
A BUSCA PELA SANTIDADE 

"Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor" 

(Hebreus 12.14). 

        O que significa santidade? A palavra do original grego traduzida para a 

nossa língua como santificação quer dizer consagração, dedicação de coração e 

vida, separado para a glória de Deus. Muitos que frequentam comunidades 

religiosas, estão muitas vezes atrás de milagres, de ter projetos bem sucedidos 

financeiramente, de receber bençãos, porém o fato de procurarem as bençãos 

de Deus não significa que desejam o Deus das bençãos. 

        No processo de santificação, iremos buscar a vontade de Deus, passar 

tempo de qualidade em oração, meditar com devoção na Palavra de Deus, 

sentir alegria na comunhão com outros discípulos. 

        Em seu livro A Redescoberta da Santidade, J. I. Packer afirma que o crente 

dos dias de hoje   enxerga a santidade como algo obsoleto. Ele cita três 

evidências diferentes: 

o Não ouvimos mais falar de santidade em pregações e nos livros; 

o Não insistimos que nossos líderes devam ser santos; 

o Não tocamos na necessidade de santidade pessoal em nossa evangelização. 

        De acordo com Jesus: "Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino 

dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus" (Mt 7.21).  É 

possível professar as coisas certas e ainda não estar salvo. Precisamos ouvir as palavras 

de Jesus e praticá-las (v.26). 

        Não podemos confundir os termos: "simpatizante" e discípulo. O simpatizante 

pode até concordar com as afirmações bíblicas, sentir emoção em muitos momentos 

de celebração, gostar da vida social dos ambientes religiosos e ao mesmo tempo, não 

experimentar o poder transformador que vem da cruz. O discípulo tem a vida 

transformada, pois evidências de piedade acompanham a fé genuína. Santidade não é 

uma opção, é um dom que recebemos através do Evangelho (Hebreus 10.10,14). Há 



dezenas de versículos acerca da necessidade de andar na luz, refrear a língua, 

combater o bom combate, perseverar, amar a verdade. O filho de Deus tem de ser 

santo! 
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