Embriagados pelo Espírito
EFÉSIOS 5:18

Sentidos
 Visão

 Gênesis

 Tato

 Êxodo

 Olfato

 Levíticos

 Paladar

 Números

 Audição

 Deuteronômio;

Ditados com cheiro


“Isto não está cheirando bem!”



“Quanto mais se mexe mais cheira mal!”



“A más companhias são como mercado
de peixe, acabamos nos acostumando ao
mal cheiro!”



“Sinto falta de seu cheiro!” – Saudades.



“As gambás se cheiram!”

Os Cinco Sentidos
“A compreensão que temos do mundo
sempre será mediada pelo nosso cérebro.
Mas olhos, boca, ouvidos, nariz e pele são
ferramentas na construção daquilo que
entendemos como realidade que nos cerca;
podendo esta realidade ser avaliada do
ponto de vista natural ou sobrenatural .”

1 Coríntios 2:9-12
“Mas, como está escrito: As coisas que o olho não
viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração
do homem, são as que Deus preparou para os que o
amam. Mas Deus as revelou à nós pelo seu Espírito;
porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as
profundezas de Deus. Porque, qual dos homens sabe
as coisas do homem, senão o espírito do homem,
que nele está? Assim também ninguém sabe as
coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós
não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito
que provém de Deus, para que pudéssemos
conhecer o que nos é dado gratuitamente por
Deus”.

Olfato
O olfato é o sentido que nos faz conhecer o
mundo pelos cheiros ou aromas. Ele ajuda a
identificarmos se o cheiro é bom ou ruim.
Como, por exemplo, no caso de um alimento
estragado, ou um perfume de que gostamos
muito. Também podemos dizer que o nariz é
um órgão do paladar, junto com a língua.
Você já percebeu que quando não gostamos
de algum cheiro não comemos o alimento?
Quando estamos resfriados não conseguimos
sentir o cheiro e o sabor dos alimentos!

Olfato
O Nariz é a parte externa do nosso sistema
respiratório é o órgão do olfato e a principal via
de passagem do fluxo de ar para dentro e para
fora dos pulmões. É pelo nariz que o ar entra para
ser filtrado, umedecido e aquecido.
“Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da
terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o
homem passou a ser alma vivente”.
Gênesis 2: 7

Algumas Considerações


Nós podemos parar de comer;



Nós podemos parar de beber;



Nós podemos parar de falar;



Nós podemos parar de caminhar;



Mas nunca podemos parar de respirar; só o
fazemos por alguns poucos minutos.

SIGNIFICADOS
Af = nariz, face, olfato, pessoa
Sede da paixão irascível, sig. Cólera, ira, aborrecimento,
raiva, fúria, irritação, indignação, sanha (respiração
acelerada).
“Diriges a tua mão contra o nariz de meu inimigo”
Salmo 138: 7b
A ira é apresentada em imagens ou formulas de fogo;
queimar de raiva!
“E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os
discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote...”
Atos 9:1


“Tá saindo fogo pelas ventas!”
Testa, fronte. Entrada, acesso, concordância, ascensão;
 Afad = prender com cinto, cercar, preparar, cingir,
envolver, equipar.

Atos 2:1-4
“E, cumprindo-se o dia de Pentecostes,
estavam todos concordemente no mesmo
lugar; E de repente veio do céu um som,
como de um vento veemente e impetuoso,
e encheu toda a casa em que estavam
assentados. E foram vistas por eles línguas
repartidas, como que de fogo, as quais
pousaram sobre cada um deles. E todos
foram cheios do Espírito Santo, e
começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que
falassem”.

Folego de Vida
Nafak= Colina, planalto, lombada;
Soprar, exalar, aventar, atiçar, soprar o fogo;
 Nefesh= respiração, alento, garganta,
pescoço, alma. Na esfera do desejo: apetite,
afã, fome, cobiça, gula, gosto, estomago;
Ser uma pessoa, ser alguém;
Ser levantado, ser erguido, estabelecer;
 Hay = vida, sustento, mantimento,
congregação, companhia, multidão;
 Hayah= salvar a vida, viver feliz, estar bem,
ressuscitar, curar, sarar, reviver;


LEVÍTICOS E O OLFATO
1.

Restaure sua relações com Deus;

2.

Mantenha suas relações com Deus;
“Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu
próximo como a ti mesmo.”

“Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu
sou o Senhor, vosso Deus”.
Levíticos 20: 7
“Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu
sou santo”.
1 Pedro 1:16

LEVÍTICOS E O OLFATO
“...e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar;
holocausto é, oferta queimada, de cheiro suave ao
Senhor.
Levítico 1:9
“E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos
como memorial, e a queimará sobre o altar; oferta
queimada é de cheiro suave ao Senhor”.

Levítico 2:9
“E reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os
vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave”.

Levítico 26:31

Cheiro Suave
Levíticos (17) e Números (18)


Cheiro (Reyah Ruah)= sabor, cheiro,
perfume, aroma que aplaca;



Ruah= Espírito



Suave (Neroah): Doce, restaurador,
repousante, delicioso, agradável, que
acalma;

O CHEIRO DOCE PARA DEUS


Quanto eu me entrego para Deus – Lv 1



Quando eu agradeço pelas bênçãos recebidas – Lv 2
e3



Quando eu confesso minhas culpas – Lv 4 – 7;



Quando eu intercedo e sirvo os meus irmãos – Lv 8-10



Quando eu busco a santificação – Lv 11-15



Quando eu celebro as festas proféticas – Lv 12-25



Quando eu procuro a paz dos desfavorecidos – Lv 25



Quando eu aprendo a obedecer – Lv 26



Quando eu ofereço o que lhe pertence – Lv 27

Efésios 4:25-5:2
“Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com
o seu próximo; porque somos membros uns dos outros.
Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa
ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte
mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom,
para que tenha o que repartir com o que tiver
necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra
torpe, mas só a que for boa para promover a edificação,
para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o
Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia
da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria,
e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós,
Antes sede uns para com os outros benignos,
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como
também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois,
imitadores de Deus, como filhos amados; E andai em
amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si
mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro
suave”.

Um Bom Perfume
“Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo,
nos que se salvam e nos que se perdem. E graças a
Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio
de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu
conhecimento”.
2 Coríntios 2:14 e 15

“Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância.
Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da
vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade
e sacrifício agradável e aprazível a Deus”.
Filipenses 4:18

“E não vos embriagueis com vinho, em que
há contenda, mas enchei-vos do Espírito”;

Efésios 5:18

