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DISCIPULADO
Para que Deus possa agir,
Ele exige santidade.
Não há milagre sem
santificação.
Josué sabia disso e
conclamou o povo à
santidade.
Josué 3:5

Para sermos usados por Deus
devemos nos santificar. Somente Ele
poderá nos transformar de acordo
com Sua vontade

Sugestão de música
Volume 1
Nº 26
Sonda-me

Qual é o seu dom?
O que você mais se sente bem fazendo na obra de Deus?
Qual é o chamado de Deus para a sua vida?

Texto
Efésios 1:4

A santidade é essencial.
O que não é santificação?
 Não é aparência de piedade;
 Não é fanatismo;
 Não é soberba.

Santificação é “santa + ação”, é a separação do mundo e
aproximação de Deus. É ser como Ele é. 1 Pedro 1:16-17

Como podemos percorrer o caminho da santificação?
1. Precisamos tirar a máscara. 2 Coríntios 3:17-18.
Estamos nos apresentando diante do Senhor sem máscaras?
Estamos deixando Deus agir em nossas vidas, para nos transformar?
Às vezes pensamos que enganamos Deus, mas o Senhor conhece o profundo do nosso coração.
2. Precisamos reconhecer nossa condição de pecador e dependência de Deus.
Isaías reconheceu o quanto ele era impuro e somente Deus poderia purificá-lo.
A MISSÃO de Deus para Isaías só foi revelada depois que ele reconheceu seu pecado e bradou ao Senhor. Isaías 6:5-8.
3. Precisamos estar em constante oração. 2 Crônicas 7:14.
É através da oração que podemos nos derramar perante o Senhor.
É através da oração que podemos pedir perdão pelos atos pecaminosos que cometemos.
Somente através da oração poderemos encontrar forças para vencer o pecado e nos tornarmos cada vez mais parecido
com Jesus.
Quais as barreiras que nos impedem de buscar sempre a Deus em oração?
1

4. Precisamos decidir nos purificar. 2 Timóteo 2:19-21.
A decisão de buscar uma vida santa diante de Deus é nossa. Nós temos o livre arbítrio para escolher que vida queremos
viver, de santidade ou de pecado.
5. Precisamos confiar que Deus vai agir a nosso favor. 1 Tessalonicenses 5:23-24.
É o próprio Deus quem nos santifica, precisamos deixá-lo agir.
Conclusão:
Em tudo o que fazemos precisamos do agir de Deus a nosso favor. Ainda mais quando o nosso desafio é ser tão santo
quanto Ele é. Precisamos entender que só na dependência completa d’Ele poderemos viver uma vida santa!
Mas para desfrutarmos dessa vida precisamos tomar uma decisão de ter esse Santo Deus em nosso coração.
Convide-o para entrar e mudar a sua vida.
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Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, reconheça agora que Ele é o Filho
de Deus e que somente através dele poderemos desfrutar da vida eterna.
Se você quer conhecê-lo ore dessa forma:
“Senhor Jesus, entra no meu coração! Perdoa os meus pecados para que eu
possa desfrutar da santidade do Senhor. Confio minha vida completamente em
suas mãos. Em nome de Jesus, amém!”
Se você identifica seu dom com facilidade, procure se engajar em um ministério na
Igreja. Se não consegue identificar com clareza, escolha um ministério e comece a
trabalhar na obra do Senhor. Logo o próprio Deus te mostrará qual é o seu dom.
Continuemos a convidar pessoas a participar conosco de um Pequeno Grupo.

FACILITADOR
Incentive os membros do seu Pequeno
Grupo a ler estes textos durante a
semana, se possível, ler todo o capítulo
para uma melhor compreensão, pois
são referente ao próximo estudo.

Leitura bíblica da semana para o
próximo estudo:
“Jacó-A luta do homem com Deus”
Segunda: Gênesis 32:22-32
Terça:
Gênesis 31:38-42
Quarta: Gênesis 25:29-33
Quinta: Gênesis 27:42-43
Sexta:
Gênesis 28:20-22
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