
Cada crente deve conhecer sua identidade em Cristo, só assim não 
trocamos a presença de Deus por coisas passageiras, que nos 
afastam do Senhor e dos Seus propósitos. 
 
Nossa identidade em Cristo nos garante que somos filhos de Deus, 
que somos perdoados e restaurados, que somos justificados diante 
do Pai, que somos um povo separado para a glória de Deus... 
 
Porém, uma das mais poderosas características que a nossa 
identidade em Cristo nos garante é que: 
 

Somos Templo do Espírito Santo 
 

1Co 3.16  
Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de 
Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, 
Deus o destruirá; porque sagrado é o santuário de Deus, que 

sois vós. 
 
Depois de recebermos o Senhor Jesus em nosso coração, 
passamos a ser morada de Deus. Um templo onde o Espírito Santo 
passa a habitar.  
 
Quando pensamos em templo, o que vem em nossa mente são os 
modelos atuais de templos e suas liturgias. No entanto, o Apóstolo 
Paulo quando pensava em templo, seu modelo era o tabernáculo de 
Moisés, que teve as suas dimensões, sua arquitetura, seus 
apetrechos e a sua liturgia, minuciosamente descritos pelo próprio 
Deus. 
 
O Tabernáculo fala de:  
Santidade (os sacerdotes tinham que ser levitas, tribo separada por  
                   Deus) 
Sacrifício (o altar do holocausto) 
Oração diária (o altar de incenso) 
Oferta constante (a mesa com os 12 pães da proposição, trocados 
a cada sábado, sem fermento, os que eram substituídos tinham que 
ser comidos pelos sacerdotes. Oferta constante diante da face de 
Deus) 
Serviço (a troca de turno constante – o azeite não podia secar, nem  
              a madeira acabar, porque o fogo não podia se apagar) 
Intimidade com o Espírito Santo (o candelabro do azeite).  
 
 
01) Quando recebemos Jesus, fomos “selados” com o Espírito 
Santo (Ef 1.13) No qual também vós, tendo ouvido a palavra da 
verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também 
crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.  



 
No A.T. o selo pelo lado de fora da escritura de uma propriedade 
arrendada, era a garantia de que aquela propriedade tinha um dono 
que a receberia de volta, no ano do jubileu ou se um parente 
remidor a comprasse de volta. 
 
Este selo profetizava a presença do Espírito Santo, hoje, na vida 
dos crentes.  
 
02) O Espírito Santo é o penhor de que seremos resgatados por 
Cristo (Ef 1.14) O qual é o penhor da nossa herança, para 
redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória.  
 
Penhor é o mesmo que “garantia”, “segurança”, “prova”. 
 
Quando Deus olha para a Igreja Ele enxerga sobre nós o Seu selo e 
isto é o suficiente para nos guardar, nos abençoar, nos tratar como 
responsabilidade Sua. 
 
03) O Espírito Santo, habitando em nós, efetua um processo de 
santificação em nossa vida 2 Co 5.17 - Pelo que, se alguém está 
em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis 
que tudo se fez novo. 
 
É o próprio Espírito Santo que realiza a santificação em nós. 
Mesmo que para isso ele utilize pessoas e circunstancias, ainda 
assim Ele estará sempre no controle. 
 
 
04) O que é o processo de santificação? 
 
(a) É Deus moldando o nosso caráter de acordo com a Sua Palavra 
(Ef 4.22-24) a despojar-vos, quanto ao procedimento anterior, do 
velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano; 
a vos renovar no espírito da vossa mente; e a vos revestir do novo 
homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e 
santidade. 
 
(b) Isto acontece à medida que deixamos o Espírito Santo agir em 
nós (Rm 12.1,2) Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, 
que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos 
conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da 
vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e 
perfeita vontade de Deus. 
 
(c) O nosso papel é orar, confessar nossos pecados e pedir a ajuda 
do Espírito Santo, para que não venhamos a praticá-los mais (Rm 



8.13) porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer; mas, 
se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. 
 
05) Uma vez templos do Espírito Santo, devemos servir a Deus 
 
(a) Conservando nosso corpo puro e santo (Ef 5.3-5) Mas a 
prostituição, e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se 
nomeie entre vós, como convém a santos, nem baixeza, nem 
conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não 
convêm; mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto: que 
nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem 
herança no reino de Cristo e de Deus. 
 
(1Ts 4.3-7) Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa 
santificação: que vos abstenhais da prostituição, que cada um de 
vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão 
da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus; 
ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é 
vingador de todas estas coisas, como também antes vo-lo dissemos 
e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas 
para a santificação. 
 
(b) Consagrando-nos ao Senhor e dizendo não ao pecado (Rm 
6.12-14) Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para 
obedecerdes às suas concupiscências; nem tampouco apresenteis 
os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniqüidade; 
mas apresentai-vos a Deus, como redivivos dentre os mortos, e os 
vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Pois o 
pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estais debaixo 
da lei, mas debaixo da graça. 
 
(c) Mantendo nossa mente sadia (Fl 4.8,9) Quanto ao mais, irmãos, 
tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, 
tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, 
se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que 
também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, 
isso praticai; e o Deus de paz será convosco.  
 
(d) Mantendo uma conversação sadia (Ef 4.29) Não saia da vossa 
boca nenhuma palavra torpe, mas ó a que seja boa para a 
necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a 
ouvem. 
  
(Ef 5.4) nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, 
coisas essas que não convêm; mas antes ações de graças. 
 
(e) Escolhendo bem nossos amigos (Pv 13.20) Quem anda com os 
sábios será sábio; mas o companheiro dos tolos sofre aflição. 



 
Conclusão: 
Jovens, Deus tem um tempo para tudo em nossa vida, você não 
precisa se apressar. Dependa de Deus quanto às suas escolhas 
pessoais (relacionamentos, namoro, etc.). 
 
Adultos, fujamos dos perigos da maledicência, da falta de perdão, 
da murmuração, da avareza, etc. 
 
Querido convidado, entregue seu corpo para ser templo do Espírito 
Santo e deixe Ele transformar você numa nova criatura. 
 
Que Deus motive cada um a uma vida de santidade! 


