Os Nomes de Deus
4 – Tu és o Meu Deus – Jeová Makadesh
(parte 1)
“Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o
SENHOR, vosso Deus. Guardai os meus estatutos e
cumpri-os. Eu sou o SENHOR, que vos santifico.” –
Levítico 20:7,8

Introdução
Desde a antiguidade, temos vivenciado questionamentos na sociedade sobre a moral vigente,
leis, métodos, cultura, processos, costumes. Os questionamentos que surgem podem ser muito
positivos, pois a busca de entendimento e melhorias nos estimulam a rever constantemente
alguns processos que não estejam adequados. Os questionamentos e necessidades alteram
procedimentos e devem servir de base para mudanças em leis e valores da sociedade que a
favoreçam e a aperfeiçoem.
 É possível à sociedade acabar com a violência, extinguir a corrupção, atingir um nível de
conduta considerado “correto e adequado”, apenas pelo esforço humano?
Não iremos neste estudo questionar métodos ou teologias. Queremos discutir algo que deve ser
fundamento para nós que é “o Senhor nos salva e santifica”. Este fundamento tem sido
descontruído na nossa sociedade. Você já deve ter ouvido que “todas as religiões levam a Deus”,
ou que “por ser uma pessoa de bons atos está salva”, “as intenções salvam”, “Eu cumpro a lei,
sou boa pessoa. Estou salvo!” “Deus é pai de todos por isso irá salvar todos”.
Seria possível citar outras tantas, entretanto, teríamos uma única resposta – são o mais puro
engano! As religiões, nossos atos ou nossas intenções não importam em nada, se não tivermos
tomado para nós o sacrifício de Cristo.
Este sim é o passo que devemos dar, é o valor que devemos ter. A partir da verdadeira salvação
que está em Cristo Jesus seremos santificados e pela ação do Espirito Santo podemos passar por
um processo de santificação. Veja 1 Tessalonicenses 5:23: “O mesmo Deus da paz vos santifique
em tudo; e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo”.
Jeová Makadesh – O Senhor nos santifica!
1. Santificação
O verbo santificar significa estar separado para um serviço especial. Em relação ao discípulo do
Senhor Jesus, santificação significa estar separado do pecado e para Deus.
Em 1 Coríntios 1:2, Paulo chama os discípulos de Corinto de “santificados em Cristo Jesus” e
“chamados para serem santos” o que põe em evidência dois momentos: a santificação inicial –
“santificados em Cristo Jesus” e a progressiva – “chamados para serem santos”.
a) Inicial – “santificados em Cristo Jesus” nos fala de algo que já aconteceu; está no tempo
passado. Ao encontrar Jesus e nascer de novo, somos santificados (Atos 26:18, 1 Coríntios
6:11). Toda a sujeira espiritual é lavada (Tito 3:5); tornamo-nos novas criaturas e as coisas
velhas já passaram (2 Coríntios 5:17).
 Você já “nasceu de novo”? Ou seja, já é um discípulo do Senhor Jesus?
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b) Progressiva – Após termos sido “santificados”, ainda há necessidade de algo mais; reparem
que o mesmo versículo segue dizendo “chamados para serem santos”. A segunda carta aos
Coríntios é dirigida a pessoas cristãs, que já haviam passado pela santificação inicial do novo
nascimento. Porém, elas necessitavam de algo mais: um processo de santificação. O que
concorda com o que é dito em Hb 12:14: “Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor”.
Voltando a 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo ora pedindo que “o mesmo Deus da paz vos santifique
em tudo”, ou seja, “o vosso espírito, alma e corpo”. A ação divina de santificação atinge cada
uma destas três partes da seguinte maneira:
Espírito – Já foi santificado na conversão (2 Coríntios 1:21-22, Tiago 1:18, 1 Pedro 1:22,23).
Agora se desenvolve mediante o processo de crescimento (1 Pedro 2:2, Efésios 5:15) que
corresponde ao crescimento natural (1Coríntios 3:1-3, Hebreus 5:13,14);
Alma – É restaurada pela Palavra de Deus (Tiago 1:21); a santificação progressiva tem seu lugar
na alma e no corpo. É o processo de mudança de valores (Efésios 4:22-24, Jeremias 18:3-6,
Romanos 12:1-2) que também chamamos de desenvolver a salvação (Filipenses 1:6, 2:12) e
despir-se do velho homem (Efésios 4:20 a 5:21);
Corpo – nosso corpo só será totalmente santificado depois de transformado (Romanos 8:23, 1
Coríntios 15:52,53). Até que isto aconteça, a santificação do corpo é o processo contínuo de
sujeitar a carne (1 Coríntios 9:27) e guardar-se da imoralidade (1 Coríntios 6:13-20, 1
Tessalonicenses 4:1-8).
Na verdade, as três partes do nosso ser estão tão interligadas que devemos “desenvolver a
nossa salvação e santificação” tanto em conjunto, como separadamente, conforme Paulo
recomenda em 2 Coríntios 7:1: “purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do
espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus”.
2. A Santificação é Essencial para ter Comunhão com Deus
A igreja em Corinto estava em um contexto de imoralidade e falsa religião. Os cristãos eram
frequentemente tentados a voltar às más práticas do mundo. Paulo entende a situação quando
lhes escreve as cartas de encorajamento. Veja 2 Coríntios 6:14 até 7:1.
Paulo ensinou que o pecado não pode ter lugar na vida do cristão. Os cristãos pecam (1 João
1:8,10), mas temos que admitir esses erros e procurar o perdão de Deus para manter a
comunhão com Ele (1 João 1:9; 2:1).
Paulo continuou, em 2 Coríntios 6:16-18, a dizer que a base para a santificação é nossa relação
com Deus. Mas, um Deus puro não pode ter amizade com o pecado; portanto, temos que
separar-nos do mal e da impureza. Isto não é tarefa fácil. Mas lembremos-nos do grande
privilégio que é descrito no verso 18: “E eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e
filhas, Diz o Senhor Todo-Poderoso”.
Conclusão
Esta lição continua na próxima semana, com os seguintes pontos:
3. O papel do Deus Triúno na Santificação;
4. O nosso papel na Santificação;
5. Como a nossa Santificação influencia a Sociedade.
Até lá, que o Senhor te abençoe! Jeová Makadesh – o Senhor nos Santifica!
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