“Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estais debaixo da lei,
mas debaixo da graça. ” Romanos 6.14
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OS ESTÁGIOS DA SANTIFICAÇÃO
SEMANA I – 07 A 13/01
Texto Base: 1 Pedro 1.15-16
Santificação é o processo de aperfeiçoamento do Espírito Santo em
que Ele usa a palavra de Deus e as tribulações para que a pessoa se
aproxime do caráter divino e afaste-se do pecado.
A Bíblia nos ensina que a santificação consiste de três estágios distintos, são
eles:
1) A regeneração: Libertação da raiz do pecado
“Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para
que fôssemos como que primícias das suas criaturas. ” Tiago 1.18





O espírito nasce de novo, a pessoa é perdoada, livre da raiz e do castigo
do pecado.
Me torna santo, o texto Éfésios l.l afirma: “aos santos que vivem em
Éfeso”.
Sou filho de Deus e Cristo vive em mim. É uma transformação
instantânea no espírito.
Sou capaz de produzir fruto digno de arrependimento: obediência e
santidade pessoal.

É difícil para o nascido de novo se santificar e ficar livre de vícios?
2) A Santificação: É libertação do poder do pecado



A libertação pessoal só ocorre quando estou inserido na vida do corpo
de Cristo.
O poder para libertar flui através de uns aos outros na comunhão da
igreja e dos GCEMs.
É um processo crescente: Sou livre de ser dominado, mas não da
influência do pecado.

Segundo Romanos 6.22 quais são os objetivos do fruto da vida cristã?
Glorificação: Libertação da influência do pecado
“Num momento num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta;
porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós
seremos transformados. ” I Coríntios 15.52





Ocorrerá quando Cristo voltar, será instantâneo, a alma e corpo serão
transformados.
Terei um corpo glorificado, imortal;
Cristo reinará sobre mim e eu reinarei com Ele.
A perfeição na santidade vem por meio da morte ou da transformação
do corpo.

Como deve viver hoje aquele que acredita na promessa de glorificação?
Vivendo o amor de Cristo
Em grupos conversem sobre o segundo estágio "liberto do poder do pecado
através da comunhão” e depois orem pelas necessidades uns dos outros e pela
santificação.
SANTIDADE NA PRÁTICA – COMO SER ÍNTEGRO
SEMANA II – 14 A 20/01
Texto Base: Salmo 1.1-3
Ser integro significa: "Integrare" (latim) fazer completo. Sem
divisões, sem duas lealdades, sem segundas intenções. Está associado
ao termo "sin-cera" (latim), usado para diferenciar as estatuetas
perfeitas das outras cuja as imperfeições foram cobertas com cera.
A integridade é uma qualidade de caráter da pessoa nascida de novo; é o viver
retamente. É possível ser santo e íntegro? Sim, Deus ordena: "Portanto
santificai vos e sede santos, pois eu sou o SENHOR, vosso Deus". Levítico 20.7

Como ser integro?
O Salmo 1.1-3 ensina que em primeiro lugar você precisa comprometer-se com
os padrões absolutos de Deus. Olhe como o texto de salmo é claro nesta
questão:
v.1) “Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho
dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se
assenta na roda dos escarnecedores...”




Odiar o que Deus odeia; Não andar segundo os padrões e conselhos do
mundo.
É não permitir que o mundo dite as normas de saúde, comida, prazer,
segurança, etc.
Como você se comporta ao assistir TV, usar WhatsApp e ao postar no
Facebook?






Na comunhão com Deus. (Dn 6.10b); no tempo de orar, o que Daniel
sempre fazia?
Na vida profissional (Dn 6.3); trabalhava com excelência e com
diligência.
A qualquer custo (Dn 6.5, 10a); Daniel tinha algo pelo qual estava
disposto a morrer.
É perceptível: gente de mal (vs.4) e gente de bem (vs.23) verão que você
é integro.

Vivendo o amor de Cristo
Em grupo, dê ideias práticas para que possamos praticar a integridade e orem
uns pelos outros.
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v. 2) “Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de
dia e noite.”




Comprometer-se com os padrões absolutos implica em ter prazer e
alegria na palavra.
Como você se sente e comporta ao ler, ouvir e meditar na palavra; dar
sono, canseira?
Para comprometer-se é preciso aplicar a palavra à vida, como
praticamos no GCEM.

v. 3) “Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas,
a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai; e tudo
quanto fizer prosperará. ”
Algumas verdades da pessoa comprometida com os padrões absolutos de Deus:




Não vive em estado de sequidão espiritual, depressão, tristeza, miséria,
etc.
Produz frutos dignos de arrependimento que são a obediência e
santidade.
É frutífero para o reino (edifica e evangeliza); experimenta resultados
de sua integridade.

Vamos nos encorajar com o exemplo de integridade de Daniel
Daniel 6.3-10
Como Daniel praticou a integridade?
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Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros
do seu GCEM e pela Igreja Família todos os dias.

