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"Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês
encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve".
(Mateus 11:28-30)
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. (Mateus 5:8)
•
•
•
•

Santificar é ser separado, de uma vida anterior para uma nova vida.
Quais certezas você tem na vida?
Nós não tínhamos esperanças, somente algumas alegrias passageiras.
Cristo nos dá uma nova vida, para sermos novas criaturas.

#01 – Jesus ordena, não peques mais
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos
somos membros de um mesmo corpo. (Efésios 4:25)
•
•
•
•
•
•
•

O que vive com raiva, deve fazer o contrário, deve se acalmar.
Quando Jesus diz antes que o sol se ponha, quer dizer que devemos obedecer logo!
Trabalhe com as suas mãos, deixe de ser ocioso.
Esquemas, negócio ilícito, “gatos” também é roubo.
Se você não tem dinheiro pra comprar algo, então não é pra você.
O Senhor nos chama pra nos revesti do novo
Deus se incomoda se vivermos uma mesmice, se não quisermos crescer.

#02 – Fale com Jesus
•
•
•
•
•
•
•
•

Hb 10:25, Jo 8:9, Jo 10:30
Conversar com Deus á sos, é um ato de santificação
Quantas vezes você tem se ajoelhado pra conversar com Deus?
O que te impede de ser um com Jesus?
O que te impede de orar pela igreja, para que mais pessoas ouçam falar de Jesus.
Jesus vivia em processo de santificação
Você tem orado por você mesmo, todos os dias?
Se você não tem assunto pra conversar com Deus é porque não tem muita intimidade com ele.

Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma
comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o
mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. (Filipenses 2:1,2)
• O quê você está esperando para se santificar?
• Tg 4:7-8
• Se submeter a Deus é você se colocar abaixo de Jesus, é se ajoelhar a ele e dizer: “Senhor toma
a minha vida”
• Jesus nos classificou com ovelha, ovelhas não tem vontade, temperament, são animais de fácil
condução.
• Somos ovelhas e ele é o nosso bom pastor.
• Se submeter a Deus é um bom sinal que você já iniciou o processo de santificação.
As características de um irmão que não está obedecendo ao Senhor:
• Isolamento, ficam no seu canto, sozinhos, lendo.
• São críticos absolutos, criticam tudo e todos, “tudo é ruim, tudo não presta”
• Todos os que não se submetem a Deus já tem um lugar reservado.
• Ande com Deus, com seu pastor, com sua liderança, ouça seus ensinamentos, mesmo não
concordamos.
Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união!
É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola
das suas vestes. É como o orvalho do Hermom quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor
concede a bênção da vida para sempre. (Salmos 133:1-3)
#03 – Vá, sirva, todos os dias
•
•
•
•
•

Mt 27:61, Mc 16:1;9
Sirva a Deus todos os dias.
Jesus, depois que ressucitou, apareceu primeiramente a Maria, pois ela o Servia todos os dias.
Servir na igreja é igual a server Jesus.
Nosso coração é cheio de engações.

