
Precisamos andar em santidade para que a presença de Deus 
conosco seja constante, pois, o crescimento da vida cristã é 
totalmente dependente da presença graciosa de Deus em nossa 
vida. 
 
Portanto, para crescer, precisamos estar num relacionamento 
concreto com Jesus Cristo.  
 
Antes de recebermos a Cristo, o pecado nos separava de um Deus 
justo e Santo, como declara o profeta Isaías: "As vossas 
iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus"  
(Is 59:2).  
 
Porque a condição natural em que estávamos é descrita pelo 
apóstolo Paulo como "mortos nos nossos delitos e pecados" (Ef 
2:1), e como consequência dessa condição eramos "separados da 
vida de Deus" (Ef 4:18). 
 
Então, é preciso que tenhamos experiências concretas com Deus, 
que nos encontremos com Ele, para que haja mudanças que 
revolucionem a nossa história. 
 
Podemos aprender isso com o exemplo de pessoas que 
encontraram o Senhor: 
 
1 – Adão, após pecar, encontrou-se com Deus – Gn 3:8  
Adão nos ensina que quando encontramos o Senhor, nos vemos e 
temos a chance de nos arrepender. 

 
2 - Moisés viu a Deus e conheceu o grande EU SOU – Ex 3:2 
Moisés nos ensina que quando encontramos o Senhor, recebemos 
poder para vencer o Diabo (Faraó). 

 
3 - Jó viu o senhor e sua vida foi mudada – Jó 42:5,6 
Jó nos ensina que quando encontramos o Senhor, Ele passa a ser 
a nossa justiça. 

 
4 - Jacó viu ao Senhor e se tornou Israel – Gn32:30 
Jacó nos ensina que quando encontramos o Senhor, o nosso 
propósito é descoberto. 
 
5. Isaías viu o Senhor e teve os lábios purificados – Is 6.1-8  
Isaías nos ensina que quando encontramos o Senhor, recebemos o 
chamado para fazer a Sua obra em santidade. 
 
6 - Saulo viu o Senhor e se tornou Paulo – At 9:1-9, 15-18 
Paulo nos ensina que quando encontramos o Senhor, somos feitos 
instrumentos nas Suas mãos. Somos transformados. 



 
 

7 - Muitas pessoas encontraram o Senhor e foram libertas e 
curadas 
 
O paralítico de Cafarnaum, trazido na maca através do telhado. 
 
A mulher do fluxo de sangue que tocou-lhe a ponta do vestido. 
 
O cego de Jericó que clamou por compaixão. 
 
Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos. 
 
A mulher pega em adultério que seria apedrejada. 
 
O rapaz epléptico que tinha demônios. 
 
Jairo, o oficial da sinagoga, que teve a filha ressuscitada. 
 
 
8 - João viu ao Senhor e caiu como morto – Ap 1:12-18 
João nos ensina que quando encontramos o Senhor descobrimos 
que o Senhor é Rei sobre tudo e sobre todos, poderoso e eterno. 
 
 

Santidade ao Senhor III 
CONSEQUÊNCIAS DE ANDAR EM SANTIDADE 

 
Êxodo 23.20-25 

 
20 Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para guardar-te pelo 
caminho, e conduzir-te ao lugar que te tenho preparado. 
 
21 Anda apercebido diante dele, e ouve a sua voz; não sejas 
rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia; pois nele 
está o meu nome. 
 
22 Mas se, na verdade, ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu 
disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos 
teus adversários. 
 
23 Porque o meu anjo irá adiante de ti, e te introduzirá na terra 
dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos 
heveus e dos jebuseus; e eu os aniquilarei. 
 
24 Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, 
nem farás conforme as suas obras; Antes os derrubarás 
totalmente, e quebrarás de todo as suas colunas. 
 



25 Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o 
vosso pão e a vossa água; e eu tirarei do meio de vós as 
enfermidades. 

 
Deus falou com Israel no passado e está falando com Sua Igreja 
hoje: “Anda na minha santidade e Eu sempre te abençoarei!” 
 
As bênçãos de Deus em nossa vida são consequências de: 
 

a) Obedecermos a Sua Palavra 
b) Valorizarmos a Sua presença 
c) Tratarmos a Sua obra com temor e diligência (zelo) 

 
 
Consequências da santidade na vida de Josué 
 

Js 1.5-9 Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como 

fui com Moisés, assim serei contigo; não te deixarei, nem te 
desampararei.6 Esforça-te, e tem bom ânimo, porque tu farás a este 
povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria.7 Tão-somente 
esforça-te e tem mui bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a 
lei que meu servo Moisés te ordenou; não te desvies dela, nem para a 
direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por 
onde quer que andares.8 Não se aparte da tua boca o livro desta lei, 
antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer 
conforme tudo quanto nele está escrito; porque então farás prosperar 
o teu caminho, e serás bem sucedido.9 Não to mandei eu? Esforça-te, 
e tem bom ânimo; não te atemorizes, nem te espantes; porque o 
Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. 

 
Tome posse dessa Palavra e a sua vida será transformada! Ainda 
há tempo! Sempre é tempo de mudança. 
 
