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Hoje, vamos celebrar a Ceia do Senhor. Este momento precioso par
a a Igreja representa a renovação da a Aliança que fizemos com De
us e com cada um de nossos irmãos, tendo como testemunha o sac
rifício de nosso Senhor Jesus Cristo, pois o Seu sangue, foi derram
ado no Calvário para esse propósito: Trazer-nos de volta para Deu
s como Seu povo, Seu Corpo. 
 

Ter comunhão com Deus e com os irmãos é fundamental para fortal
ecermos essa Aliança, pois, sem Deus não somos Igreja e sem nos
sos irmãos não somos Corpo de Cristo. 
 

Como Igreja (Eklesia), nossa missão é “penetrar” na sociedade co
mo agentes do Reino de Deus e pregando o Evangelho, resgatar os
 homens, das trevas do pecado para a Luz de Cristo. 
 

Como Corpo de Cristo, nosso propósito é glorificar a Deus e servi-l
o em santidade. 
 

Então, precisamos compreender e viver em santidade.  
 

 

A Santidade do Deus Poderoso 
 

Ap 4.1-11 - 1 Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma 
porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de tr
ombeta, falando comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as co
isas que depois destas devem acontecer.2 Imediatamente fui ar
rebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e
 um assentado sobre o trono;3 e aquele que estava assentado 
era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio; e 
havia ao redor do trono um arco-íris semelhante, na aparência, 
à esmeralda.4 Havia também ao redor do trono vinte e quatro tr
onos; e sobre os tronos vi assentados vinte e quatro anciãos, v
estidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de our
o.5 E do trono saíam relâmpagos, e vozes, e trovões; e diante d
o trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete esp
íritos de Deus;6 também havia diante do trono como que um m
ar de vidro, semelhante ao cristal; e ao redor do trono, um ao m
eio de cada lado, quatro seres viventes cheios de olhos por dia
nte e por detrás;7 e o primeiro ser era semelhante a um leão; o 
segundo ser, semelhante a um touro; tinha o terceiro ser o rost
o como de homem; e o quarto ser era semelhante a uma águia 
voando.8 Os quatro seres viventes tinham, cada um, seis asas, 
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e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos; e não têm des
canso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor D
eus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir.9
 E, sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações 
de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive p
elos séculos dos séculos,10 os vinte e quatro anciãos prostrava
m-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adorava
m ao que vive pelos séculos dos séculos; e lançavam as suas c
oroas diante do trono, dizendo:11 Digno és, Senhor nosso e De
us nosso, de receber a glória e a honra e o poder; porque tu cri
aste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criad

as. 
 

 

Não há outra maneira de servirmos a Deus, que não seja em santida
de. Tudo o que fizermos para o Senhor, sem santidade, poderá até s
er reverenciado pelos homens, porém, perante Deus chegará como 
“fogo estranho” (Nm 16). 
 

Quando fomos salvos por Cristo, mediante o nosso arrependimento,
 Ele nos santificou para Deus. Fomos separados, quando sobre nós 
Jesus colocou o Seu precioso sangue, o qual nos purificou de todos
 os pecados do tempo da nossa ignorância. 1 Jo 1.7 - mas, se anda
rmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com o
s outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo pe
cado. 
 

Junto ao Sangue de Cristo, também foi posto dentro de nós o Espírit
o de Deus, que é Santo, o qual é o selo que nos marca como proprie
dade exclusiva de Deus. Ef 4.30 - E não entristeçais o Espírito Sa
nto de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 
 

Esses dois elementos, o Sangue e o Espírito, são espirituais, mas, e
m nossa carne devemos refletir os frutos de ambos. E isso só é pos
sível quando compreendemos e vivemos na santidade de Deus. 
 

Mas, há um terceiro elemento, sobre o qual o Sangue e o Espírito tr

abalham: A Palavra de Deus. Sl 119.9 - Como purificará o jovem 
o seu caminho? Observando-o de acordo com a tua palavra. 
 

Vejamos alguns princípios que a Bíblia nos mostra sobre santidade: 

 

01 – Deus deseja para si um povo que viva em santidade 

 

Lv 20.26 - E sereis para mim santos; porque eu, o Senhor, sou sant
o, e vos separei dos povos, para serdes meus. 
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Dt 7.6 - Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus; o Senhor teu 
Deus te escolheu, a fim de lhe seres o seu próprio povo, acima de t
odos os povos que há sobre a terra. 
 

I Pe 1.14-16 - Como filhos obedientes, não vos conformeis às concu
piscências que antes tínheis na vossa ignorância;15 mas, como é sa
nto aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vos
so procedimento;16 porquanto está escrito: Sereis santos, porque e

u sou santo. 
 

O nosso Deus deseja que sejamos exclusivamente dEle. E aos que 
se guardam em santidade para Ele, o Senhor os guarda em posição
 espiritual privilegiada, acima de todas as demais pessoas. 
 

