
Santidade é uma questão de escolha.  
 
Escolho aonde vou colocar o meu coração. E então permito 
voluntariamente que Deus faça Sua parte no processo de 
regeneração da minha mente. 
 
Precisamos ter a mente transformada para sermos instrumentos 
úteis nas mãos de Deus “Entretanto, o firme fundamento de 
Deus permanece, tendo este selo: O Senhor conhece os que 
lhe pertencem. E mais: Aparte-se da injustiça todo aquele que 
professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há 
somente utensílios de ouro e de prata; há também de madeira e 
de barro. Alguns, para honra; outros, porém, para desonra. 
Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, 
será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, 
estando preparado para toda boa obra”. 
(II Tm. 2:19-21). 
 
Nossa utilidade para Deus possui dois lados:  

a) Por um lado, nossa força natural precisa ser quebrantada e 
precisamos ver que tudo o que há em nós precisa ir para a 
cruz.  
 

b) Por outro lado, para que possamos ser úteis, precisamos ser 
fortes em nossa convicção e compromisso. 

 
A nossa força natural é imprestável para Deus. Deus quer fazer a 
obra, mas ele não usa nossa força natural para isso.  
 
A nossa vida natural é apenas a sarça onde o seu fogo brilha. O 
fogo queimava sem usa-la como combustível. Isso é o aspecto da 
cruz e do quebrantamento.  
 
Por outro lado para o fogo brilhar ele ainda precisa da sarça. Isso 
nos fala de convicção e compromisso. A sarça não alimentava o 
fogo, mas o sustentava. O nosso compromisso não alimenta o fogo, 
mas sustenta a presença do Senhor. 
 
Ex: O microfone não acrescenta nada à mensagem, mas se ele não 
funciona, minha voz não é sustentada. O púlpito não acrescenta 
nada à minha Bíblia, mas a Bíblia precisa de um púlpito para 
sustentá-la. 
 
 
Hoje vamos tomar como base o profeta Daniel e seus três 
companheiros: Hananias, Misael e Azarias. 
 



Eles viveram num tempo em que o povo judaico esteve sob 
perseguição e sofrimento por consequência de seus próprios 
pecados, por terem abandonado a Deus.  
 
Ao receber visões e revelações da parte do Senhor, Daniel exortou 
seu povo a arrepender-se e a viver em santidade, para que os seus 
opressores fossem derrotados e as bênçãos de Deus alcançassem 
sua nação. 
 
Então, Daniel e seus três companheiros decidiram viver em 
santidade irrestrita e com o exemplo de suas vidas animaram o 
resto do povo sobre a fidelidade de Deus para com aqueles que se 
guardam exclusivamente para Ele. 
 
Daniel 1.4 nos diz que eles eram “... jovens, formosos de 
aparência e instruídos em toda a sabedoria e ciência...”, ou 
seja, rapazes crentes que destacavam-se pela educação, pelo 
desempenho e por serem diferentes, por isso o rei Nabucodonosor 
os quis para que fossem seus servos.  
 
Assim também, o diabo tem feito a milhares de crentes que 
possuem todas as qualidades para fazerem a diferença em nossa 
sociedade, os tem mantido contaminados com seus manjares 
podres. Coxeando entre o mundo e a Igreja. 
 
Gente talentosa, inteligente, com boa formação, boa aparência, mas 
que nunca soube o que é ser de uso exclusivo nas mãos de Deus.    
 
Hoje, tomando como exemplo a vida de Daniel e seus 
companheiros, vamos descobrir que santidade gera frutos.  
 

 
Os Frutos da Santidade  

 
Dn 1.8-21 - Daniel, porém, propôs no seu coração não se 

contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho 
que ele bebia; portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe 

concedesse não se contaminar. 
9 Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e 

misericórdia diante do chefe dos eunucos. 
 

16 Pelo que o despenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho 
que deviam beber, e lhes dava legumes. 

17 Ora, quanto a estes quatro jovens, Deus lhes deu o 
conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a 

sabedoria; e Daniel era entendido em todas as visões e 
todos os sonhos. 



18 E ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado 
que fossem apresentados, o chefe dos eunucos os 

apresentou diante de Nabucodonozor. 
19 Então o rei conversou com eles; e entre todos eles não 

foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael e 
Azarias; por isso ficaram assistindo diante do rei. 

20 E em toda matéria de sabedoria e discernimento, a 
respeito da qual lhes perguntou o rei, este os achou dez 

vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores 
que havia em todo o seu reino. 

21 Assim Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. 
 
 
 
1. Santidade atrai Graça e misericórdia (v.8,9) “Daniel, porém, 
propôs no seu coração não se contaminar com a porção das 
iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia; portanto pediu ao 
chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, 
Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante 
do chefe dos eunucos”. 
 
Graça é recebermos um favor imerecidamente e Misericórdia é 
sermos perdoados de uma dívida impagável, é sermos livres da 
morte. 
 
