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Um povo num lugar: O aroma
2 Corintios 2: 14-17

7/10 de outubro de 2021

Nos últimos meses, estivemos lendo duas cartas escritas pelo apóstolo Paulo para a igreja na cidade de Corinto.
• Estas são chamadas de cartas coríntias.

• É uma série que chamamos de “Um povo num lugar” e falamos sobre como ela se parece VIVER o caminho de
Jesus em um local específico.
• Particularmente, em lugares complicados ou culturas complicadas, como a nossa.

• Agora, na próxima semana, estamos iniciando uma nova série do livro de Eclesiastes chamada Vapor.
• E estou muito animado com o que vamos descobrir juntos.

• Mas, hoje eu quero trazer esta série para um pouso, uma aterrisagem.

• Se você já esteve conosco, sabe que lidamos com essas cartas de uma maneira um pouco diferente.
• Em vez de passar por eles versículo por versículo como sempre faço, pulamos pra cá e pra lá.

• Portanto, a pergunta era: “Onde terminamos esta série?”
• Existe algo, uma imagem, uma palavra, uma frase que se destaca, que poderia servir como um ponto de
exclamação por tudo o que vimos.

• E embora haja uma série de coisas que poderíamos escolher, quero apontar o 2 Coríntios 2: 14-17.
• Se você tiver uma Bíblia, você pode abrir e ler.

• E enquanto você faz isso, deixe-me dizer que acho que isso diz muito sobre como SER um povo que somos
chamados para a ser, no local em que Deus nos colocou.

• Vamos ler juntos:

2 Coríntios 2: 14-17
Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em procissão triunfal, e através de nós espalha o
aroma do conhecimento dele em todos os lugares. 15 Porque nós somos o aroma de Cristo a Deus entre
aqueles que estão sendo salvos e entre aqueles que estão perecendo, 16 para um aroma de morte em
morte, para o outro um aroma de vida para vida. Quem é suficiente para essas coisas? 17 Pois não somos,
como tantos outros, mascates da palavra de Deus, mas como homens de sinceridade, como comissionados
por Deus, aos olhos de Deus falamos em Cristo.

Há duas imagens apresentadas para nós aqui e ambas são significativas.
• Uma afirma.
• O outro informa.



• PRIMEIRO, Paulo diz "Cristo sempre nos conduz em procissão triunfal."

• Essa é uma imagem tirada das páginas do manual romano.

• Quando os generais voltassem da guerra no Império, haveria procissões de vitória nas ruas da cidade.
• A vitória e o poder do império estariam em exibição para todos verem.
• Você provavelmente pode imaginar esse tipo de desfile.

• Bem, Paulo diz, por causa de Jesus, passamos por nossos dias como aqueles generais se movem pelas ruas.
• Há uma vitória que experimentamos.
• Somos, como ele diz em Romanos 8, “MAIS que vencedores”.

• MAS, a SEGUNDA imagem é aquela que eu quero focar por um momento, porque é uma imagem linda e
curiosamente, é tirada do mesmo evento.

• Ele diz que Jesus, através de nós, “espalha o aroma do conhecimento dele em todos os lugares." E, que, "nós
somos o aroma de Cristo para Deus entre aqueles que estão sendo salvos e entre aqueles que estão perecendo. ”

• Veja, quando essas procissões de vitória aconteciam, muitas vezes havia incenso queimando enquanto eles se
moviam pelas ruas.
• E eles colocariam as especiarias das terras conquistadas em exibição.
• E algumas pessoas espalhariam guirlandas de flores ao longo do percurso do desfile.

• ASSIM, este processional foi PERFUMADO.

• Mais ou menos assim ... (Incenso)

• Para onde ia a procissão, o aroma seguia, e mesmo permanecia depois de ter estado lá.

• Então, quando se trata de ser um tipo específico de pessoa em um determinado tipo de lugar, Paulo diz, é como
"ISTO".

• Você passa pelos seus dias assim.
• Você deixa um aroma perfumado.
• Há algo agradável que você traz para os lugares que vai.

• E isso responde a uma das maiores perguntas que as pessoas fazem.

• Um dos temas repetidos que ouvi ao longo dos anos é o desejo que as pessoas têm de conheçer a vontade de
Deus para suas vidas.
• Este é um grande problema.
• Como posso saber a vontade de Deus para minha vida?

Existem incontáveis   sermões que foram pregados sobre isso.
• Existem milhares de livros escritos sobre isso.



• Pessoalmente, já tive essa conversa centenas de vezes.

• “Como posso saber o que Deus quer para a minha vida?”

