
Êx 15.11 Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor?  Quem é 
como tu poderoso em santidade, admirável em louvores, 

operando maravilhas? 
 

Êx 29.6 e pôr-lhe-ás a mitra na cabeça; e sobre a mitra porás a 
coroa de santidade; 7 então tomarás o óleo da unção e, 

derramando-lho sobre a cabeça, o ungirás. 
 

Sl 77.13 O teu caminho, ó Deus, é em santidade; que deus é 
grande como o nosso Deus? 

 
Sl 93.5 Mui fiéis são os teus testemunhos; a santidade convém à 

tua casa, Senhor, para sempre. 
 

Hb 12.9 Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, para 
nos corrigirem, e os olhávamos com respeito; não nos 

sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, e viveremos?10 
Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes 

parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos 
participantes da sua santidade. 

 
Hb 12.28 Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser 

abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus 
agradavelmente, com reverência e temor; 29 pois o nosso Deus 

é um fogo consumidor. 
 

Todos esses textos falam sobre algo que é fundamental para a vida 

dos crentes: SANTIDADE. 

O primeiro passo para quem deseja servir a Deus através de obras 

que frutifiquem e tragam glória ao nome do Senhor, é VIVER EM 

SANTIDADE. 

 

SANTIFICADO PARA DEUS 

Ser santificado a Deus é ser alguém separado exclusivamente para 

Ele, ou seja, alguém de quem Deus possa dizer: “Ele(a) é 

inteiramente meu(minha), mesmo no meio desta geração 

perversa” 



Gn 6.4-8 - 4 Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e 
também depois, quando os filhos de Deus conheceram as 
filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins 
eram os valentes, os homens de renome, que houve na 
antigüidade.5 Viu o Senhor que era grande a maldade do 
homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de 
seu coração era má continuamente.6 Então arrependeu-se o 
Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no 
coração7 E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o 
homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e 
as aves do céu; porque me arrependo de os haver feito.8 Noé, 
porém, achou graça aos olhos do Senhor. 

 

Jó 1.6-8 Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram 
apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre 
eles.7 O Senhor perguntou a Satanás: Donde vens? E Satanás 
respondeu ao Senhor, dizendo: De rodear a terra, e de passear 
por ela.8 Disse o Senhor a Satanás: Notaste porventura o meu 
servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem 
íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? 

 

Nm 12.3-8 - 3 Ora, Moisés era homem mui manso, mais do que 
todos os homens que havia sobre a terra.4 E logo o Senhor 
disse a Moisés, a Arão e a Miriã: Saí vos três à tenda da 
revelação. E saíram eles três.5 Então o Senhor desceu em uma 
coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda; depois chamou a 
Arão e a Miriã, e os dois acudiram.6 Então disse: Ouvi agora as 
minhas palavras: se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a 
ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele.7 
Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a 
minha casa;8 boca a boca falo com ele, claramente e não em 
enigmas; pois ele contempla a forma do Senhor. Por que, pois, 
não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? 

 

Diante destes exemplos de testemunhos dados pelo próprio Deus, 

podemos entender que SANTIDADE tem a ver com INTIMIDADE. 

Sl 25.14 - A intimidade do SENHOR é para os que o temem, 
aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. 



Jo 15.13-15 - Ninguém tem maior amor do que este: de 

dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós 
sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não 
vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o 

seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo 
quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. 

 

Ter intimidade com Deus é ter acesso aos Seus planos, Seus 

propósitos, à Sua vontade, como fruto de uma intimidade com 

reverência, com temor e com zelo, não uma intimidade irreverente e 

desrespeitosa como muitos julgam ser possível.  

Portanto, o grande propósito da santidade é andar na total 

dependência do Senhor, buscando conhecer a vontade dEle, 

vivendo para cumpri-la. 

 

Santidade - I 

 

Hebreus 12 

12 Portanto levantai as mãos cansadas, e os joelhos vacilantes,13 e 
fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco 
não se desvie, antes seja curado. 

