Curso Bíblico
Lição 3
Curso Bíblico Para Novos Discípulos de Jesus Cristo

• Quando aceitamos o
evangelho, cremos
em Jesus Cristo como
nosso Salvador e
Senhor, temos o
nascimento espiritual.

...assim , se alguém

está em Cristo , é nova
criatura;
as coisas antigas já
passaram ; eis que se

fizeram novas.
(II Coríntios 5:17)
• Estamos na WEB
www.novavida.net

Santificação
Santificação é uma palavra que significa "tornar santo",
“consagrar, separar do mundo e aparta-se do pecado, a fim
de termos ampla comunhão com Deus e servi-lo com
alegria”.
Além do termo "santificar" o padrão bíblico da santificação é expresso
em termos tais como "amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu
coração, e de toda a tua alma, e de todo teu pensamento" (Mt 22.37),
irrepreensíveis em santidade" (1Ts 3.13), "aperfeiçoando a
santificação", (2Co 7.1), "a caridade de um coração puro, e de uma
boa consciência, e de uma fé não fingida" (1Tm 1.5) "sinceros e sem
escândalos algum"(Fp 1.1).
As Escrituras declaram que sem santificação ninguém verá o Senhor.
(Hb 12.14). Os filhos de Deus são santificados mediante a fé (At
26.18), pela união com Cristo na sua morte e ressurreição, pela
Palavra de Deus e pelo poder regenerador e santificador do Espírito
Santo. A santificação é uma obra de Deus, com a cooperação do
crente.
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Deus é Santo
O profeta Isaías descreve a visão que ele teve do Senhor da seguinte
forma:
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto
e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins
estavam por cima dele; cada um tinha seis asas: com duas cobria o
rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam
uns para os outros, dizendo:
SANTO, SANTO, SANTO é o Senhor dos Exércitos; toda a terra está
cheia da sua glória. (Isaías 6:1-3)
Sede santos, porque eu sou santo. (I Pedro 1:16)
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Em Deus não há pecado, delito, transgressão, maldade ou trevas. Ele é santo,
isto é, nele não há pecado de qualquer tipo. Deus exige santidade daqueles que
se aproximam Dele. O ímpio não tem como se aproximar de Deus, mas o crente
sim, pois possui uma nova natureza, a de Deus. Você pode se aproximar de Deus
porque é santificado por meio de Cristo Jesus.
1. Ou Somos Santos Ou Somos Ímpios Pecadores
Nesse assunto de santidade não há meio termo: ou somos santos ou somos
ímpios. Qualquer um que diz que está em Deus, mas permanece no pecado está
mentindo e enganando. O Senhor nos manda exterminar as obras de pecado,
pois sobre essas coisas vem a ira de Deus (Colossenses 3:5-9).
Se Deus é santo, seus filhos devem ser santos. Acontece que Deus só tem uma
natureza que é santa, mas nós, crentes em Jesus e filhos de Deus, temos duas
naturezas, por isso nem sempre conseguimos viver plenamente em santidade.
Você, na qualidade de filho de Deus, tem a natureza de Deus em seu interior e
esta natureza é santa. Mas ainda existe dentro de você a natureza adâmica, por
isso é preciso santificação, ou seja, uma decisão pessoal de viver sob o domínio
da natureza de Deus. Você precisa tomar uma decisão séria de santidade para
andar diante de Deus e dos homens. (Hebreus 12:4; Apocalipse 22:1).
Somos Santos Porque Jesus Nos Santificou (Justificou)
Não há um ser humano que seja santo por si mesmo sobre a terra. Todos
pecaram (Romanos 3:10,23). Todos os homens são pecadores.
Em primeiro lugar é preciso ficar claro que a nossa santificação vem da obra que
o Senhor Jesus realizou na cruz. Ele nos justificou, isto é, nos declarou justos
diante do Pai Celestial. Éramos pecadores e estávamos condenados diante do
Pai Celestial, mas pela morte de Jesus na cruz e pelo seu sangue derramado, O
Senhor tirou o nosso pecado e nos tornou justos e santos (Romanos 3:24 a 26).
Jesus Cristo levou sobre si os meus e os seus pecados lá cruz, por esta razão
somos santos aos olhos do pai Celestial.
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A obra da cruz, realizada por Jesus em
seu benefício, foi completa: Ele não
apenas perdoou os seus pecados, mas
também lhe libertou do poder do pecado e
lhe deu capacidade de viver em santidade
(Romanos 6:14). O crente, por meio do

A Vida De Santidade
Somos santos por causa de
Jesus, mas vivemos em
santidade por uma decisão
própria.
Antes de conhecer Jesus
andávamos na ignorância
dos nossos pensamentos e
fazíamos a vontade da
natureza do pecado, mas
agora vivemos em santidade,
porque decidimos fazer a
vontade de Deus.
Agora, que temos Cristo,
podemos viver de forma
semelhante a Ele. I
Pedro 1:13-16.
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Espírito Santo, recebe uma clara
convicção de que Deus o está chamando
para se separar ainda mais do pecado e
do mundo e a andar mais perto de Cristo.
A isso chamamos de ”viver em santidade”.

