
                                  EM BUSCA DA SANTIDADE   IV 

                                             ( I Pedro 1:15-23) 

 

A chamada à vida santa é baseada em que Deus é santo. Não é uma santidade cultural, na 

qual o crente se adapta ao modelo do comportamento e carater dos crentes ao seu redor. 

Não, Deus nos chama a adaptar-nos  à Sua santidade, isto é, ser moldado  ao caráter de 

Deus. 

 

A absoluta santidade de Deus  é para nós conforto e garantia. Entendendo que Ele é 

perfeitamente santo podemos confiar nas suas ações justas quanto a nós, mesmo que as 

circunstancias mostrem de outra maneira. Reclamar contra Deus  por causa das 

circunstancias,é sem dúvida negar a Sua santidade. 

 

O reconhecimento da Sua santidade é demonstrado na adoração a Ele. Quando o profeta 

Isaias viu o Senhor, Sua santidade, o efeito foi intrínsico. Ele pode ver a sua própria 

impureza e a do seu povo. Buscando a santidade é o meio pelo qual podemos sentir a 

necessidade de sermos santos como Ele é santo. 

 

A vida de José espelha a vida de Yahshua na sua busca da santidade pela obediencia e 

fidelidade a Deus. Vejamos como sua vida espelhou a vida de Yahshua: 

 

Rejeitado  e traído pelos irmãos  

Vendido por vinte moedas de prata 

Sua túnica  tomada e tingida no sangue de um animal 

Foi levado ao Egito 

Falsamente acusado e castigado 

Ele foi exaltado e lhe dado um nome acima de todo o nome, com exceção de Faraó 

Perdoou os seus irmãos e os resgatou 

Salvador da nação de Israel 

 

Jesús foi rejeitado e traído por seus irmãos (Judeus) 

Vendido por trinta moedas de prata 

Sua túnica tomada e lançada sorte 

Foi levado ao Egito 

Falsamente acusado e castigado (morte na cruz) 

Ele foi vitorioso e exaltado e a Ele Deus deu o nome sobre todo o nome, o poder, glória, 

domínio para sempre 

Virá e resgatará seus irmãos (a nação Israel) 

Salvador da humanidade 

 

A integridade moral e espiritual de José  não foram influenciadas pelo estilo de vida 

oferecida  quando no Egito. Em busca da santidade, ele permaneceu fiel na direção onde 

sua fé não seria abalada e Deus o recompensou no tempo devido.Deus  exige de nós o ser 

santo na medida que Ele é santo. Paulo nos adverte a despir-nos da carne e vestirmo-nos 

do Senhor Yahshua  em busca da Sua santidade. 

 



 

Toda a ação efetuada não é excluída do seu fruto. Portanto enquanto tivermos vida 

sigamos o caminho que nos leva à santidade de Deus. Ele não nos chamou  à impureza, 

mas a santidade, para sermos vasos úteis nas suas mãos. A quem Ele enviará e quem irá 

por Ele?  Sòmente quando vivermos em busca da Sua santidade  é que podemos ouvir o 

Seu chamado e em obediencia podemos servir ao nosso Deus. 

 

Consideremos aqui as palavras da carta aos Hebreus:  Fazei todo o esforço…… para ser 

santos, pois sem a santidade não podemos ver o Senhor. (Hebreus 12:14).  Cultivemos 

então a atitude de José  que quando tentado  fez a pergunta,Como faria eu este tamanho 

mal e pecaria contra Deus (Genesis 39:9)?   

Não erreis, advertiu Paulo, de Deus não se deixa escarnecer; porque tudo que o homem 

semear, ele ceifará. O errar é humano, sim é verdade, mas não nos leva à direção da 

santidade de Deus somente a submissão e a obediencia nos direcionam a Deus e nos dá 

vitória em busca da Sua santidade, como Ele ordenou, Assim como Eu sou santo, sejais 

também vós santos em toda vossa maneira de viver (I Pedro1:15). 

 

 

 

 

 

 

 

 


