabastro...” (v.3). Alabastro era uma espécie de mármore, usado para manufaturar vasos e 

jarros de unguento. 

Foi preciso a mulher quebrar o recipiente. Para que o perfume de Jesus invada todo o seu lar, 

é preciso que haja uma quebra. Como? 

Não vejo melhor paralelo para esta figura do que a humildade. Quebrar aponta, com clareza, 

para o abatimento do orgulho, para o esvaziamento da vaidade, da presunção, do orgulho.  

“Antes, ele dá maior graça; pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes” 

(Tiago 4.6). 

A porta dos céus é baixa e só passa por ela quem sabe caminhar de joelhos.  

Somente quem se humilha entende que errou e terá coragem de buscar socorro. Dizem que a 

melhor maneira de fazer o pavão deixar de se orgulhar por suas lindas penas, é fazê-lo olhar para 

seus feios pés. 

Ore sinceramente assim: “Quebra minha vida, e faze-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. 

 

• O nardo era puro 

O perfume de nosso texto básico era genuíno, puro, conforme o de João 12.3. 

Perfume sujo, com impureza, a própria Bíblia diz que não faz bem. “Qual a mosca morta faz 

o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de 

estultícia” (Eclesiastes 10.1). 

Talvez, mesmo sendo religioso, o perfume de Cristo não está enchendo sua casa, porque há 

alguma mosca morta no meio dela. 

Note: a mosca é pequena. Pequenos distúrbios de comportamento podem ser suficientes para 

envenenar o perfume. 

É precioso muito pouco para estragar algo bonito e importante. É mais fácil produzir o mau 

cheiro que o perfume! 

Quem sabe aqui está diagnosticado, o segredo básico para a cura do seu lar: a necessidade de 

mais pureza de sua parte, para que a luz de Cristo brilhe mais. 

Pureza no falar, pureza no agir, pureza no pensar. 

Você poderá dizer: Puxa! Então é impossível! 



Não! A Bíblia diz: “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os 

pecados e nos purificar de toda injustiça” (1 João 1.9). Há necessidade de arrependimento e 

confissão a Deus, pedindo perdão, e haverá perdão e purificação. 

Buscando a pureza, ore com o salmista: “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-

me e conhece os meus pensamentos; vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo 

caminho eterno” (Salmo 139.23-24).  

Ódio no coração, imoralidade, vícios nocivos à saúde, inveja, mentira, etc...tudo isso pode 

prejudicar o bom cheiro em seu lar, através de você. 

 

• O nardo era caro 

João registra o valor: uma libra (medida equivalente a cerca de 340 gramas), ainda dizendo 

que era “mui precioso”. O valor era tanto que Judas Iscariotes, no episódio, chega a afirmar que 

valia trezentos denários e daria para sustentar os pobres. É algo equivalente a um ano de trabalho, 

ganhando um salário-mínimo por mês. 

Nardo era nome de uma planta e também do óleo perfumado que dela se extrai. Como era 

muito caro, o ato de devoção de Maria foi dispendioso. Também era ato incomum, tanto por 

derramar o óleo sobre os pés de Jesus (e em geral era derramado sobre a cabeça) quanto por 

enxugar-lhe os pés com os cabelos (uma mulher respeitável não soltava os cabelos em público). 

Além disso, foi uma demonstração de sua humildade, porque cuidar dos pés de alguém era serviço 

de servo. 

Ungir os pés e secar com o cabelo foi uma homenagem especial de humilhação, devoção e 

gratidão. 

Esta frase precisa ser considerada com atenção: “Religião que nada exige nada vale”. 

Não temos dúvidas de que a salvação é de graça, não por obras meritórias (Efésios 2.8-9). Jesus 

pagou o preço completo na cruz (João 19.30). Mas, também não existem dúvidas de que uma 

pessoa salva por Jesus, por amor e gratidão, procura praticar boas obras (Efésios 2.10). As boas 

obras são uma consequência natural da fé. 

Para perfumar a nossa casa com o bom perfume de Cristo, é preciso humildade, santidade, 

renúncia e serviço sacrificial. 

É preciso abrir mão, muitas vezes, de prazeres particulares, de projetos, de prioridades pessoais 

e investir nesse ideal. 

Quem sabe, é preciso desligar a televisão na hora do jogo de futebol, da novela, do filme para 

passar tempo com a família no culto doméstico, lendo a Bíblia, orando e cantando. Passar menos 

tempo no celular, na academia, no lazer. Isto é sacrifício, é caro, mas compensa. 

Quem sabe, é preciso sacrificar determinados sonhos materiais em prol de um investimento 

no reino de Deus. Isto é sacrifício, é caro, mas compensa. 

Quem sabe, é preciso abrir mão da comodidade para passar mais tempo em leitura bíblica e 

oração. 

Com certeza, o Espírito Santo irá comunicar-se com você sobre servir melhor ao Senhor, com 

seus dons, talentos, com seus bens, com seu tempo, etc. 

 

CONCLUSÃO E APLICAÇÕES 

Qual cheiro está caracterizando sua casa? 

Você quer mudar o cheiro de sua casa? 



Creio que cheiro de morte, cheiro de conflitos, cheiro de problemas nos relacionamentos, 

cheiro de imoralidade, de impureza podem ser retirados e substituídos pelo bom perfume de 

Cristo. 

No nosso texto diz que a casa ficou cheia com o perfume do bálsamo. 

Jesus é a “rosa de Sarom” (Cântico 2.1), ele traz beleza e perfume às nossas casas, cria um 

ambiente novo e abençoado. É como “o bom ar” que usamos em nossas casas. 

Para isso, é preciso humildade, pureza e dedicação. 

Mas, preste atenção: humildade, pureza e dedicação somente funcionam, quando existe 

proximidade de Jesus. O perfume de Maria foi derramado aos pés de Jesus. 

Sem Jesus, toda mudança é como usar desodorante sem tomar banho: o mau cheiro aumenta. 

Jesus está à porta e que entrar: “Eis que estou à porta; se alguém ouvir a minha voz e abria a 

porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo” (Apocalipse 3.20). Tudo o que temos 

a fazer é abrir a porta e convidá-lo a entrar e ficar para sempre conosco.  

O Espírito Santo que habita o verdadeiro cristão produz na família o fruto de Gálatas 5.22,23: 

“Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 

mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus 

crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências”. 

 

Sermão pregado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 22/05/22, na Primeira Igreja Presbiteriana 

de Indaiatuba 

 

 