• Eu ouvi isso especialmente em relação a certas decisões que as pessoas estão tomando.
• Decisões sobre a escola,
• Sobre trabalho,
• Sobre namoro,
• Sobre casamento,
• Sobre onde morar,
• Sobre o que dirigir,

• Você entendeu.

• Se a decisão parece grande o suficiente para MIM ou para Você, ENTÃO queremos consultar Deus.
• Eu devo?
• Ou não deveria?
• O que é o desejo de Deus?

• Bem, por acaso eu sei.

• Como você determina a vontade de Deus para sua vida; em outras palavras, como você, (e vou usar um grande
Palavra que soa como Cristianismo), como você DISCERNA a vontade de Deus?

• Bem, fico feliz que você perguntou, porque eu sei a resposta.

• Aqui está.
• Esta é a sua VONTADE abrangente, de longo alcance, de mudança de vida e de alteração de planos para SUA
vida:

A vontade de Deus para sua vida é ser o aroma de Cristo.

• Você diz: “Não ... Brad, como assim? Eu quero saber o que a vontade de Deus REALMENTE é para a minha vida.
”• Dê-me uma ferramenta que eu possa usar.
• Como posso tomar decisões difíceis?
• Como posso interpretar os eventos da vida?
• Como posso saber a vontade de Deus?

• E vou dizer de novo.

• A vontade de Deus para sua vida, e minha vida, é que sejamos muito parecidos com Jesus, que aonde vamos, as
pessoas sentiriam o aroma dele.
• E a única maneira de isso acontecer é se nos tornarmos, COMO ELE.
• Existem referências explícitas que tornam isso claro.
• Quero apenas dar-lhe UM, muito bom, antes de prosseguir.
• É Romanos 8:29. Veja isso.



Romans 8:29

Pois aqueles que ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de
seu Filho, para que seja o primogênito entre muitos irmãos.

• Há muita coisa acontecendo neste único versículo solitário, mas deixe-me focar no que se aplica a esta conversa
que estamos tendo agora.

• Você pode basicamente resumir a primeira parte dizendo: "Aqueles que conhecem a Deus, aqueles que tiveram
seus olhos abertos, aqueles que entendem quem ele é, essas pessoas devem ser CONFORMADOS com a
imagem, a semelhança, o modelo de seu Filho.

• Em outras palavras, sua vida começa a se parecer com a vida de quem?
• A vida dele, certo?
• Sua vida se parece com a vida dele.

• E se sua vida PARECE como a vida dele, isso significa que você deixará o aroma de Jesus em qualquer lugar que
você vai.

• O que, a propósito, é TÃO vivificante.

• Pode ser difícil entender nossa jornada, certo?
• Pode ser difícil entender as circunstâncias da vida, da escola ou do trabalho.

• MAS, se você chegar a um lugar onde você genuinamente aceita esta verdade, e você começa a viver esta
realidade, então ...
• As decisões difíceis tornam-se muito mais fáceis,
• A compreensão que você tem sobre a vida fica muito mais clara.
• Qual é o meu papel nisso?
• Como devo responder a esta ou aquela situação?
• Bem, como é ser um aroma agradável?

• Deus se importa se ou não ...
• Você estuda nesta ou naquela escola?
• Aceita este ou aquele emprego?
• Casar com esta ou aquela pessoa?
• Mora neste bairro ou naquele bairro?
• Comprar o Toyota ou o Ford?

• A resposta?

• Apenas no que se refere às decisões que refletem ou moldam você mais em alguns que se parecem como Jesus.

• E, finalmente, podemos entender Romanos 8:29 dessa maneira.
• A questão não é que você saiba mais SOBRE Jesus.
• A questão é que você se torna mais parecido com Jesus.



• Uma das coisas interessantes sobre Jesus, é que quando as pessoas falam sobre Jesus, elas não falam sobre o
que ele acreditava.
Você percebeu isso?

• Você não tem pessoas analisando a vida de Jesus e, em seguida, tirando conclusões sobre o que ele acreditava.

• Jesus fez isso, ou Jesus fez aquilo, então isso deve significar que Jesus acreditou ISTO.
• Não.

• As pessoas não falam sobre o que Jesus acreditava.
• Eles falam sobre como ele se comportou.

• Você não ouve as pessoas falarem sobre a teologia de Jesus.
• Você ouve as pessoas falarem sobre a maneira como ele se comportava.
• Você ouve sobre a maneira como ele tratava as pessoas.
• A maneira como ele falava com as pessoas.
• A maneira como ele amava as pessoas.

