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Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem santidade ninguém verá o Senhor.
Hebreus 12:14
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Para vivermos com Deus precisamos ser santos.
Deus nos salva da culpa do nosso pecado.
Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Deus pode tudo e ele está em todo o lugar.
Deus nos salva do poder do pecado.
Quando recebemos Jesus como senhor, vivemos um novo estilo de vida.
Deus nos salva da presença do pecado.
Você precisa abandonar sua maneira antiga de viver.
A Santidade é o novo estilo de vida de Deus.
Deus nos chama para sermos santos.
A santidade é realizar em nossa vida o ideal de Deus.
O processo de santificação só acaba quando Jesus Voltar.
Você precisa ter a plena convicção da sua salvação.
Viva para agradar a Deus.
A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: abstenham-se da imoralidade sexual.
Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa,
1 Tessalonicenses 4:3,4
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus,

• Deus não chamou você para viver na imundície.
• Rm 12:1
• O quê te atrapalha de ter uma vida de santidade?
• Deus quer que sejamos como o seu filho Jesus.
Alguns princípios para viver em santidade.

Romanos 8:1

#01 – Jesus precisa ser o alvo da sua vida.
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Col. 3:1-4
Qual é seu alvo? O que está prendendo a sua atenção?
Deus quer que nosso alvo seja a santidade.
Rm 8:28-29
Você foi predestinado para viver uma vida santa.
O que está faltando para você viver uma vida santa?
Decida agradar a Deus com suas atitudes todos os dias.
Aquilo que tem prendido sua atenção são valores eternos ou passageiros?
Aprenda a aceitar o tempo de Deus em sua vida.

#02 – Sepulte (Mate) as atitudes da sua velha natureza.
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Col. 3:5-9
Quando conhecemos a palavra e a praticamos, estamos sendo renovados à imagem do Senhor.
Nossa attitude revela uma vida comprometida, ou não, com Jesus.
Ou a minha atitude revela Jesus ou mostra que eu quero fazer a vontade da carne.
Não seja uma pessoa emocional, seja decidido.
Você precisa orar mais.
Mate sua carne fazendo jejum.
Alimente seu espírito com meditação e leitura da palavra.

#03 – Faça refletir sua nova vida em Cristo.
• Col. 3:10-17
• Reflita Jesus na sua vida.
• O que as pessoas veem quando olham para você?
• A santidade é a jóia da igreja.
• A santidade é o reflexo da nossa nova vida com Cristo.
• Que Jesus cresça na sua vida e que seus desejos diminuam.
• Não permita que o diabo apague o brilho da sua vida.
• Jesus está voltando, não perca tempo!

