
                                    REFLETINDO A SANTIDADE DE DEUS 
                                                      (João 17:17-19) 
 
 
 “Santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade”. Yahshua é a verdade em 
carne, é a verdade em letras. Através da Sua Palavra somos corrigidos e 
instruidos, e somos salvos pelo entendimento e a aceitação do Seu sacrifício por 
nós. A pessoa regenerada é escolhida por Deus para a efetuação do Seu propósito 
eterno. Romanos 8:29 diz:  Porque os que dantes conheceu, também predestinou 
para serem conformes à imagem de Seu Filho, afim de que Ele seja o primogenito 
entre muitos irmãos. 
 
O crente é separado para viver a vida santa, moldada à imagem do Filho de Deus 
pelo ministério do Espírito Santo que nos une pela transformação e renovação da 
mente, pela regeneração do espírito para o propósito eterno de Deus  da salvação 
e santificação.Este é o meio  pelo qual alcançamos um profundo relacionamento e 
conhecimento de Deus, como vemos na vida do apóstolo Paulo, de quem o alvo 
foi a perda  de tudo para alcançar a excelencia do conhecimento do Messias 
Yahshua (Filipenses 3:8). Fomos chamados à refletir a santidade em todas as área 
da nossa vida, em todo o nosso modo de viver: no vestir, no falar, no pensar, no 
andar. Em todas as circunstancias devemos refletir a beleza da santidade do 
nosso Pai celestial. 
“Sede santos em toda a vossa maneira de viver, pois Aquele que vos chamou é 
santo”. 
 
No processo da santificação somos vestidos do novo homem e despidos do velho 
com todas as suas impurezas e somos crucificados com Cristo e assim podemos 
dizer, “Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim”. “ As coisas velhas já passaram, 
eis que tudo foi feito novo”. Ressuscitados com Cristo, busquemos o reino de 
Deus, Sua justiça e nos despojemos de tudo aquilo que seja contrário ao modo 
santo de Deus e vistamo-nos  do fruto do Seu Espírito, amor, gozo, paz, paciencia, 
bondade, mansidão, controle próprio, fidelidade para alcançarmos o crescimento 
espiritual e o conhecimento do próposito de Deus . 
 
Na presença do Deus santo, eu posso enxergar as minhas faltas e reconhecer que  
só através dEle é que eu posso ser santificada; eu enxergo tão grande amor e me 
ajoelho diante dEle confessando meus pecados e  como o publicano, eu suplico a 



Sua misericórdia e imploro o seu perdão. O profeta Isaias, quando diante da 
santidade de Deus enxergou a sua impureza dos lábios- orgulho e arrependendo-
se disse, “Ai de mim que pereço, porque eu sou homem de lábios impuros e 
habito no meio de um povo de lábios impuros e meus olhos viram o Rei, o Senhor 
dos exércitos”! Sempre haverá perdão na presença de Deus para a pessoa 
arrependida. Jó, diante da santidade de Deus disse, “Eu Te conhecia só pelo ouvir, 
mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e 
na cinza”. Não há santificação sem o ministério do Espírito Santo em nós. Ele age 
em nós  nos corrigindo e nos guiando em toda verdade pela Palavra de Deus.  
Yahshua na Sua oração sacerdotal orou,“Santifica-os na Verdade, a Tua Palavra é 
a Verdade”.  Na presença de Deus, diante da Sua santidade somos iluminados 
pelo Espírito Santo, e adquerimos o entendimento da Sua Palavra.  
 
A verdadeira noiva de Cristo não deve resistir ao  chamado à santidade porque ele 
é necessário no prepararo para o seu encontro com o noivo, para que ela possa 
ser apresentada como noiva santa, sem mácula, pois só podemos aproximar-nos 
de Deus, vestidos na Sua justiça, e moldados de acordo com a Sua vontade. É 
como diz o apóstolo Paulo, “Mas todos nós, refletindo como um espelho a glória 
do Senhor, somos transfigurados na Sua  própria imagem sempre aumentando 
em esplendor, e somos transformados de glória em glória” (II Corintios 3:18). Esse 
brilho foi evidente no rosto de Moisés ao sair da presença de Deus como lemos 
em Exodus 34:29, “E aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, ele não 
sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com Deus”. É assim 
que o mundo deve ver-nos, com o brilho de Deus na nossa vida. Os apóstolos 
Pedro e João impressionaram as autoridades de Jerusalem pela ousadia na 
expressão da defesa da cura do paralitico, pois eles eram homens sem letras e 
reconheceram que eles haviam estado com Yahshua. Como eles, somos também 
testemunhas do amor de Deus e devemos sempre refletir o brilho da sua glória 
pelo nosso modo de viver.  


