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Quando falamos em santidade, mui-
tas vezes o que vem à mente da maioria 
das pessoas é um amontoado de regras 
e de “nãos” que precisam ser dados. Na 
realidade, a santificação é mais do que 
seguir regras enfadonhas, pois quem 
escolhe viver uma vida santa, escolhe 
ser separado para Deus. Não é neces-
sariamente ser perfeito em tudo, mas 
é ter uma vida afastada do pecado. Ou-
tros sinônimos da palavra santificar são: 
Consagrar, dedicar, purificar e apartar.

A santificação é um processo que 
precisamos desejar e viver todos os 
dias, pois é um processo contínuo e di-
ário. “Mas a vereda dos justos é como a 
luz da aurora, que vai brilhando mais e 
mais até ser dia perfeito.’’ Pv 4.18

Veja alguns benefícios da vida em 
santidade:

• PROFUNDO RELACIONAMENTO 
COM DEUS (Hb 12.14).

A Bíblia afirma categoricamente que 
não existe possibilidade de aproximação 
do homem pecador para com Deus (Jó 
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4.8,9), portanto, o homem e a mulher que 
buscam viver em santidade são os únicos 
que podem se aproximar mais de Deus e 
desfrutar de sua santidade (Tg 4.8). Deus 
é santo, e Ele quer que sejamos partici-
pantes de Sua santidade (Hb 12.10).

• CONTEMPLAR O SENHOR. 
“Falava o Senhor a Moisés, face a 

face, como qualquer um fala a seu ami-
go.” (Êx 33.11).

Moisés que relacionava-se com o Se-
nhor face a face, e só pôde se achegar 
porque vivia um íntimo relacionamento 
com Deus e se apartou dos pecados. 
Grande privilégio da santidade, é poder 
contemplar o Senhor e ver coisas que 
outros não viram, viver coisas que ou-
tros não viveram.

• UMA VIDA DE VITÓRIA E DE MI-
LAGRES  ( Josué 7.13 – Josué 3.5).

É impossível ter vitória sem santida-
de. Enquanto havia anátema no meio 
do povo de Israel, Deus não os deixou 
vencer. Deus é fiel com quem é fiel, e 
protege quem habita nEle, pode estar 

Os santos verão a 
Deus
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perto e aninhado debaixo de suas asas. 
É preciso limpar o arraial para que o su-
cesso venha nas batalhas.

• SANTIFICAÇÃO GERA FRUTIFI-
CAÇÃO (João 17.19).

“Na casa do justo há um grande te-
souro, mas nos frutos do ímpio há per-
turbação”, Pv15.6.

Há uma grande distinção entre o que 
é santo e o que é profano, entre o jus-
to e o ímpio. Deus é totalmente justo e 
dá sempre a cada um segundo as suas 
obras. Por isso a santificação produz 
frutos de paz, pois Deus tem compro-
misso com os que se separam para viver 
uma vida nEle.


