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Santidade: tornando-se exclusivo para Deus 

Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de 

vós.Josué 3.5 

ESTUDO 
Santidade é melhor compreendida como algo exclusivo, mais do que separado. Nós somos 

separados e exclusivos de Deus (Pergunta 1).  

Quando eu decidi por Jesus: 

1. Eu também decidi sobre o que eu não farei. Os hábitos precisam se converter, 

precisam expressar Jesus. (Pergunta 2). 

2. Eu também decidi de quem eu não serei. Não tem como sermos de Jesus e 

continuarmos flertando com o pecado. (Pergunta 3). 

3. Eu entendi que santidade fala do objeto da minha adoração. (Pergunta 4, 5) Deus 

passa a ser o princípio, o mais importante. Onde você investe seu dinheiro, seu 

tempo e seu coração é o seu objeto de adoração 

4. Eu também decidi por uma nova agenda de vida. A eternidade com Jesus começa 

hoje, agora (Pergunta 6).  

5. Eu recebi um propósito (1 Ts 5.23). O nosso corpo, assim como nosso espírito é 

responsabilidade nossa de cuidar e preservar.  A saúde não começa no corpo, ela 

começa no espírito. Não é possível ser saudável sem comunhão com Deus.  

•Na salvação eu descubro quem Deus é para mim, na santidade eu revelo o quanto eu o 

amo. A santificação diz sobre as minhas práticas em relação àquilo que Deus já fez na minha vida. 

(Pergunta 7). 

•Nada revela mais nossa gratidão a Deus do que a nossa busca por santidade. Não é 

o quanto eu me esforço para ser santo, mas o quanto eu me rendo para ser grato. (Pergunta 8) 

• Santidade não é o quanto você se afasta do mundo, e sim o quanto você se aproxima 

de Deus. A santidade revela onde está o meu prazer. (Pergunta 9, 10).  

PERGUNTAS 

1. Qual é a diferença entre ser separado e ser exclusivo? 

2. Que tipo de renúncia o evangelho pede? Por que a renúncia é fundamental na nossa 

caminhada? 

3. Como podemos perceber que estamos flertando com o pecado e como evitar que 

isso aconteça? 



 
 

4. Qual é a relação entre santidade e adoração? 

5. Como nossa vida cotidiana pode ser um altar de adoração a Deus? 

6. Quanto Jesus tem do seu tempo? Onde Jesus se encaixa no seu dia? 

7. O que são frutos da salvação? Você consegue identificá-los na sua vida? 

8. Qual é a relação entre santidade e gratidão? 

9. Você sente prazer em passar tempo com Deus? 

10. Como podemos aumentar a nossa paixão por Ele? 

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 
 
*A PARTIR DO DIA 14/02 A SALINHA PARA AS CRIANÇAS VAI COMEÇAR A FUNCIONAR!  


