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SÉRIE: CRESCER – compromissos para aperfeiçoar sua vida espiritual 

DURAÇÃO: 6 SEMANAS 

OBJETIVO:  engajar a igreja em um compromisso de novos hábitos para uma vida que 

agrada a Deus e transforma o mundo. 

BIBLIOGRAFIA: “Sete compromissos para o crescimento espiritual” – Mike Bickle 

(FHOP Books) 

 

 

MENSAGEM 05 

VIVA DE MANEIRA SANTA   –  
Vivendo fascinado pelo prazer de amar a Deus 
 

INTRODUÇÃO – SENTIR 
 
O Senhor nos chama a santidade porque Ele é santo. Nós só experimentamos a alegria 
de caminhar com Ele quando andamos em santidade.  
 
Embora muitos vejam a santidade como um trabalho difícil de renúncia, a verdade é que 
a santidade do Senhor é a qualidade de vida mais agradável e empolgante que existe! É 
viver como Deus vive! 
 
Somos chamados a viver fascinados pelo prazer de amar a Deus que transborda em 
amor às pessoas.  
 
Não devemos abordar a santidade com uma sensação de pavor e medo do tédio. A 
santidade não nos afasta do prazer; ela nos capacita a experimentar o prazer de viver 
de todo o nosso coração para Deus. O poder da santidade nos liberta da vã fantasia, 
das armadilhas da luxúria e da corrupção, do orgulho e da amargura. 
 
Existem duas verdades fundamentais quando se trata de experimentarmos a verdadeira 
santidade que provém de Deus, e não da religiosidade. 
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APRENDER 
 

1) 1ª VERDADE: ESTEJA PREOCUPADO COM OS PRAZERES MAIS ELEVADOS 

 

Deus criou cada ser humano com um anseio por prazer e um anseio por ser fascinado. 

Não é a toa que nós sempre estamos atrás de entretenimento. Porém, foi criado um 

falso pensamento de que “prazer é errado”, e de que isso está somente associado a 

desejos pecaminosos.  

 

A verdade é que Deus é o autor do prazer, e como tal, Ele nos criou para desfrutar de 

prazeres físicos, mentais, emocionais e espirituais.  

O maior de todos os prazeres disponíveis para o espírito humano são os prazeres 

espirituais que desfrutamos quando Deus revela a Si mesmo ao nosso espírito – isto 

é, quando o Espírito Santo revela Deus, o Pai e o Filho, ao nosso coração. 

 

Satanás tenta nos atrair com prazeres fugazes e falsos para nos distrair dos prazeres 

mais elevados de nos encontrarmos com Deus. Ele procura nos atrair com prazeres 

físicos e emocionais fora da vontade de Deus.  

 

1 Coríntios 2:10-11 (NVI-PT) O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais 

profundas de Deus. 11 Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o 

espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos 

de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 

 

É somente através do Espírito Santo que podemos entender o que realmente trará o 

prazer que Deus deixou como anseio em nosso coração. Sem Ele, a busca por qualquer 

prazer será supérflua e inclinada para nossa carne.  

 

Muitas abordagens que tratam da busca da santidade colocam a ênfase da vida santa 

na renúncia, em vez de no fascínio por Deus. No entanto, a melhor maneira de vencer a 

escuridão não é concentrando-se na escuridão do pecado e tentando fazer o nosso 

melhor para resistir a ele. A maneira mais prática e bem-sucedida de resistir ao pecado 

é colocar o foco na “iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo”(2 

Co 4.6).  

 

Não vencemos a escuridão da imoralidade, da amargura e do orgulho, concentrando-

nos nela. O caminho para que a escuridão diminua em nós, é nos concentrarmos no 

aumento da quantidade de luz que recebemos e desfrutamos. Vencemos o pecado 

encontrando-nos fervorosamente com mais de Jesus, não simplesmente resistindo ao 

pecado. 
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Veja o Rei Davi: um dos objetivos de sua vida era encontrar a beleza de Deus 

regularmente. 

 

Salmos 27:4 (NVI-PT) Uma coisa pedi ao Senhor; é o que procuro: que eu possa viver na 

casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e 

buscar sua orientação no seu templo. 

 

Seu coração não estava distraído por coisas menores, mas preocupado com uma visão 

de encontrar Deus. 

 

Sem a sensação de estar maravilhado por Deus, na qual nosso espírito se relaciona 

com Jesus de novas formas, viveremos espiritualmente entediados. Um cristão 

espiritualmente entediado é muito mais vulnerável às tentações do inimigo. 

 

Moisés escolheu: “Hebreus 11:25 (NVI-PT) ser maltratado com o povo de Deus a 

desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo”. 

