
 
 

  

 

SANTIDADE COMO ESTILO DE VIDA. 

 

 

OBJETIVO: Mostrar as crianças que fomos separados quando aceitamos a 

Jesus para viver uma vida que agrade a Deus. 
 

 

BOAS VINDAS: Receba as crianças com muita alegria, partilhe sempre sobre a 

sua semana o que vivenciaram, CELEBRE a presença dos visitantes com 

canções, aplausos e abraços. (aproveite para incentivá-los a trazerem 

visitantes) 
 

ORAÇÃO: ____________________________________________ 

LOUVOR:  Coração em Santidade. (Imw). 

 

 

QUEBRA GELO: Brincadeira: Eu vou a uma festa usando... coisas com a LETRA 

A (pode ser qualquer letra, cada rodada um fala o que usaria na festa). 

 

 

 

COMPARTILHANDO A PALAVRA: 

"Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus." 

Hebreus 12:14. 

 

 

 

     

    Você já foi convidado, alguma vez, para ir a um lugar ou a uma cerimônia 

muito "chique"? Daquelas onde no convite já vem dizendo que o traje é "a 

rigor"?  

Não?  

            Então imagine o que você sentiria se isso acontecesse. Qual seria seu 

primeiro pensamento? Provavelmente, com que roupa você iria, não é mesmo? 

        Onde encontraria um vestido deslumbrante, daqueles bem  "fashion" e um 

sapato que combinasse com ele, maquiagem, acessórios, cabelo. Ou quem 

poderia lhe arrumar um paletó, ou até mesmo ou "smoking", dar um trato no 

sapato para ficar brilhando, etc. Outros, talvez pensariam: Eu heim!  

           Alguém deve tá brincando comigo. Onde vou arrumar uma roupa assim, 

se só tenho (e mal!) aquele jeans melhorzinho, com aquela blusa que ganhei no 

meu último aniversário? Tá de brincadeira! 

 

            Isso pode parecer uma tolice para alguns, mas não podemos nos 

apresentar de qualquer jeito diante das pessoas quando há um traje pré-

determinado e, se não temos, certamente ficamos inibidos e não aceitamos o 

convite, com receio de não sermos bem recebidos, não é mesmo? 

 

         Muita gente pensa que com Deus é diferente. Que Ele nos quer diante 

d'Ele de qualquer maneira, que podemos entrar em Sua maravilhosa presença 

de qualquer jeito e isso não é verdade. Não podemos confundir as coisas. Ele 

nos recebe da forma como chegamos, mas não quer que permaneçamos da 

mesma maneira em Sua presença. Ele nos abre as portas do Seu reino da forma 

como estamos: sujos pelo pecado; mas para vê-lO é preciso uma vestimenta 

especial chamada Santidade. 

 

          No texto de Hebreus 12:14 diz que "sem a santificação ninguém verá a 

Deus" e em I Pedro 1, lemos: "está escrito: Sede santos porque Eu sou santo". 

 

         Então, usando essa maravilhosa inteligência que Deus lhe deu, vamos 

pensar: Fomos criados imagem e semelhança de Deus (Gênesis 1:26). Então isso 

quer dizer que somos semelhantes ao nosso Criador, certo? Se quem nos criou 

é santo, como devemos ser? Santos! Não é mesmo? Se isso é tão claro diante 

dos nossos olhos, que o filho carrega as características do pai, por que temos 

tanta dificuldade em carregarmos em nossa vida a característica de santidade 

que herdamos de nosso Pai Celeste? 

 

1- É MUITO SIMPLES. 

 

          Porque estamos cheios das coisas do mundo e as características de Deus 

ficaram perdidas dentro de nós. Por isso, o apóstolo Paulo fala aos efésios que 

eles não podem andar da mesma forma como o povo do mundo anda (os gentios), 
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alheios à vida de Deus segundo os seus desejos e a dureza do seu próprio 

coração, porque não foi isso que Jesus veio nos ensinar e não é isso que 

aprendemos na Palavra de Deus. Devemos, sim, ter uma nova postura, uma nova 

maneira de agir, mudar as nossas vestimentas, renovar a nossa mente na 

verdade que é Jesus, sendo, realmente, a imagem e a semelhança d'Aquele que 

nos criou e de quem somos filhos através da cruz do calvário (Efésios 4:17-24). 

 

        

2- UM CONVITE DESAFIADOR. 

 

 SANTIDADE! 

        Não há outra maneira de se ver a Deus. Se você o aceitar, certamente 

não ficará arrependido, pois poderá entrar na presença do Rei dos reis sem 

nenhum temor e usufruir todas as maravilhas do Reino. E então? Você aceita?    

            

 

 

  VOCÊ SABIA-   Que a palavra Santo significa alguém Puro, Perfeito. 

Deus é Santo. 

 

  

CONCLUSÃO:      Muita gente pensa que com Deus é diferente. Que Ele nos 

quer diante d'Ele de qualquer maneira, que podemos entrar em Sua maravilhosa 

presença de qualquer jeito e isso não é verdade. Não podemos confundir as 

coisas. Ele nos recebe da forma como chegamos, mas não quer que 

permaneçamos da mesma maneira em Sua presença. Ele nos abre as portas do 

Seu reino da forma como estamos: sujos pelo pecado; mas para vê-lo é preciso 

uma vestimenta especial chamada Santidade. 

 
Adaptado do Monte Sião. 
 

 

 VAMOS ORAR?  Pai me santifica, espírito santo toma os meus olhos, 

minha boca,e as minhas mãos, que eu exalte o teu nome em todas as 

minhas ações, te peço isso em nome de Jesus, Amém. 

 

 

Você já entregou sua vida pra Jesus? 

Você deseja decidir hoje obedecer a palavra de Deus sempre? 

 
 

PEDIDOS DE ORAÇÃO E TESTEMUNHOS: Ensine a importância de agradecer 

pelos milagres e provisões que tem recebido, Deus se alegra com um coração grato. 

Forje sempre no coração deles que dependemos de Deus pra tudo e como é bom estar 

nessa dependência. Deus tudo pode! 

 

 
 

HORA DAS ATIVIDADES! 
 

AVISOS: culto kids – Domingo às 10h (EBD) e 19h Culto Kids (leve seus 

amiguinhos) 
 

                      HORA DO LANCHE! 
 

ATENÇÃO: Incentive-os a não faltar e a trazerem visitantes bem como seus 

pais para o GCEU de adultos. Celebre sempre os aniversariantes, crie 

lembrancinhas temáticas etc. e não se esqueça de Compartilhar conosco! 

Whatsapp (21) 9 7277-2968/Noeli Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