Vivendo em Santidade
Alguns textos da Palavra de Deus nos ensinam como é a
vida de santidade:

I Tessalonicenses 4:1-7 – A santificação é a vida
daquela pessoa que vive para fazer a vontade de Deus. A
vontade do Senhor é a nossa santificação


Salmo 24:3-4 – A santidade é algo que parte de um
coração transformado por Deus. Um coração puro,
intenções santas, atitudes verdadeiras ainda quando
estamos sós, sem que ninguém nos veja. Na santidade não
há lugar para hipocrisia. É no coração que nos guardamos
do pecado e preservamos a santidade. Leia Mateus 5:21-28.


I Coríntios 10:13 – A santidade é possível, pois o
Senhor nos dá vitória.


I João 1:5-2:2 – Somos santos, mas, se pecarmos,
devemos confessar o nosso pecado e o sangue de Jesus
nos purifica de todo pecado. Não permita acusações de
Satanás e também não esconda pecado. Tiago 5:16.
A santificação alcança a sua vida inteiramente. Se o seu
interior foi transformado por Cristo, também é mudado ou
transformado o aspecto exterior de sua vida:
comportamento, ações, atitudes, etc. 1 Ts 5.23; 2 Co 5.17;
Rm 6.12; 1 Co 6.15, 20.

Para cumprir a vontade de Deus quanto à santificação, você deve participar da
ação santificadora do Espírito Santo. Como? Vivendo sob a orientação do
Espírito de Deus em sua vida interior; obedecendo as orientações da Bíblia;
cessando de praticar o mal; mantendo uma vida devocional com o Pai Celestial.
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A verdadeira santificação
A verdadeira santificação requer que você:
Quebra de
Hábitos Ruins:
Técnica 1: Ore
Técnica 2:
Supere o mal
com o bem
Técnica 3:
Rodeie-se de
boas pessoas
Técnica 4:
Confesse suas
faltas
Técnica 5:
Impeça os
maus hábitos
Técnica 6:
Exercite-se em
bons
pensamentos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mantenha profunda comunhão com Cristo,
Mantenha comunhão com os demais crentes,
Dedique-se à oração,
Obedeça à Palavra de Deus,
Ame a justiça e odeie a iniquidade,
Mortifique o pecado em sua vida,
Submeta-se à disciplina de Deus,
Seja cheio do Espírito Santo.

Pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, você
foi liberto da escravidão de Satanás e pela santificação
pessoal você rompeu totalmente com o pecado a fim de
viver para Deus.
Sete Técnicas Para Quebrar Hábitos Pecaminosos
Atos repetidos tornam-se hábitos. Às vezes os nossos hábitos
pecaminosos são plenamente visíveis em nosso comportamento,
mas há também alguns que são ocultos das pessoas.
Você gostaria de quebrar algum hábito pecaminoso? Lembra das 7
técnicas para quebrar hábitos errados, ensinadas pelo pastor Matt
Hennecke?
Técnica 1: Ore
Técnica 2: Supere o mal com o bem

Técnica 7:

Técnica 3: Rodeie-se de boas pessoas

Tome um dia
de cada vez

Técnica 4: Confesse suas faltas
Técnica 5: Impeça os maus hábitos
Técnica 6: Exercite-se em bons pensamentos
Técnica 7: Tome um dia de cada vez
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 O Alvo Maior da Santificação
A meta final da nova vida é a de sermos a semelhança de Cristo. Você já sabe que todo
discípulo é um filho de Deus (Jo 1 : 12; Rm 8 : 14-17).
Nós, discípulos, partilhamos da natureza Divina, mas ainda temos a natureza pecadora
(adâmica). O Propósito supremo de Deus é que sejamos conforme a imagem de seu Filho,
Jesus (Rm 8 : 29). Este propósito é realizado, inicialmente, ao nos tornarmos um novo ser
em Cristo, na conversão (II Cor. 5 : 17).
Após a conversão, segue-se a etapa de nosso crescimento espiritual. A partir da conversão
estamos em pleno processo de transformação; o desenvolvimento do nosso caráter
segundo a estatura de Cristo deve ser buscado com todas as forças de que dispomos. (Gl
2 : 20).
Todo discípulo deve crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O alvo somente
será atingido na eternidade, mas é nosso dever prosseguir até o fim, em direção ao alvo.
(Fl 3:14).
Na volta de Cristo à Terra seremos transformados (glorificados) e assim o supremo
propósito de Deus será plenamente cumprido em nós: seremos transformados na imagem
de Cristo.
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser.
Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; porque assim
como é, o veremos. I Jo 3:2.

