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Josué 3:5 Josué disse ao povo: — Santifiquem-se hoje, porque amanhã o 

Senhor fará maravilhas no meio de vocês. 

 

Introdução: Deus é santo, apesar de parecer óbvio, se faz necessária essa 
afirmação: “Deus é santo”.  E por ser Santo, Ele deseja que os seus filhos também 
sejam santos. 1 Pedro 1:15,16 ..assim como é santo aquele que os chamou, 

sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: 

“Sejam santos, porque eu sou santo.”  
Podemos falar muitas coisas, sobre a santidade de Deus e a nossa 
santificação. Mas gostaria de destacar somente uma nesse momento: Ser 
Santo é ser separado. Sob o ponto de vista de Deus, Deus é santo, por que 
não há nada como Ele. Isaías 45:5 Eu sou o Senhor, e não há outro; além 

de mim não há Deus. Já sob a ótica humana ser santo é ser consagrado. 
João 17:14 Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque 

eles não são do mundo, como também eu não sou. 
No nosso texto base de hoje encontramos alguns ensinos que podem 
cooperar com a nossa santificação: 
1º Santificação não é uma opção. É uma direção. 
Mas o que seria isso na prática? 
Leia: Gênesis 35: 2 – Santificação é tirar da nossa vida tudo que compete 
com Deus. (roubando nosso tempo, dons e motivações) 
Leia: Êxodo 19: 10-11 – Santificação é preparar-se para estar com Deus. 
Leia: Números 9:18 – Santificação é andar com Deus 
Leia: João 17:17 – Santificação é crer e viver a palavra de Deus. 
Pergunta: Qual dessas ações você precisa praticar mais? 
2º A Santificação é para hoje.  
Já ouviu a frase: “Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje?” – Ela 
também se aplica a santificação. Deus diz: “Santificai-vos hoje!” hoje é hoje! 
Ouvimos em uma mensagem, que nós sempre vivemos no hoje. Por que o 
ontem era hoje e o amanhã será para nós hoje quando estivermos vivendo. 
Logo devemos nos santificar HOJE! 
• Fomos santificados – no momento em que você aceita Jesus em sua 
vida, você é santificado. A sua vida é dedicada a Deus, não mais ao pecado. 
Você agora é santo. - 1 Coríntios 1:2; 1 Coríntios 6:11 
• Estamos sendo santificados – a santificação é também uma coisa 
progressiva na vida do crente, transformando o seu caráter para ser mais e 
mais como Jesus. Com o tempo Deus vai lidando com os diferentes 
problemas e pecados na nossa vida. À medida que o relacionamento com 
Deus se vai aprofundando, Ele vai mostrando áreas da vida que precisam ser 
transformados e ajuda a mudar. É um crescimento. - 2 Coríntios 3:18; 2 
Coríntios 7:1 
• Vamos ser santificados – quando Jesus vier nos buscar, seremos 
completamente santificados, livres de todo o pecado e impureza. Aí teremos 

sido aperfeiçoados viveremos eternamente com Cristo. - 1 Tessalonicenses 5:23-24 
Conclusão – O Resultado de uma vida santificada, é uma vida sobrenatural. O senhor fará maravilhas no 

meio de nós. Então santifique-se! 

 

 

 

Quebra-gelo: O que significa 

palavra santo pra você? 

O que Deus falou com você 

hoje? 

Onde você está precisando 

mais do poder do Reino? Na 

sua vida espiritual, 

emocional ou na sua carne?  

Você deseja que alguma 

área de sua vida seja 

mudada por Jesus? 
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