
PREPARAR  A PRÓXIMA GERAÇÃO
PARA A VIDA DA IGREJA

Sessão Dois

Santificar-nos por amor aos filhos

Leitura bíblica: Jo 17:19; 4:6-7, 27; Ef. 5:26-27; Nm 6:3-4; 1Ts 5:23; 4:4;  Jz 13:12-14

I. Embora o Filho seja absolutamente santo em Si mesmo, Ele ainda se santificou em Sua maneira de
vida enquanto estava na terra de modo que estabeleceu um exemplo de santificação para Seus
discípulos – Jo 17:19; Ef. 5:26-27:

A. Ele poderia ter feito muitas coisas que não contrariavam Sua santidade; contudo, Ele se absteve de
fazê-las por causa da fraqueza dos discípulos – Jo 17:19.

B. Em muitas coisas, as fraquezas dos discípulos dirigiam o Senhor e restringiam Sua liberdade; o
Senhor poderia ter feito muitas coisas, mas não as fez porque não queria que os discípulos
entendessem mal ou tropeçassem por isso — 4:6-7, 27.

C. Para sermos santos, precisamos primeiramente ser separados posicionalmente para Deus —Mt
23:17:

1. Quanto à nossa família, vizinhos, colegas e amigos, precisamos ser separados; muitos
cristãos, contudo, são salvos, mas não separados – Tt 2:14; cf. Ne 13:23-24, 30.

2. Uma vez salva, a pessoa deve ser separada; essa é a razão do crente ser chamado santo; ser
santo é ser separado para Deus – Rm 1:2, nota de rodapé 3.

II. Os que têm filhos devem santificar-se por amor aos seus filhos; isso significa que por amor aos
nossos filhos, devemos nos abster de fazer muitas coisas que poderíamos fazer– Jo 17:17, 19; Nm
6:1-12:

A. Se todos os pais nesta geração fossem bons pais; muitos crentes fortes serão levantados na próxima
geração, o futuro da igreja depende dos pais— cf. 2Ts 3:9; Fl 3:17.

B. O nazireu tinha de abster-se de vinho e de qualquer coisa relacionada à sua fonte, significando que
devemos nos abster de todo tipo de desfrute e prazer terrenos, que levam à intenções e condutas
concupiscentes – Nm 6:3; Jz 13:2-20; Sl 104:15; Ec 10:19; 2Tm 2:22; 3:1-5.

C. Devemos ver que Deus nos confiou os filhos; portanto, devemos estabelecer para nós mesmos um
padrão moral, de conduta e de todo o julgamento moral do que é certo e errado; devemos
estabelecer um padrão elevado, e também um padrão para nós mesmos nos assuntos espirituais –

1Ts 5:23:
1. A criança pode lembrar-se ou esquecer-se do que você fala, mas o que ela vê certamente

permanecerá nela para sempre; ela desenvolve sua capacidade de julgar e sua escala de
valores  baseadas em você – 1Co 9:27.

2. Todos pais devem lembrar-se de que suas ações se repetirão em seus filhos; suas ações não
cessarão com eles; toda a vida dos filhos cristãos depende do comportamento de seus pais –
cf. 2Tm 1:5; 3:15.

3. Você deve santificar suas palavras; quando seus filhos falam, eles também devem santificar
suas palavras e serem exatos no que falam; quando você diz algo errado, você deve admitir
seu erro; dessa maneira estará treinando seus filhos a santificar o que falam – 1Tm 4:12.

D. Devemos compreender que os pais precisam exercer o domínio próprio, sacrificando sua liberdade;
Deus entregou um corpo humano, juntamente com sua alma em nossas mãos; se não exercitarmos
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domínio próprio e abrirmos mão nossa liberdade, teremos dificuldade em responder a Deus no
futuro – 1Co 9:25; Gl 5:22-23.

E. Devemos ver que para conduzirmos nossos filhos ao Senhor de maneira genuína, precisamos ser
uma pessoa que anda com Deus; não podemos conduzir nossos filhos ao Senhor simplesmente
apontando nosso dedo para o céu; temos de andar na frente deles – 1Co 9:27; Rm 2:21:

1. Depois que Enoque gerou Matusalém, a Bíblia diz que ele andou com Deus; quando o encargo
da família pesou sobre ele, ele sentiu que sua responsabilidade era muito grande e não
conseguiria administrá-la sozinho; portanto, ele começou a andar com Deus – Gn 5:21-22.

2. Quando Sansão estava no ventre da sua mãe, ele foi santificado para ser nazireu; Sansão foi
nazireu desde o ventre da sua mãe e durante toda vida—Jz 13:7.

3. Ana orou desesperadamente não por ela mesma, mas principalmente por Deus; ela prometeu a
Deus que se Ele lhe desse um filho, ela o devolveria a Ele pelo voto de nazireu— 1Sm 1:11,
22, 28.

4. Os filhos de Ló foram corrompidos por viverem na cidade iníqua – Gn 19:15.
F. Devemos guardar, preservar, salvaguardar, nosso vaso limpo em santificação diante de Deus; ele

tem ser santo, separado e saturado com Deus e guardado em honra diante dos homens – 1 Ts. 4:4;
Rom 13:14.

III. De acordo com o Antigo e o Novo Testamento, a primeira coisa que devemos eliminar por amor à
habitação de Deus são os nossos ídolos – Gn. 35:1-2; At 19:19-20:

A. Jacó ordenou a todos de sua família que se purificassem; devemos não apenas lançar fora os deuses
estranhos, mas também nos purificar totalmente, todo o nosso ser, modo de viver e expressão
precisam ser mudados – Gn 35:2; 2Co 7:1.

B. Além de lançar fora os deuses estranhos e purificar-se, a família de Jacó mudou suas vestes; mudar as
vestes  significa mudar nosso modo de vida – Gn 35:2; Ap 22:14a.

C. O material usado para fazer o bezerro de ouro em Êxodo 32 foi o ouro dos brincos dos filhos de
Israel; o registro desse capítulo deixa claro que o auto-embelezamento conduz à idolatria – vv. 1-3.
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