 

Moisés sabia que o pecado dava prazer por um breve momento. Ele sabia que era um 

prazer momentâneo e passageiro, sabia também que não era uma disputa real quando 

comparado aos prazeres de Deus.  

 

A razão de escolhermos o pecado é porque acreditamos na mentira de que seus 

prazeres são superiores ao prazer de se relacionar com Deus. Há muito mais satisfação 

em se relacionar com Deus do que com qualquer outra coisa. 
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2ª VERDADE: POSICIONE SEU CORAÇÃO EM OBEDIÊNCIA TOTAL 

 

À medida que nossa alma desperta para o prazer que há no amor a Deus, somos 

capacitados a nos posicionar em obediência de todo coração. Jesus disse: João 14:15 

(NVI-PT) Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. 

 

Quando posicionamos nossos corações para viver em uma obediência completa, 

nossas emoções são significativamente impactadas e nossos corações se tornam 

espiritualmente sensíveis. 

 

Podemos experimentar um encontro profundo entre Deus e o nosso espírito de forma 

sólida e real, mas isso somente acontecerá quando todas as áreas da nossa vida forem 

rendidas a Ele. 

 

Retirar qualquer aspecto, mesmo que seja apenas uma única questão, deixando de 

fora da liderança do Espírito, afeta nossa constituição emocional e dificulta nossa 

capacidade de experimentar Deus plenamente. 

 

Os alvos de alcançar a obediência plena: 

- Refrear nosso falar (Tiago 3.2) 

- Fazer uma aliança com nossos olhos de que eles se recusarão a buscar desejos 

pecaminosos (Jó 31.1) 

- Disciplinar nossos apetites físicos 

- Gerenciar nosso tempo para nos dedicarmos mais a oração e as obras do Reino 

- Administrar nosso dinheiro para fazer expandir o Reino 

 

Há uma grande diferença entre alcançar 100% de obediência e ter isso como objetivo. 

As bênçãos de Deus não são liberadas depois que alcançamos a santidade, mas 

quando posicionamos nosso coração para buscar plenamente essa santidade. 

 

Salmos 91:14 (NVI-PT) Porque ele me ama, eu o resgatarei; eu o protegerei, pois conhece 

o meu nome. 

 

Obediência e amor começam como uma escolha. O Espírito Santo honra o poder das 

nossas decisões. Temos a capacidade de posicionar nossas afeições em favor daquilo 

que escolhemos. Quando fazemos a escolha de coração de posicionar nosso amor em 

Deus, colocamo-nos no caminho do Espírito Santo e Ele responde a nós. À medida que 

mudamos nossa mente, o Espírito muda nosso coração e coloca nossas emoções sob 

Sua liderança.
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REFLETIR 

 

Percebemos que a consciência de que santidade é uma vida de prazer em Deus, como 

podemos experimentar isso de maneira completa? 

 

Romanos 6:11-13 (NVI-PT) Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, 

mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12 Portanto, não permitam que o pecado continue 

dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. 13 

Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de 

injustiça; antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida; e ofereçam 

os membros do corpo de vocês a ele, como instrumentos de justiça. 

 

3 princípios para viver de maneira santa: 

- Saber (Rm 6.11) 

- Resistir (Rm 6.12 e 13) 

- Buscar (Rm 6.13) 

 

Devemos conhecer a verdade, resistir às trevas e buscar a Deus. Esses princípios 

juntos (e não apenas 1 ou 2 deles) nos conduzem a uma vida de santidade. Por isso 

que o discipulado que foca nos aperfeiçoar na santidade não foca somente na confissão 

do pecado, ou em estratégias para fugir – ele deve ser completo (saber, resistir e 

buscar). 

 

A medida que crescemos em conhecimento sobre as coisas boas que estão em nós por 

intermédio de Jesus, nossa fé se torna efetiva. É somente no relacionamento com Jesus 

que nossa fé se torna prática e transforma todas as áreas da nossa vida. 

 

Filemón 1:6 (NVI-PT) Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no 

pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. 

 

 

APLICAR 

 

Uma vida de santidade, em que amamos a Deus em todas as áreas de nossa vida é 

possível agora! Não é algo apenas para o supercristão, não é para o futuro quando 

estivermos totalmente maduros, e não é algo que nos espera apenas do outro lado da 

eternidade.  

 

Começa hoje, passo a passo, escolha por escolha, um “sim” de cada vez.  

 

Agenda – CGA 

IDE ENCONTRO COM A LIDERANÇA AS 20h. 

MAG DIA 23/02 – MARCANDO A GERAÇÃO - RECOMEÇO 

CTL CURSO FORMAÇÃO DE LÍDERES domingo as 16h.  

ACAMPAMENTO 29 a 31 – Acamp Comuna Kids, Inscrição até 10/03. 

MULHER PLENA Pr. Suely dia 12/03/2019. 
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