A Chave
(I)
JESUS O Salvador - Libera a Chave da
Santidade
Santificação

Sem santificação ninguém verá o Senhor.
Hebreus 12: 14
O QUE É SANTIFICAÇÃO

No processo de santificação, vamos nos
aproximando cada vez mais do Senhor. Temos, então,
muita vontade de ler a Bíblia, de louvar e adorar ao
Senhor. Passamos a gostar de conversar sobre Jesus
e contar as maravilhas que Ele realiza em nossas
vidas.
No processo de santificação passamos a
conhecer, mais e mais, a vontade de Deus para
nossas vidas.
Quanto mais sabemos a vontade de Deus,
mais temos vontade de obedecer, por amor a Jesus.

Porque fostes comprados por preço.
1 Coríntios 6: 20
Nós fomos comprados por Deus. Fomos comprados
por um alto preço. Fomos comprados pelo sangue de
Jesus.
Ser "santo", é ser separado e a santificação é um
processo em que vamos sendo separados para Deus.
Isso não quer dizer que seremos pessoas estranhas,
isoladas do mundo, com hábitos esquisitos e
assustadores.
Jesus quer que compartilhemos com as pessoas a
alegria de sermos “filhos de Deus”.

Aprender a Fazer a Vontade de Deus
Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa
santificação.
1Ts. 4: 3

DINÂMICA : SANTIFICAÇÃO
Pegar dois copos de plástico (um com 2 dedos de
terra e outro sem nada) e durante a explicação
encher, aos poucos, de água um e depois outro para
verificar a diferença. Então vejamos: nós somos como
um vaso. Dependendo de como está o vaso, limpo ou
sujo, servimos tanto para honrar a Deus como para
desonrá-lO. Mas, se nos purificarmos, serviremos para
toda boa obra nas mãos do Senhor.
Você entendeu? Por mais que estejamos sujos, cheios
de pecado, se quisermos podemos nos purificar, nos
santificar e ser vasos de honra, de bênçãos nas mãos
de Deus. Dessa forma, Ele nos usará em toda boa
obra que quiser. Mas se ficarmos sujos, que utilidade
teremos para Ele?

Aprender a Andar com Deus
Santificação não é uma coisa que acontece de
repente na vida do cristão.
Santificação é um processo que acontece durante
toda a vida do cristão. Dia após dia.
No processo de santificação, o principal é aprender a
andar com Deus, cultivando uma amizade profunda e
de confiança nEle.
Para isto, é preciso dedicar, diariamente, um tempo
para estar a sós com Deus e com Sua palavra.
É assim que convivemos com Deus: lendo sobre Ele,
lendo e entendendo o que Ele diz em cada versículo
da Bíblia. Sem pressa.
Sem conviver, sem falar e sem ouvir, jamais nos
tornaremos amigos de alguém.
Assim, para nos tornarmos amigos de Deus
precisamos conviver com Ele e conversar com Ele.

E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus
que opera tudo em todos.
1Coríntios 12: 6

Aprender sobre a graça de Deus
Mas agora (...) feitos servos de Deus, tendes o vosso
fruto para santificação, e por fim a vida eterna.
Romanos 6: 22
Estamos acostumados a ver, em todos os lugares, as
pessoas criando regras e leis e, muitas vezes, listas
do que se pode e não se pode fazer. É assim nas
escolas, nas empresas e, até mesmo nas igrejas.
As leis e as regras não são coisas ruins. São, na
maioria das vezes, importantes para a boa
convivência das pessoas umas com as outras e com a
escola, a empresa, o clube, a igreja e com o mundo.
Deus não opera desta maneira, quando se trata de
santificação.
Isso porque a santificação não é para todos. É para os
que desejam se aproximar de Deus e passar a ter um
Pai Celeste, um amigo e um irmão chamado Jesus.
A santificação é pela graça, e é Deus quem
opera em nós.

O desejo de Deus sempre foi que nos tornássemos
carregadores da Sua glória, que nós pudéssemos viver
uma vida santa, sendo, realmente, a Sua imagem e
semelhança. Mas não podemos ser santos,
carregadores da Sua glória, se buscarmos mais o
mundo e as coisas que ele nos oferece do que a Sua
presença.
Conclusão: Santidade fala, exatamente, de nos
separarmos do mundo, nos descontaminarmos de
todas as coisas ruins que aprendemos, de mudar o
nosso estilo de vida. Afinal, somos geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo adquirido (I Pe
2:9a), e por isso não devemos andar envolvidos na
sujeira do pecado.

MINISTRAÇÃO DA OFERTA:
ENSINE AS CRIANÇAS A NUNCA CHEGAREM
DIANTE DO SENHOR DE MÃOS VAZIAS.

OFERTA É UM ATO DE GRATIDÃO AO
SENHOR!

