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O CAMINHO DA SANTIFICAÇÃO SE DA PELA SEPARAÇÃO E NÃO PELA EXPOSIÇÃO. 
 
Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, 
como ele próprio disse: Habitarei e andarei entre eles serei o seu Deus, e eles serão o meu 
povo.17 Por isso, retirai-vos do meio deles separai-vos, diz o Senhor não toqueis em coisas 
impuras; e eu vos receberei, 18  serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor 
Todo-Poderoso. II Coríntios 6:16-18 
 
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14 
 
Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o 
que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum 
louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8 
 
Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne; mas os que se inclinam para o 
Espírito, das coisas do Espírito. 6 Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, 
para a vida e paz. 7 Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de 
Deus, nem mesmo pode estar. 8 Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 

Romanos 8:5-8 
 
Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo 
vive, assentado à direita de Deus. 2 Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra; 

3 porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Colossenses 3:1-3 
Devemos buscar e pensar nas coisas do alto. 
O que ocupa nossos pensamentos? 
Como usamos nosso tempo? 
Quanto tempo dispomos para a comunhão real com os irmãos? 
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Quanto tempo dispomos para a “comunhão” virtual? De fato seria comunhão? 
Quanto tempo dispomos para o uso da internet, Orkut, Face, Msn, Twiter...? 
Como administramos nosso tempo? 
O quanto do nosso tempo usamos para a comunhão com o Senhor?   
 
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício 
vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2 E não vos conformeis com este 
século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual 
seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:1-2 
 
De fato não nos conformamos com esse mundo? 
 
Se queremos experimentar a vontade de Deus em nossas vidas temos que renovar a nossa mente. 
 
Quais são os nossos ídolos? 
O que toma o nosso tempo? 
 
A quem queremos imitar? 
 
Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. 
Filipenses 3:17 
 
Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus; e, considerando 
atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hebreus 13:7 
 
Não vos enganeis: de Deus não se zomba; pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. 

8 Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção; mas o que semeia para 
o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6:7,8 
 
O que temos semeado é o suficiente para garantirmos a vida eterna? 
 
Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição; 
porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. 11 Pois desta maneira é que vos será 
amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. II Pedro 
1:10,11  
 
A BAIXA ESPIRITUALIDADE, E A FALTA DE FERVOR QUE VEMOS EM ALGUNS JOVENS, NÃO 
SERIA PELO FATO  DE SUAS PRIORIDADES ESTAREM INVERTIDAS? 
 
A quem de fato queremos agradar? 
 
Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12:29 
 