 
As muralhas de Jericó caíram 
 
Há 40 anos atrás Josué, junto com Calebe, havia confiado na 
promessa de Deus sobre a posse de Canaã. Ele manteve-se em 
santidade ao Senhor e agora, 40 anos depois ele descobre que o 
coração daqueles povos não tinha mais esperança Js 2.8-11 - E, 

antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles, 
9 e disse-lhes: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor 
de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem 
diante de vós.10 Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do 
Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que 
fizestes aos dois reis dos amorreus, Siom e Ogue, que estavam além 
do Jordão, os quais destruístes totalmente.11 Quando ouvimos isso, 
derreteram-se os nossos corações, e em ninguém mais há ânimo 
algum, por causa da vossa presença; porque o Senhor vosso Deus é 
Deus em cima no céu e embaixo na terra. 



 
Como consequência de terem se guardado em santidade ao 
Senhor, aquela cidade fortificada, a mais poderosa cidade de 
Canaã, foi a primeira a cair. Suas muralhas racharam e 
desmoronaram pela mão de Deus, um grande milagre, como 
consequência da santidade. 
 
O sol e a lua pararam! 
 
Cinco reis se ajuntaram para guerrear contra Israel e sitiaram o 
povo de Gibeão, que tinham se rendido a Isarel. 
 

Js 10.7-14 - Josué, pois, subiu de Gilgal com toda a gente de 
guerra e todos os homens valorosos. 8 E o Senhor disse a 
Josué: Não os temas, porque os entreguei na tua mão; nenhum 
deles te poderá resistir. 9 E Josué deu de repente sobre eles, 
tendo marchado a noite toda, subindo de Gilgal; 10 e o Senhor 
os pôs em desordem diante de Israel, que os desbaratou com 
grande matança em Gibeão, e os perseguiu pelo caminho que 
sobe a Bete-Horom, ferindo-os até Azeca e Maqueda.11 Pois, 
quando eles iam fugindo de diante de Israel, à descida de Bete-
Horom, o Senhor lançou sobre eles, do céu, grandes pedras até 
Azeca, e eles morreram; e foram mais os que morreram das 
pedras da saraiva do que os que os filhos de Israel mataram à 
espada. 12 Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o 
Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e 
disse na presença de Israel: Sol, detém-se sobre Gibeão, e tu, 
lua, sobre o vale de Aijalom.13 E o sol se deteve, e a lua 
parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto 
escrito no livro de Jasar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, 
e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro.14 E não houve 
dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, atendendo 
o Senhor assim à voz dum homem; pois o Senhor pelejava 
por Israel. 

 
As profecias de Balaão sobre Israel 
 
Nm 23.7-10 

7 Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: De Arã me mandou 
trazer Balaque, o rei de Moabe, desde as montanhas do Oriente, 
dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó; vem, denuncia a Israel. 
 
8 Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? e como 
denunciarei a quem o Senhor não denunciou? 
 
9 Pois do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo; eis 
que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado. 
 



10 Quem poderá contar o pó de Jacó e o número da quarta parte de 
Israel? Que eu morra a morte dos justos, e seja o meu fim como o 
deles. 

 
Nm 23.18-24 

8 Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: Levanta-te, Balaque, 
e ouve; escuta-me, filho de Zipor; 
 
19 Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, para 
que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? ou, havendo 
falado, não o cumprirá? 
 
20 Eis que recebi mandado de abençoar; pois ele tem abençoado, e 
eu não o posso revogar. 
 
21 Não se observa iniqüidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel; 
o senhor seu Deus é com ele, no meio dele se ouve a aclamação dum 
rei; 
 
22 É Deus que os vem tirando do Egito; as suas forças são como as 
do boi selvagem. 
 
23 Contra Jacó, pois, não há encantamento, nem adivinhação contra 
Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: Que coisas Deus tem feito! 
 
24 Eis que o povo se levanta como leoa, e se ergue como leão; não 
se deitará até que devore a presa, e beba o sangue dos que foram 
mortos: 

 
Nm 24.2-9 

E, levantando Balaão os olhos, viu a Israel que se achava acampado 
segundo as suas tribos; e veio sobre ele o Espírito de Deus. 
 
3 Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: Fala Balaão, filho de 
Beor; fala o homem que tem os olhos abertos; 
 
4 fala aquele que ouve as palavras de Deus, o que vê a visão do 
Todo-Poderoso, que cai, e se lhe abrem os olhos: 
 
5 Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó! as tuas moradas, ó 
Israel! 
 
6 Como vales, elas se estendem; são como jardins à beira dos rios, 
como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às 
águas. 
 
7 De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas 
águas; o seu rei se exalçará mais do que Agague, e o seu reino será 
exaltado. 
 



8 É Deus que os vem tirando do Egito; as suas forças são como as do 
boi selvagem; ele devorará as nações, seus adversários, lhes 
quebrará os ossos, e com as suas setas os atravessará. 
 
9 Agachou-se, deitou-se como leão, e como leoa; quem o despertará? 
Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. 

 

 
Conclusão: 
 
Hoje é o dia que Deus marcou para encontrar-se com você. Faça 
com Ele um concerto! Faça com Ele um pacto de santidade! 
Consagre sua vida ao Senhor Jesus! 
 

Deuteronômio 28.1-14 
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