
ALCANÇANDO UM NOVO NÍVEL DE SANTIDADE 
 
Quando somos guiados pelo Espírito Santo, conhecemos a 
paternidade de Deus. Reconhecemos que somos filhos de Deus e 
formamos vínculos de eternidade, em um relacionamento intimo, 
onde recebemos crescimento espiritual diariamente.  
 
Esse crescimento dia após dia, nos leva à maturidade, e a 
maturidade nos dá acesso à herança. 
 
01. Há um nível maior a ser conquistado e alcançado pela igreja 

do Senhor. Ezequiel 47:3-5 - O homem deslocou-se para o lado 
oriental com uma corda de medir na mão e, enquanto se movia, 
totalizou mil côvados longos, isto é, quinhentos metros e me 
fez passar pelas águas, que batiam na altura do meu 
tornozelo.4 De novo mediu quinhentos metros e conduziu-me 
pela água, que chegava ao joelho. Mediu então mais 
quinhentos metros e me levou pela água, que batia na cintura. 
5 Ainda mediu mais quinhentos metros, mas agora era um rio 
que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido 
muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado; 
era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. 
 
O ambiente espiritual dentro da igreja, precisa ser revelado e 
manifesto fora dela. “Águas purificadoras do templo” fazem 
referência à águas que curam e que sustentam a própria vida. 
Salmos 36:8 - Eles se banquetearão na plenitude da tua casa, 
tu lhes saciarás a sede com as águas puras do 
teu rio do Éden. 
 
Quando falamos de um nível maior, falamos do processo da 
salvação, sobre crescimento espiritual. Jesus falou de uma porta 
estreita um caminho apertado, que nos conduz a salvação. 
 
02. A salvação começa com a experiência do novo nascimento. 
João 3:1 - Havia, entre os fariseus, um homem chamado 
Nicodemos, membro do supremo tribunal dos judeus. 2 Ele, de 
noite, procurou a Jesus e lhe disse: “Rabi, sabemos que és 
Mestre vindo da parte de Deus; porque ninguém pode fazer 
esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com 
ele.” 3 Jesus respondeu-lhe, declarando: “Em verdade, em 
verdade te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não 
pode ver o reino de Deus.” 
 
Nicodemos indagou como seria possível nascer de novo, e Jesus 
respondeu-lhe dizendo com o que é nascido da carne é carne, e o 
que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento não é de 
natureza humana, mas pela fé na Palavra da promessa. 



 
Jesus estava dizendo a Nicodemos, você pode ser velho 
fisicamente em seu estado natural, mas no reino espiritual você é 
um recém-nascido, e essa vida precisa ser cultivada para a 
salvação. 
 
03. Amadurecendo o nível de espiritualidade. 
1 Pe 2.2 - desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-
nascidas, a fim de crescerdes, por intermédio desse alimento 
para a Salvação 
 
Sem maturidade não temos acesso a herança. Há um processo 
para o crescimento no Reino de Deus na vida do cristão e Deus nos 
chama para um nível maior, mais profundo em santidade. 
 
04. A noiva precisa alcançar o nível do noivo, pois Ele é santo. 

1 Pd 1.14-15 - Como filhos da obediência, não permitais que o 
mundo vos amolde às paixões que tínheis outrora, quando 
vivíeis na ignorância.15 Porém, considerando a santidade 
daquele que vos convocou, tornai-vos, da mesma maneira, 
santos em todas as vossas atitudes. 
 
Desde o inicio Deus fala sobre o nível de santidade para com Israel. 
Do mesmo modo, a igreja precisa alcançar o nível maior de 
santidade, para que a glória seja manifesta. 
Lv 19.2 “Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel. Tu lhes 
dirás: Sede santos, porque Eu, Yahweh vosso Deus, o 
SENHOR, sou santo! 
 
É a igreja santa que vai definir os padrões do mundo, sem 
santidade ninguém verá a Deus. 
 
Quando nossos olhos são iluminados, nós reconhecemos que 
nossa alma precisa ser lavada, no mais profundo do conhecimento 
da Palavra. 
 
O ser Santo, não se refere a pessoas que não erram, não pecam, 
mas a ter o caráter de santidade como filho de Deus, filhos que 
refletem a Glória do Pai. Se nós cairmos, devemos nos levantar 
imediatamente, não temos mais tempo a perder. 
 
Mas, se continuarmos fazendo o que sempre fazemos, vamos 
continuar recebendo o mesmo de sempre. Nosso objetivo de vida 
não é pensar somente e ficarmos parados, mas sim de agir pela fé.    
 
A glória começa a brilhar de dentro para fora, a vida cristã é o 
resultado da fé que depositamos em Cristo. 



Hb 11.1 - Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o 
que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. 
 
05. O rio de Deus é um rio de Amor 
Gn 2.10 - Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o 
jardim e depois se dividia em quatro. 
 
O rio de amor jorra desde o Éden. Quando você bebe desse rio a 
plenitude de Deus vem sobre você, e esta é uma fonte inesgotável 
de amor, precisamos estar sempre bebendo dela, onde nos 
desprendemos de tudo, e alcançamos o nível pleno em Cristo, pois 
o noivo é santo. Beba até o amor inundar você pode dentro, inundar 
por inteiro. Suba ao nível mais alto em santidade. 
 
Pessoas podem tentar nos ferir, magoar, mas nada vai 
nos atingir, pois estaremos blindados com o Amor Eterno. 
Este rio de amor nunca seca, as suas águas nunca sessarão, este é 
o amor eterno que a igreja precisa vivenciar. 