• O que significa, naturalmente, que se estamos sendo conformados em um padrão que segue após Dele, então, o
mesmo deveria ser verdade para nós.
• Certo?

• Em outras palavras, quando as pessoas estão falando sobre nós, elas não deveriam estar sentadas dizendo: "Ó, é
isso que eles acreditam."
• Eles deveriam, pelo menos esperamos que estivessem, falando sobre como foram tratados POR nós.

• As pessoas deveriam olhar para nós ... e deveriam cheirar alguma coisa.
• Aqueles ao nosso redor devem experimentar algo

• Há uma diferença observável entre aqueles que são seguidores de Jesus, especificamente em como eles se
comportam com as pessoas ao seu redor.

• Gosto muito de algo que Paul David Tripp escreveu, ouça... Ele disse:

“A igreja não é uma sala de aula teológica. É uma conversão, confissão, arrependimento, reconciliação,
perdão e centro de santificação, onde as pessoas imperfeitas colocam sua fé em Cristo, reunem-se para
conhecê-lo e amá-lo melhor e aprender a amar os outros como ele projetou."
- Paul David Tripp, Instrumentos nas Mãos do Redentor

• É isso.
• Onde as pessoas com falhas - há alguém com falhas aqui?
• Reúnem-se para conhecê-lo e amá-lo melhor. Porque?
• Para que possamos aprender a fazer o quê?
• Ter uma teologia perfeita?
• Não.
• Obter todas as respostas certas?



• Não exatamente.
• É AMAR os outros como ELE projetou

• Para que através de nós ele possa espalhar o aroma do conhecimento dele em todos os lugares.

• E, caso você esteja se perguntando, assim como tudo o mais que abordamos nesta série, que não se parece
exatamente com a forma como nossa cultura, ou nossa educação, ou nossos preconceitos, gostaria que tivéssemos
isto.

• Bicicleta oposta.
• Há alguns anos, alguém me enviou um vídeo de um cara que construiu uma bicicleta.
• Eu adoro bicicletas, então eu imediatamente observei.
• Mas esse cara - seu nome é Destin Sandlin (mais inteligente a cada dia) - ele não construiu nenhuma bicicleta
velha.
• Ele construiu uma bicicleta que tinha um mecanismo de direção que era exatamente o oposto de uma bicicleta
normal.
• Em uma bicicleta normal, se você virar as barras para a esquerda, você vai ...?
• Se você virar as barras à direita, você vai ...?
• à direita. Correto.
• Bem, esse cara construiu esta bicicleta para que, quando movesse as barras para a direita, a roda dianteira ia
para a esquerda e vice-versa.
• E este vídeo, que em última análise não era sobre bicicletas, mas sobre nossa neurologia, ou neuroplasticidade,
mostrou ele tentando andar de bicicleta.
• E ele não conseguiu.
• O vídeo mostra ele, ele não consegue andar um metro.
• Na verdade, ele levou 8 meses para DESAPRENDER como andar de bicicleta, para que pudesse reaprender
como andar ESTA bicicleta.
• Ele teve que DESFAZER, o velho pensamento.

• Você provavelmente já ouviu alguém dizer: “É como andar de bicicleta”.
• E o que isso significa?

• Significa que, depois de aprender a andar de bicicleta, você não se esquece disso.
• Você desenvolve padrões e hábitos que significam que você não precisa mais pensar sobre cada etapa individual.
• Andar de bicicleta torna-se fácil.
• Até aquela bicicleta ser o oposto do que você aprendeu, certo?

• Então, ouvimos que Deus quer que deixemos o aroma de Jesus.

• Mas isso significa que provavelmente teremos que desfazer alguns padrões antigos e reaprender alguns novos
padrões.
• Tornar-se como Jesus é como aprender a andar de bicicleta para trás.
• Especialmente no que se refere à maneira como vivemos para com os outros.

• Esta é a forma como nossa cultura, nossa história e nossas experiências nos treinaram para tratar pessoas.
• Então, há o caminho de Jesus.



• E é diferente.

• Que lança todo tipo de nova perspectiva sobre algumas das coisas que Jesus disse.

• E quando você começa a ouvir suas palavras dessa maneira, elas ganham uma vida totalmente nova.

• Por exemplo, se você abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, há algumas coisas que Jesus diz aos seus discípulos
e aqueles que estavam interessados   em aprender mais sobre seus caminhos.
• E você quase pode ouvir as engrenagens girando, e você pode sentir as coisas se movendo, no DIREÇÃO
OPOSTA da forma como somos acostumados.