 

 

02 – Os que servem a Deus devem fazê-lo em santidade 

 

Êx 29.21;43-46 - Então tomarás do sangue que estará sobre o altar,
 e do óleo da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as suas ves

tes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele; a
ssim ele será santificado e as suas vestes, também seus filhos e as 

vestes de seus filhos com ele. 
 

43 E ali virei aos filhos de Israel; e a tenda será santificada pela min
ha glória;44 santificarei a tenda da revelação e o altar; também santif
icarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio.4
5 Habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus;46 e ele
s saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do E

gito, para habitar no meio deles; eu sou o Senhor seu Deus. 
 

Nm 16.5 - Depois falou a Corá e a toda a sua companhia, dizendo: 
Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o sa
nto, ao qual ele fará chegar a si; e aquele a quem escolher fará che

gar a si. 
 

Há uma unção para os que são chamados para servir e essa unção p
ermanece e cresce à medida que prosseguimos em santiddade. 
 

03 – O procedimento de quem nasceu de novo é a santidade 

 

Rm 6.22 - Mas agora, libertos do pecado, e feitos servos de Deus, t
endes o vosso fruto para santificação, e por fim a vida eterna. 

 

Ef 4.24 - e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi cri
ado em verdadeira justiça e santidade. 
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Tg 1.12-15 - Bem-aventurado o homem que suporta a provação; por
que, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor pr
ometeu aos que o amam.13 Ninguém, sendo tentado, diga: Sou tent
ado por Deus; porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ni
nguém tenta.14 Cada um, porém, é tentado, quando atraído e engod
ado pela sua própria concupiscência;15 então a concupiscência, hav
endo concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, sendo consumado, 

gera a morte. 
 

Hb 12.14 - Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ning
uém verá o Senhor. 
 

Fp 2.5-11 - Tende em vós o mesmo sentimento que houve também 
em Cristo Jesus,6 o qual, subsistindo em forma de Deus, não consi
derou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar,7 mas esvazi
ou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelha
nte aos homens;8 e, achado na forma de homem, humilhou-se a si 
mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.9 Pelo 
que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que 
é sobre todo nome;10 para que ao nome de Jesus se dobre todo joe
lho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra,11 e toda 
língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai. 
 

Qualquer outro procedimento para um crente fica completamente es
tranho, fora de contexto, não nos cai bem. 
 

O proceder com santidade revela a pureza de Cristo e diante da pur
eza do Senhor em nós (não da inocência):  
 

- Corações duros são aquebrantados.  
- Toda desconfiança dá lugar a fé que nos move.  
- O sobrenatural de Deus encontra lugar para se manifestar.   
 

04 – A alegria do salvo só existe quando este anda em santidad
e 

 

Rm 8.1,2 - Portanto, agora nenhuma condenação há para os que es
tão em Cristo Jesus.2 Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Je

sus, te livrou da lei do pecado e da morte. 
 

Sl 22.1-3 - Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? por q
ue estás afastado de me auxiliar, e das palavras do meu bramido?2 
Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves; também de noi
te, mas não acho sossego.3 Contudo tu és santo, entronizado sobre

 os louvores de Israel. 
 

I Sm 2.1,2 - Então Ana orou, dizendo: O meu coração exulta no Sen
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hor; o meu poder está exaltado no Senhor; a minha boca dilata-se c
ontra os meus inimigos, porquanto me regozijo na tua salvação.2 Ni
nguém há santo como o Senhor; não há outro fora de ti; não há roch

a como o nosso Deus. 
 

06 – A Igreja que será arrebatada será a que vive em santidade 

 

Ez 20.41 - Como cheiro suave vos aceitarei, quando eu vos tirar de
ntre os povos e vos congregar dos países em que fostes espalhado
s; e serei santificado em vós à vista das nações. 
 

I Ts 3.13 - para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepr
eensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de no

sso Senhor Jesus com todos os seus santos. 
 

II Co 7.1 - Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquem
o-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a s

antidade no temor de Deus. 
 

 

Conclusão: Ef 4.20-32 - Mas vós não aprendestes assim a Cristo. 
21 se é que o ouvistes, e nele fostes instruídos, conforme é a verdad

e em Jesus, 
22 a despojar-vos, quanto ao procedimento anterior, do velho home
m, que se corrompe pelas concupiscências do engano; 
23 a vos renovar no espírito da vossa mente; 

24 e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado e
m verdadeira justiça e santidade. 

25 Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu 
próximo, pois somos membros uns dos outros. 
26 Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira; 
27 nem deis lugar ao Diabo. 
28 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 tem 

necessidade. 
29 Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas ó a que sej
a boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos 

que a ouvem. 
30 E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selad
os para o dia da redenção. 
31 Toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia sejam tira
das dentre vós, bem como toda a malícia. 
32 Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, per
doando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cr

isto. 
 

Hoje é o dia propício para renovarmos o nosso pacto de santidade c
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om Deus e com os irmãos, a fim de que, entre nós, a grande Aliança
 do Calvário permaneça firme e inabalável. 
 

 

 

 

 


