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MOMENTO DA VISÃO
Quando mencionamos a palavra santidade, muitas vezes o que nos vem à mente é algo muito difícil,
que não conseguiremos nunca e achamos que só aqueles mais certinhos – quietinhos, calados ou que se
vestem de modo santo - é que conseguem viver assim. Realmente, esta é a ideia que muitas pessoas têm de
santidade, algo visto, contemplado exteriormente; porém, a santidade começa no coração.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Você já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador?
2. Se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu?
TEXTO: Mateus 23:25-29
INTRODUÇÃO:
• No texto bíblico vemos uma exortação que Jesus fez aos escribas e fariseus, pois se preocupavam mais
com o exterior (leis, regras) do que com o interior (coração).
• Jesus mostra para aqueles homens que a pureza do homem começa no coração. “O Senhor, contudo, disse
a Samuel: ‘Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem:
o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração’”. 1 Samuel 16:7.
1. ENTENDENDO A SANTIFICAÇÃO:
• Santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem que nos torna cada vez mais livres do
pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Por exemplo: quando uma pessoa que falava
mentira se arrepende, nessa área ela cresceu, consequentemente, está sendo mais semelhante a Cristo.
• Uma vez que nascemos de novo, não podemos continuar pecando como um hábito ou como um padrão de
vida (1 João 3:9).
• A santificação é um alvo de todo cristão, a partir do momento em que a pessoa aceita a Cristo, o seu desejo
é ser como seu mestre; Cristo é nosso referencial de vida. Através do exemplo e das palavras, podemos
ver que conseguimos vencer cada obstáculo que vem sobre as nossas vidas.
• A Bíblia diz em Rom. 6:11, 14, que “o pecado não terá domínio sobre nós”, portanto, não somos mais
escravos do pecado, isto significa que, nós cristãos, por meio do auxílio do poder do Espírito Santo, temos
poder para superar as tentações e seduções do pecado.
• A santidade é um processo na vida do cristão. Paulo diz que por toda a nossa vida cristã estaremos sendo
aperfeiçoados. “Todos nós.. somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem”. (2 Cor.
3:18). Gradualmente, nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo, conforme avançamos na vida
cristã.
• Muitos adolescentes, quando voltam de algum evento da Igreja (acampamento, encontro, culto, congresso),
acham que tudo vai mudar de um dia para o outro. Isso não é verdade. Apesar dessa motivação ser natural,
o adolescente deve procurar um líder para orientá-lo a partir do momento em que ele decidiu mudar, fazendo
assim, ficará mais fácil lidar com as tentações que virão no decorrer dos dias.

•

Santidade não é deixar de fazer, mas fazer conforme a palavra de Deus.

2. MOTIVOS PARA A OBEDIÊNCIA A DEUS NA VIDA CRISTÃ
• O desejo de agradecer a Deus e de expressar nosso amor por ele. (João 14:15).
• A necessidade de manter uma consciência limpa diante de Deus.
• O desejo de ser um “utensílio” para honra e glória de Deus. (2 Tim. 2:20-21)
• Desejo de ver os incrédulos vindo a Cristo por terem observado nossa vida (1 Ped. 3:1-2)
• O desejo de receber as bênçãos atuais de Deus sobre nossa vida e ministério.
• Desejo de evitar o desprezar e a disciplina de Deus sobre nós.
• Anseio por andar mais próximo de Deus (Mat. 5:8).
• Anseio de fazer o que Deus ordena, simplesmente porque Seus mandamentos são corretos e nos
deleitamos em fazer o que é correto.
CONCLUSÃO
• Lembre-se: A ordem que Deus nos deu para sermos santos porque Ele era santo (1 Pedro 1:16), não é algo
impossível, mas tem que ser buscado a cada dia.
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo.”
(1 Pedro 1:16)