Então, por amor aos que se santificam a Ele, Deus é 
constantemente gracioso e misericordioso para conosco.  
“...Sou eu que te corôo com graça e misericórdia...” 
 
Aprenda a depender da graça e misericórdia de Deus, só assim terá 
vitória completa. 
 
2. Santidade nos dá Êxito nas provas (vs.14,15) “Assim ele lhes 
atendeu o pedido, e os experimentou dez dias. E, ao fim dos dez 
dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam 
mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias 
reais”. 
 
Se há um hábito que nós devemos adquirir é fazermos prova do 
poder de Deus. 
 
Certamente foram dez dias de muita oração e clamor da parte de 
Daniel e seus companheiros, muita aflição mesmo, porém, eles 
pagaram o preço de crerem e confiarem na ação de Deus em seu 
favor. 
 
Como é bom poder provar a vitória sabendo que veio de Deus, que 
veio do nosso Senhor. 



 
3. Santidade nos trás Entendimento sobrenatural (v.17) “Ora, 
quanto a estes quatro jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a 
inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria; e Daniel era 
entendido em todas as visões e todos os sonhos”. 
 
Quando lemos a história deste profeta, vemos que sua ascensão 
política em Babilônia aconteceu todas as vezes que interpretou um 
sonho ou uma visão.  
 
Quem anda em santidade, tem intimidade com aquele que conhece 
todas as coisas, ao qual nada é oculto.  
 
Seus olhos serão meus olhos, Seus ouvidos serão meus ouvidos e 
a Sua mente será a minha mente. “...Vós tendes a mente de 
Cristo...”  
 
Precisamos de uma mente sobrenatural para vencermos o diabo e 
o pecado. 
 
4. Santidade trás Prosperidade multiplicada em 10 vezes 
(v.19,20) “Então o rei conversou com eles; e entre todos eles não 
foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael e Azarias; 
por isso ficaram assistindo diante do rei. E em toda matéria de 
sabedoria e discernimento, a respeito da qual lhes perguntou o 
rei, este os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos 
e encantadores que havia em todo o seu reino”. 
 
A diferença de quem vive em santidade é notória em qualquer 
ambiente que esteja. Postura, conversa, atitudes e resultados. 
 
Deus quer que seus filhos sejam prósperos. Tome posse dessa 
promessa e seja possuidor de tudo o que Deus tem pra você! 
 
5. Santidade nos Mantém entre os cabeças (v.21) “Assim Daniel 
continuou até o primeiro ano do rei Ciro”. 
 
(2.49) “A pedido de Daniel, o rei constituiu superintendentes sobre 
os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e 
Abednego; mas Daniel permaneceu na corte do rei”. 
 
O Senhor nunca deixará de fora dos seus planos aqueles que 
caminham com Ele. Sempre estaremos na linha de frente. 
 
6. Santidade nos dá Livramento das mãos do inimigo  
A fornalha ardente 
(3.21) “Então estes homens foram atados, vestidos de seus mantos, 
suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na 



fornalha de fogo ardente”. (27) “E os sátrapas, os prefeitos, os 
governadores, e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram 
que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos destes 
homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem 
sofreram mudança os seus mantos, nem sobre eles tinha passado o 
cheiro de fogo”. 
 
A cova dos leões 
(6.16) “Então o rei deu ordem, e trouxeram Daniel, e o lançaram na 
cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu 
continuamente serves, ele te livrará”. (21,22) “E, chegando-se à 
cova, chamou por Daniel com voz triste; e disse o rei a Daniel: Ó 
Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a 
quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? 
Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus 
enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, e eles não me 
fizeram mal algum; porque foi achada em mim inocência diante 
dele; e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum”. 
 
Aos santos é dado o privilégio da proteção angelical.  
 
Mesmo que soframos alguns arranhões, o inimigo não terá direito 
algum sobre nossa vida. Sl 91.9-16 9 Porquanto fizeste do 
Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, 
10 nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua 
tenda.11 Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, 
para te guardarem em todos os teus caminhos.12 Eles te 
susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma 
pedra.13 Pisarás o leão e a áspide; calcarás aos pés o filho do 
leão e a serpente.14 Pois que tanto me amou, eu o livrarei; pô-
lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome.15 
Quando ele me invocar, eu lhe responderei; estarei com ele na 
angústia, livrá-lo-ei, e o honrarei.16 Com longura de dias fartá-
lo-ei, e lhe mostrarei a minha salvação. 
 
Quem anda em santidade recebe livramento de ciladas ocultas, 
tanto de homens como de demônios. 
 
“...Quem é esse incircunciso filisteu?...” 
 
 
Conclusão:  
 

1. Tome a decisão de ser para o uso exclusivo de Deus,  
2. Arrependa-se  
3. Deixe que Deus faça todo o trabalho em sua vida, inclusive o 

de lhe abençoar. 
  



 
 
   