• Agora, algum contexto para o que estamos prestes a ouvir.
• Em Mateus 5, o capítulo imediatamente anterior a este, Jesus tem feito algo interessante.
• Por exemplo, ele tem curado pessoas que eram consideradas impuras.
• Amar pessoas que não eram fáceis de amar.
• Ele também chamou Mateus, o cobrador de impostos, para ser um de seus seguidores próximos.
• Um dos riscos ocupacionais de ser um cobrador de impostos era que todos, até mesmo sua própria família o
ODEIA.

• Então Jesus novamente, ama alguém que não era fácil de amar.
• E, conforme você avança para o capítulo 6, você vê mais de Jesus, o quebrador de regras, atraindo a atenção das
pessoas que encontrou.
• Então, há este momento em que Jesus vai ensiná-los a andar de bicicleta da vida para trás e entrega esta
mensagem que chamamos de O Sermão do Monte.
• Agora, com isso, chegamos a este lugar onde Jesus reforma radicalmente a forma como vivemos em relação a
outros.

Lucas 6: 27-31
“Mas eu digo a vocês que ouvem: Amai os teus inimigos, fazei o bem aos que te odeiam, 28 abençoai
aqueles que o amaldiçoam, orem por aqueles que abusam de você. 29 Para aquele que te atinge no rosto,
ofereça o outro também, e daquele que tirar sua capa não retenha sua túnica também. 30 Dê a todos que
imploram de você e àquele que tira seus bens não os exige de volta. 31 E como você deseja que outros
façam com você, faça isso com eles.

• Você está ouvindo isso?
• Ame seus INIMIGOS.
• Faça o BEM para aqueles que ODEIAM.
• ABENÇOE aqueles que o amaldiçoam.
• ORE por aqueles que abusam de você.
• Esse é o padrão que fomos chamados a seguir.
• Então ele explica ...

Lucas 6: 32-36
32 “Se você ama aqueles que o amam, que benefício isso tem para você? Pois até os pecadores amam
aqueles que os amam. 33 E se você faz o bem para aqueles que fazem o bem a você, qual o benefício
isso para você? Pois até os pecadores fazem o mesmo. 34 E se você emprestar àqueles de quem você



espera receber, que crédito isso tem para você? Mesmo os pecadores emprestam aos pecadores, para
recuperar a mesma quantidade. 35 Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, nada esperando em
troca, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom para os ingratos e
maus. 36 Sê misericordioso, assim como o teu Pai é misericordioso. ”

• Você ouve o que ele está dizendo?
• “Se você ama, se você faz o bem, se você empresta, para aqueles que fazem o mesmo com você ...”

• Ele está nos chamando, certo?
• Porque foi isso que aprendemos.

• Me ame? Eu vou te amar.
• Me trata com respeito? Vou tratá-lo com respeito.
• Você quer algo de mim? Bem, certifique-se de que recebo o que quero de você.

• E Jesus diz, não há nada de especial nisso.
• Pessoas quebradas amam assim.
• Este é o sistema que todos seguem.

• Então ele continua.

Lucas 6: 37-38
“Não julgue, e você não será julgado; não condene, e você não será condenado; Perdoem, e serão
perdoados; 38 dê, e será dado a você. Boa medida, pressionados, sacudidos juntos, atropelados, serão
colocados em seu colo. Para com o medida que você usa, será medido de volta para você. ”

• Julgamento.
• Condenação.
• Perdão.

• Vivemos em uma cultura que diz: “Se você me julgar, eu irei julgá-lo”.
• Nós jogamos de volta na cara das pessoas.

• Há esta frase: Quem você pensa que VOCÊ é?
• Você sabe quando dizemos isso?

• Quando estamos prestes a contar a alguém por que eles não devem nos julgar.
• E porque? Porque nós os julgamos e não achamos que eles sejam dignos.

• A mesma coisa com a condenação.
• Condenar-me?
• Oh sim, vou olhar para VOCÊ. Veja o que VOCÊ fez.
• Parece com todas as discussões que você já teve, não é?

• Pergunta rápida. Essas atitudes ou abordagens no contexto de um relacionamento sempre fazem coisas
melhorar?



• Tipo, alguém julga você, aponta seu erro ou sua falha, e então você aponta as deles, e então eles dizem, 'Ó sim.
Acho que você está certo. Quer pegar um sorvete? ”
• NÃO. Nunca está certo.
• Gera desprezo.

• A única maneira de sair desse ciclo é o perdão.
• Recebendo e estendendo.

