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Aula 4 Santidade 
Objetivo: Demonstrar ao aluno a necessidade de um viver separado para Deus. 

Introdução 
• Avaliar disposição na busca de material adequado para a aula (100%). 
• Avaliar tarefa, interesse e nível de comprometimento. 

Dinâmica 
• Dividir em grupo de quatro. 
• Escolher o mais novo para listar a equipe e passar esta informação a todos. 
• Comunicação livre. 
• Definir, com base em critério definido pelo grupo, alguém que deve ser conhecido pelo grupo. 
• Escolhido tem a oportunidade de falar sobre si para os outros da equipe. 
• Equipe apresenta o escolhido para classe (duas pessoas) com recurso do quadro, depois verbaliza. 

1.1. Panorama Curso 
Aula 1. O que significa ser cristão 
Aula 2. Desenvolvendo a salvação 
Aula 3. Comunicação com Deus 
Aula 4. Santidade 
Aula 5. O pecado 
Aula 6. A pessoa do Espírito Santo 
Aula 7. A atuação do Espírito Santo 
Aula 8. A igreja 

1.2. Retrospectiva Aula Anterior 
Aula 1. O que significa ser cristão. 

Objetivo: Conscientizar o aluno sobre sua nova identidade espiritual. 
Aula 2. Desenvolvendo a salvação 

Objetivo: Levar o aluno a compreender o projeto de Deus para a sua vida. 
Aula 3. Comunicação com Deus  

Objetivo: Conscientizar o aluno sobre o valor da Bíblia e da oração na manutenção da comunhão 
com Deus. 

1.3. Conteúdo 

a) O conceito de santidade 
O que é santo ? 
 O que Deus separa para Ele. 
Material separado para Deus 
Êxodo 30 
37 Porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos; santo 
será para o SENHOR.. 
 
Coisas santas são para pessoas santas 
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Mateus 7 
6  Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as 
pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. 
 
Existe uma nação separada para Deus 
Êxodo 19 
6  vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos 

de Israel. 
 

Existe homens santos 
Marcos 6 
20 Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. 

E, quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. 
 

Comparação da saúde e da doença, com o que é santo e o que não é santo. 
Ageu 2 
10 ¶ Ao vigésimo quarto dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do SENHOR 

por intermédio do profeta Ageu, dizendo: 
11  Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Pergunta, agora, aos sacerdotes a respeito da lei: 
12  Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, 

ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? 
Responderam os sacerdotes: Não. 

13  Então, perguntou Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo 
morto tocar nalguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: Ficará 
imunda. 

14  Então, prosseguiu Ageu: Assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o SENHOR; 
assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem: tudo é imundo. 

1 Pe 1:16; Ex 30:37; Mt 24:15; Mt 7:6; Rm 7:12; 2 Pedro 3 

b) Exortações para um viver santo 
1 Pedro 
14  Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tínheis anteriormente na vossa 

ignorância; 
15  pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós 

mesmos em todo o vosso procedimento, 
16  porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. 
2 Pedro 3 
11 Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em 

santo procedimento e piedade, 

c) O mundo e seu sistema 
Existem dois mundos, duas ordens 
João 8 
23  E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima; vós sois deste mundo, eu deste mundo não 
sou. 
Neste mundo há um regente, e ele nada tem a ver com Jesus 
João 14 
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30  Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo; e ele nada tem em mim; 
 
Há conflito entre estes dois mundos 
João 15 
18 Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim.  
19  Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu; como, todavia, não sois do mundo, pelo 
contrário, dele vos escolhi, por isso, o mundo vos odeia. 
 

  Há um vencedor 
João 16 
33  Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições; mas 
tende bom ânimo; eu venci o mundo. 
Jesus não pede ao Pai para nos tirar do mundo, porquê ? 
João 17:15  Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. 
 
Porque Ele espera que nós terminemos o que Ele começou 
João 12 
46  Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas 

trevas. 
47  Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo; porque eu não vim para 

julgar o mundo, e sim para salvá-lo. 
ão 14 
12  Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e 

outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. 
Mateus 28 
16 ¶ Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. 
17  E, quando o viram, o adoraram; mas alguns duvidaram. 
18  Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. 
19  Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo; 
20  ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos 

os dias até à consumação do século. 

d) Como viver no mundo sem pertencer a ele 
Tiago 4 
6  Antes, ele dá maior graça; pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 
7  Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 

1.4. Conclusões 
(a) Entendo que há apenas dois mundos ? 
(b) Há qual destes mundos pertenço ? Por que ? 
(c) Como é que me vejo quando ouço as palavras de Jesus em Mateus 28 ? 

1. Não entendo 
2. Não engajado 
3. Completamente engajado 

(d) Se parece faltar opções na última pergunta leia Ap 3: 15-16. Em caso de dúvida no 
entendimento do texto, procure aquela pessoa que você identificou na segunda aula. 