Aplicação
Há áreas na nossa vida que temos fraquezas. São os nossos pontos fracos. Lembre -se que a
nossa vitória vem do poder de Deus em nós. Não desista de viver em santidade em nenhuma
situação.
O crente de vez em quando lida com o fracasso. Às vezes precisamos de uma experiência
dolorosa para mudar o rumo de nossa vida.
Caso sinta que é importante, marque uma conversa pastoral. Na igreja temos pastores e
pastoras para que você se sinta mais à vontade. Aproveite para dar seu testemunho de
conversão e conversar sobre como você pode obter vitória sobre os pontos fracos de sua vida.
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Ação do Espírito Santo e do Discipulado na Santificação
A santificação, como esforço pessoal em se manter santo, é um processo que começa
na conversão a Cristo e continua por toda a vida cristã, até a sua consumação plena na
glorificação de nosso corpo, na volta de Jesus à Terra. Até lá temos lutas e desafios
diários.
O bom discipulado e a comunhão com o Espírito Santo são duas atividades que ajudam
o crente a manter-se em santidade.
 O Discipulado –

A maturidade, o desenvolvimento do caráter e o crescimento espiritual do discípulo
são atingidos através do discipulado. Mt 11:29 - O aprender sempre de Cristo é um
imperativo dado pelo próprio Senhor; o discípulo é um aprendiz; ser discípulo de Jesus
consiste em estar envolvido numa experiência de aprendizagem que dura a vida toda,
em convivência com Jesus como Senhor e Mestre por excelência. É a obediência aos
mandamentos do mestre que caracteriza o verdadeiro discípulo de Jesus. Jo15 :14 - o
discípulo precisa aprender a confiar e obedecer, a amar e a perdoar, a sofrer e a
servir. O discipulado também acontece através dos irmãos mais velhos, os quais
instruem os mais novos na caminhada cristã. Em nossa igreja há três etapas no
discipulado, antes do comissionamento (envio) à Missão:

1.
O de conquista – Alcançar pessoas para Jesus Cristo;
2.
O de integração – Consolidar a fé, batizar e ingressar os novos
crentes na comunhão da igreja;
3.
O de Capacitação – Ensinar aos novos discípulos tudo que Jesus
Nos ensina em Sua Palavra.
 O Domínio do Espírito Santo –

O discípulo de Jesus tem em seu coração o Espírito Santo. Ele proporciona no
discípulo uma fonte de poder inesgotável que o ajudará a crescer à imagem de Cristo.
O discípulo não vive mais segundo a velha natureza pecadora, pois é chamado agora
de homem espiritual (I Co 2:14-15); O homem natural produz frutos da natureza carnal
(Gl 5:19-21), mas o discípulo é diferente. Ele tem um mover constante da presença do
Espírito Santo dentro de si. Esta presença modela o caráter do discípulo, produzindo
frutos do Espírito. (Gl 5 : 22-26). Quanto maior for nossa comunhão com o Espírito
Santo, maior será a Sua influência sobre nós. Você já deve ter ouvido a expressão:
“Diz-me com quem tu andas e direis quem tu és”. Essa é uma frase popular que
retrata a verdade sobre nossa comunhão com Deus.
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Atividades De Fixação

1. Com base na passagem bíblica de 1 Pedro 1:14-16, complete os espaços em
branco:
… como filhos _________________, não vos conformando com as
concupiscências
Que antes havia em vossa ___________________;
mas, como é __________________ aquele que vos _________________, sede
vós também santos
em toda a vossa maneira de ___________________,
porquanto escrito está:
_____________________.

Sede

________________,

porque

eu

sou

2. Quanto à santidade, coloque (V) para as alternativas verdadeiras e
(F) para as falsas:
a) Somos santos, pois fomos justificados pela morte e ressurreição
de Cristo.
b) Mesmo se andamos no pecado e não confessamos continuamos
sendo santos, pois Deus não se importa se nos sujamos no pecado.
c) A santidade é algo apenas exterior, isto é, são os atos que
pratico, não importa o que guardo no coração.
d) Viver em santidade para nós é uma coisa muito séria, mas não é
ruim nem impossível.
e) A santidade faz parte do novo caráter que Deus nos deu...
f) Vivo para agradar a Deus.
g) Também confesso pecado para meus irmãos para que eles orem
por mim e me ajudem a ser curado e ter vitória.
h) Mas se pecar eu confesso o meu pecado e o sangue de Jesus
me purifica.
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Continuação

3.

Localize a frase correspondente ao versículo

Isaías 6:1-3
Romanos 3:24 a 26
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Colossenses 3:5-9
I Pedro 1:13-16

Hebreus 12:4
I Tessalonicenses 4:1-7

A vontade de Deus é a nossa santificação.
Sem santificação ninguém verá o Senhor.
Somos justificados e santificados pelo sangue de Jesus.
Antes vivíamos na ignorância.
Deus quer que nos mantenhamos na pureza sexual.
A visão de Isaías de um Deus santo.
Coisas sobre as quais vem a ira de Deus e que elimino da minha vida.
Agora vivemos em santidade.
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