


05 - VIVA DE MANEIRA 
SANTA 
Vivendo fascinado pelo prazer de amar 
a Deus



QUINTO COMPROMISSO:  
VIVA DE MANEIRA SANTA

O Senhor nos chama a santidade porque Ele é santo.  
Nós só experimentamos a alegria de caminhar com Ele quando 

andamos em santidade.  

Embora muitos vejam a santidade como um trabalho difícil de 
renúncia, a verdade é que a santidade do Senhor é a qualidade 

de vida mais agradável e empolgante que existe!  
É viver como Deus vive! 

 



QUINTO COMPROMISSO:  
VIVA DE MANEIRA SANTA

Hebreus 12:14 (NVT) Esforcem-se para viver em paz com todos e 
procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. 

Santidade e Paz andam juntas.  
Não há verdadeira paz sem santidade.  

Porque? Pois Santidade é viver como Deus vive, com uma mente 
transformada, com pensamentos de paz e não de mal, com 
confiança no futuro que Ele tem para nós.



VIVER UMA VIDA DE SANTIDADE 
É VIVER EM CONSTANTE 

CONTATO COM NOSSO PAI.



Não devemos abordar a santidade com uma 
sensação de pavor e medo do tédio.  

A santidade não nos afasta do prazer; ela nos 
capacita a experimentar o prazer de viver de todo 

o nosso coração para Deus.



1ª VERDADE: ESTEJA PREOCUPADO COM OS 
PRAZERES MAIS ELEVADOS

O maior de todos os prazeres disponíveis para nós são os 
prazeres espirituais que desfrutamos quando Deus 

revela a Si mesmo ao nosso coração.  

Somos agora Filhos e Filhas.



1ª VERDADE: ESTEJA PREOCUPADO COM OS 
PRAZERES MAIS ELEVADOS

 1 Coríntios 2:10-11 (NVI-PT) O Espírito sonda todas as coisas, até 
mesmo as coisas mais profundas de Deus. 11 Pois, quem conhece os 
pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele 
está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, 
a não ser o Espírito de Deus. 

É somente através do Espírito Santo que podemos entender o que 
realmente trará o prazer que Deus deixou reservado pra nós.



1ª VERDADE: ESTEJA PREOCUPADO COM OS 
PRAZERES MAIS ELEVADOS

Não vencemos a escuridão da imoralidade, da amargura e 
do orgulho, concentrando-nos nela. O caminho para que a 

escuridão diminua em nós, é nos concentrarmos no aumento 
da quantidade de luz que recebemos e desfrutamos através 

de nosso relacionamento com Deus.  

Vencemos o pecado nos encontrando com mais de Jesus, 
não somente resistindo ao pecado.



1ª VERDADE: ESTEJA PREOCUPADO COM OS 
PRAZERES MAIS ELEVADOS

Veja o Rei Davi: um dos objetivos de sua vida era encontrar a 
beleza de Deus diariamente: 

Salmos 27:4 (NVI-PT) Uma coisa pedi ao Senhor; é o que procuro: 
que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, 
para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no 
seu templo. 

Seu coração não estava distraído por coisas menores, mas 
preocupado com uma visão de encontrar mais de Deus.



Quando não estamos maravilhados por Deus, durante o 
nosso relacionamento diário com Jesus através do Espírito 

Santo, viveremos espiritualmente entediados.  

Um cristão espiritualmente entediado é muito mais 
vulnerável às tentações do inimigo



1ª VERDADE: ESTEJA PREOCUPADO COM OS 
PRAZERES MAIS ELEVADOS

Moisés escolheu: “Hebreus 11:25 (NVI-PT) ser maltratado com o 
povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum 
tempo”. 

Moisés sabia que o pecado dava prazer por um breve 
momento. Ele sabia que era um prazer momentâneo e 

passageiro, sabia também que não era uma disputa real 
quando comparado aos prazeres de Deus.  



2ª VERDADE: POSICIONE SEU CORAÇÃO EM 
OBEDIÊNCIA TOTAL

João 14:15 (NVI-PT) Se vocês me amam, obedecerão aos 
meus mandamentos. 

Quando posicionamos nossos corações para viver em 
uma obediência completa, nossas emoções são 

impactadas e nossos corações se tornam 
espiritualmente sensíveis. 



Podemos experimentar um encontro 
profundo entre Deus e o nosso espírito de 

forma sólida e real, mas isso somente 
acontecerá quando todas as áreas da 

nossa vida forem rendidas a Ele.



As bênçãos de Deus não são liberadas 
depois que alcançamos a santidade, 

mas quando posicionamos nosso 
coração para buscar plenamente  

essa santidade. 



Obediência e amor começam como uma escolha.  
O Espírito Santo honra o poder das nossas decisões.  

Quando fazemos a escolha de coração de posicionar 
nosso amor em Deus, colocamo-nos no caminho do 

Espírito Santo e Ele responde a nós.  

À medida que mudamos nossa mente, o Espírito muda 
nosso coração e coloca nossas emoções sob Sua 

liderança.



VIVER EM SANTIDADE É 
EXPERIMENTAR UMA VIDA DE 

PRAZER EM DEUS!



Romanos 6:11-13 (NVI-PT) Da mesma forma, considerem-se mortos 
para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12 Portanto, 
não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos 
mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. 13 Não 
ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como 
instrumentos de injustiça; antes ofereçam-se a Deus como quem 
voltou da morte para a vida; e ofereçam os membros do corpo de 
vocês a ele, como instrumentos de justiça. 



3 princípios para viver de maneira santa: 

- Saber (Rm 6.11) 
- Resistir (Rm 6.12 e 13) 
- Buscar (Rm 6.13) 

Devemos conhecer a verdade, resistir  
às trevas e buscar a Deus.



Deus é bom e Ele está de bom humor! Ele quer compartilhar 
sua santidade conosco, nos encher de fé, nos dar palavras 

abençoadas, compartilhar seus planos para nós! 

Uma vida de santidade, em que amamos a Deus em todas as 
áreas de nossa vida é possível agora! Não é algo para um 

"supercristão", não é para o futuro quando estivermos 
totalmente maduros e não é algo que nos espera apenas do 

outro lado da eternidade.  

Começa hoje, passo a passo, um “SIM” de cada vez. 


