
 

                               SANTIDADE 

Sentindo 
 

Hebreus 12.14 – Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem 
santidade ninguém verá o Senhor. 

João 17.13-26 – “Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, 
para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, 
pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas 
que os protejas do Maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na 
verdade; a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao 
mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela 
verdade. Jesus Ora por Todos os Crentes “Minha oração não é apenas por eles. Rogo também 
por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, 
como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia 
que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós 
somos um: eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo 
saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. “Pai, quero que os que 
me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque 
me amaste antes da criação do mundo. “Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te 
conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-
lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja”. 

Esta oração foi feita a nós últimas horas antes de Jesus se entregar ao nosso favor. A decisão 
de Jesus foi em orar por todos para que todos sejamos Santifica-os na verdade; a tua 
palavra é a verdade. 

E qual verdade sabemos sobre a Santidade? E Qual verdade sabemos sobre nós? 

Algumas perguntas para você sentir o ambiente: 

Você já tentou ter um diálogo que é imaturo? E as pessoas imatura elas procuram seus 
próprios caminhos. 
 

Aprendendo 
 

Pontos importantes que aprendemos juntos: 

1. Que sem santidade jamais veremos a Deus. 
2. Que para alcançar a santidade, precisamos conhecer a palavra da verdade. 
3. Que o Senhor nos deu a sua palavra. 

4. Que o Senhor nos deu uma missão aqui no mundo. 
5. Para que todos vejam a santidade da verdade de Cristo em nosso estilo de vida.  

Provérbios 4.18 - Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e 
mais até ser dia perfeito. Este versículo nos aponta que a cada dia eu e você estamos 
crescendo em Cristo Jesus. 

Lucas 2.52 – E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os 
homens. Jesus cresceu em estatura, sabedoria e graça perante Deus e os homens. 

 

Refletindo 

Hebreus 12.2 - Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a 
nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele 
desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com 
a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. 

1ºJoão 2.6 - Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. 

Efésios 4.11-15 - E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para 
evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do 
ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé 
e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da 
plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado 
para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela 
astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, 
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 

Algumas perguntas para refletirmos juntos: 

1. Qual o nível de contribuição que você dá a sua Comunidade para o crescimento do 
Reino e Deus? 

2. Qual foi a última pessoa que foi até Jesus por sua causa? 
3. Onde ela foi impactada pelo seu estilo de vida? 
4. Qual o nível de Maturidade e Crescimento em cristo Jesus você adquiriu na prática 

neste ano 2018? 
5. Quais são as verdades que sabemos de nós? 

 

Aplicando 
 

Se nos tronamos mais santos haverá mais equilíbrio emocional em nossas casas. 
Viveremos mais intencional  

Nossos filhos terão mais admiração com os pais. 



As nossas casas serão lugares onde todos querem ficar e estar, por causa de um 
ambiente de paz. 

Os casamentos serão mais saudáveis. 

Quem busca santidade se torna uma pessoa, mas receptiva, gentil, amorosa, mais aberta 
ao diálogo, pensa antes de falar e se torna uma pessoa mais parecida com Jesus. 
 

SEJA A MUDANÇA ENTRE EM AÇÃO: 

1. Nenhuma mudança será significativa se eu não passar tempo com DEUS. 
2. Ninguém não conhece a DEUS se ele não abrir os nosso olhos. 
3. Paulo teve um encontro com DEUS e os seus olhos foram abertos. 
4. Paulo foi um cristão que mais influenciou o mundo e faz de suas história impactado até 

hoje. 
5. Você precisa entender que você tem que ter um encontro com Jesus assim como Paulo 

teve. 
6. Pois sem Deus eu sou um monstro dentro de mim. 

PROMESSA DE DEUS PARA NÓS: 

ISAIAS 35. 1-10 – O deserto e a terra ressequida se regozijarão; o ermo exultará e florescerá 
como a tulipa; irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do 
Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Sarom; verão a glória do 
Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos 
vacilantes; digam aos desanimados de coração: “Sejam fortes, não temam! Seu Deus virá, virá 
com vingança; com divina retribuição virá para salvá-los”. Então se abrirão os olhos dos cegos 
e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do 
mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora 
se tornará um lago; a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, 
crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será 
chamado Caminho de Santidade. Os impuros não passarão por ele; servirá apenas aos que 
são do Caminho; os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal 
feroz passará por ele; nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que 
o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria; duradoura alegria 
coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. 

Oração 
 

Precisamos avançar para viver uma vida EXTRAORDINÁRIA: 

EU PRECISO SER SALVO NÃO DA MORTE E SIM DE TER UMA VIDA SEM O 
SENHOR, SEM SANTIDADE, SEM A PALAVRA DE DEUS EM MIM. 

Ajuda-me ver a vida com a tua palavra, Senhor me ajude a busca de uma santidade 
Genuína. 

Senhor olha para dentro de mim neste dia e não há nada que eu consiga lhe 
esconder, e que eu tenha total e plena consciência de que o seu olhar está sobre 
mim e em ti eu posso ser transformado. 

Senhor eu preciso ser maduro e crescer para ser IGREJA, o que é ser anunciador 
do seu Reino aqui na terra. Senhor me da clareza de qual é o meu papel neste seu 
projeto, para que eu pratique de forma autentica. 

Senhor faça em nós aquilo que nenhum homem pode fazer apenas você pode 
fazer e concluir em nós e através de nós. 

Semana que vem teremos Batismo e qual é a minha responsabilidade e privilégio 
em levar outras pessoas a terem Santidade, Crescimento e Maturidade em Cristo 
Jesus. 

Discipular  

Mentorear 

Gerar discípulos de Cristo Jesus. 

#tanquecheio 
#sejamudança 
#eliminandoakriptonita 
#sejaaigrejadeCristoJesus 
#vivadeformaextraordinaria 

Pr. Nestor de Morais Junior  

Comunidade da Graça Arujá 11.11.18 

 

 

Agenda – CGA 

IDE ENCONTRO COM A LIDERANÇA AS 20h. 

MAG DIA 24/11 – MARCANDO A GERAÇÃO. INTIMIDADE 

CTL CURSO FORMAÇÃO DE LÍDERES domingo 04/11 as 16h.  

BATISMO CURSO DE BATISMO DIA 24/11 SÁBADO E 25/11 BATISMO.  

 

 