• Adoro a perspectiva que o falecido Henri Nouwen trouxe ao assunto de como vemos os outros.
• Ele disse:

“Quando reivindicamos e constantemente reivindicamos a verdade de ser os escolhidos, logo descobrimos
dentro de nós um desejo profundo de revelar aos outros sua própria escolha. Em vez de nos fazer sentir
que somos melhores, mais preciosos ou valiosos do que os outros, nossa consciência de ser escolhido
abre nossos olhos para a escolha dos outros. Essa é a grande alegria de ser escolhido: a descoberta de que
outros também são escolhidos ... Uma vez que confiamos profundamente que nós mesmos somos
preciosos aos olhos de Deus, somos capazes de reconhecer a preciosidade de outros e seus lugares únicos
no coração de Deus. ”
- Henri J.M. Nouwen, Life of the Beloved: Spiritual Living in a Secular World

• Esta semana, eu estava sentado com um amigo e de repente ele olhou para mim e disse: “Eu preciso te dizer
algo. Em um minuto. Eu preciso te contar uma coisa."

• E então, alguns minutos depois, ele com entusiasmo começa a me dizer quem ele me vê ser.
• Ele simplesmente começa a me sufocar com encorajamento.
• Ele me lembrou de minha escolha.

• O que me leva a como Jesus encerra essa conversa.
• Veja isso:

Lucas 6: 43-45
“Pois nenhuma árvore boa dá frutos ruins, nem a árvore ruim dá frutos bons, 44 pois cada árvore é
conhecida por seus próprios frutos. Pois figos não são colhidos de arbustos espinhosos, nem são
uvas colhidas em um arbusto de amoreira. 45 A pessoa boa fora do bom tesouro de seu coração produz o
bem, e a pessoa má, de seu tesouro maligno, produz o mal, pois da abundância do coração, fala sua boca.

• Da abundância do coração, a boca fala.

• O que é abundante em SEU coração?
• O que está em SEU coração, em grande medida.

• SE pudéssemos dar uma olhada, você poderia fazer um auto-exame, o que você veria é ABUNDANTE em seu
coração?



• De acordo com Jesus, há um aroma que as pessoas ao nosso redor deveriam experimentar, que significa que há
uma coisa que deve estar em grande abundância em nossos corações.

• Paulo falou sobre isso em Romanos 13: 8 onde ele diz:

• Romanos 13: 8
• Não devemos nada a ninguém, exceto amar uns aos outros, por aquele que ama o outro cumpriu a lei.

• Em última análise, tudo se resume a uma coisa.
• Amar.

• Fazer o que é melhor para os outros, não importa o que isso nos custe.
• Fazer o que é melhor para os outros, não importa o que eles tenham feito por nós.

• E, ISSO, muda o mundo.
• É um contraste.

• Não estar lutando com fogo.

• Não é a velha linhagem de Sean Connery dos Intocáveis   ... você traz uma faca ... eu trago uma arma?
• Essa mentalidade nunca funciona.
• É onde descobrimos o poder do evangelho.

Comunhão:
• Vamos comungar juntos daqui a pouco, então eu quero encorajá-lo a isso.
• Mas deixe-me continuar.

• Veja, posso dizer que te amo. E eu faço. Eu amo Você.
• E você pode me dizer que me ama.
• E isso é muito bom.
• E faz muito bem.

• Mas é o amor de Jesus - é o abundante, o sacrificial, sem restrições, tudo o que tenho, amor de Jesus, que ele
tem mostrado a mim, e a você, e a todos os outros, que vai encher nossos corações.

• Quanto mais você e eu fixamos nossos olhos no amor que Jesus tem por nós;
• Quando ele poderia ter nos julgado;
• Quando ele poderia ter nos condenado;
• Quando ele decidiu nos perdoar;

• Quanto mais focamos no evangelho, mais nosso coração se enche.
• E quanto mais abundante for o amor em nossos corações, mais nos tornamos pessoas que liberam o aroma do
amor radical de Jesus no mundo ao nosso redor.

• Jesus nunca nos pede para fazer mais do que ele já fez por nós.
• Você vê isso?



• O que quer que ele peça de mim, ele já fez, ele me mostrou o caminho.
• E eu consigo ser, assim...Ele.

• Acredito que é muito disso que está por trás de tudo isso ...
• Jesus pegou o pão ...
• Então ele pegou o cálice ...
• Imagine um mundo onde os seguidores de Jesus estivessem tão cheios do amor abundante de Cristo, que esse
amor transbordaria para o mundo ao seu redor. Bênção a todos, Amén!