Abandonar a prática contumaz do pecado 
 
 
14 Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém 
verá o Senhor, 

Guardar um dos maiores tesouros que a salvação em Cristo nos 
dá: A paz do Senhor! 
 
15 tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de 
que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela 
muitos se contaminem; 

Manter um testemunho reto diante de todos, para todos sejam 
edificados e jamais desanimados pelos nossos exemplos de vida. 
 
16 e ninguém seja devasso, ou profano como Esaú, que por uma 
simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. 



Viver em pureza, longe das imoralidades, vícios e práticas que nos 
afastem da presença de Deus, que é santo. 

 

25 Vede que não rejeiteis ao que fala; porque, se não escaparam 
aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito 
menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos 
adverte lá dos céus;26 a voz do qual abalou então a terra; mas 
agora tem ele prometido, dizendo: Ainda uma vez hei de abalar não 
só a terra, mas também o céu. 

Manter o temos e o respeito pela Palavra de Deus, por Seus 
princípios e mandamentos, pois, no dia do juízo não haverá 
desculpas. 
 

Hebreus 13 

1 Permaneça o amor fraternal. 

Devemos sempre tratar bem a todos os irmãos, como tratamos os 
que são da nossa parentela. 
 
2 Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o 
saberem, hospedaram anjos. 

Nossa casa deve sempre estar aberta para receber pessoas, com 
honra e hospitalidade. 
 
3 Lembrai-vos dos presos, como se estivésseis presos com eles, e 
dos maltratados, como sendo-o vós mesmos também no corpo. 

Não podemos desprezar os que estão sofrendo, fingindo que não 
existem, independente do que tenham feito, mas, pelo menos orar 
por eles. 
 
4 Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula; pois 
aos devassos e adúlteros, Deus os julgará. 

Os casados devem ser fiéis, devem repudiar a impureza sexual, 
mantendo um relacionamento conjugal prazeroso, porém saudável.   
 
5 Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que 
tendes; porque ele mesmo disse: Não te deixarei, nem te 
desampararei.6 De modo que com plena confiança digamos: O 
Senhor é quem me ajuda, não temerei; que me fará o homem? 



O dinheiro e os bens materiais não devem nos governar, mas, pelo 
contrário, devem ser nossos servos. Quem deve nos governar é o 
Espírito de Deus, em todas as circunstâncias. 

 

9 Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas; porque 
bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com 
alimentos, que não trouxeram proveito algum aos que com eles se 
preocuparam. 

Temos que ter a Palavra de Deus como nosso principal alimento, 
evitando estar em busca de conhecimentos obscuros, ou que 
facilitem a nossa vida cristã, tornando-a sem a cruz que Jesus nos 
disse que carregaríamos para segui-lo.  

 

14 Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a 
vindoura. 

Nossos olhos devem estar sempre voltados para o céu, ainda que 
lutando para o bem da nossa nação. 
 
15 Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, 
isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. 

Louvar é engrandecer a pessoa de Deus através dos seus feitos. 
Isso deve ser prática diária em nossa vida, como o ar que 
respiramos, por gratidão e amor a Deus. 
 
16 Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, 
porque com tais sacrifícios Deus se agrada. 

Nunca devemos cansar de fazer o bem, mesmo que nos 
decepcionem. Devemos sempre repartir o que Deus tem nos 
dados, jamais reter nossas mãos, se temos como ajudar. 
 
17 Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos; porque velam 
por vossas almas como quem há de prestar contas delas; para que 
o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. 

Devemos honrar nossos líderes espirituais, reconhecendo a 
importância que possuem em nossa vida, dando graças a Deus por 
se disporem a pastorear, quando poderiam estar fazendo outras 
coisas em seus próprios interesses. 
 
Conclusão: 



Coloque-se diante de Deus e diga a Ele que você quer andar em 
Sua intimidade. Comprometa-se a andar em santidade ao Senhor. 

 


