JEJUM DA SANTIFICAÇÃO
INTRODUÇÃO
 ISAÍAS 1:02 À 17
2 Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o SENHOR é quem fala: Criei filhos e os engrandeci, mas eles
estão revoltados contra mim. 3 O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura;
mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. 4 Ai desta nação pecaminosa, povo
carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores; abandonaram o SENHOR, blasfemaram do
Santo de Israel, voltaram para trás. 5 Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em
rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração, enfermo. 6 Desde a planta do pé até à cabeça não
há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas,
nem amolecidas com óleo. 7 A vossa terra está assolada, as vossas cidades, consumidas pelo fogo; a vossa
lavoura os estranhos devoram em vossa presença; e a terra se acha devastada como numa subversão de
estranhos. 8 A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade
sitiada. 9 Se o SENHOR dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos
tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. 10 Ouvi a palavra do SENHOR, vós, príncipes de Sodoma;
prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. 11 De que me serve a mim a multidão de
vossos sacrifícios? -diz o SENHOR. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais
cevados e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. 12 Quando vindes para
comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? 13 Não continueis a trazer
ofertas vãs; o incenso é para mim abominação, e também as Festas da Lua Nova, os sábados, e a
convocação das congregações; não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. 14 As
vossas Festas da Lua Nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece; já me são pesadas; estou
cansado de as sofrer. 15 Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos; sim, quando
multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. 16 Lavaivos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos; cessai de fazer o mal. 17
Aprendei a fazer o bem; atendei à justiça, repreendei ao opressor; defendei o direito do órfão, pleiteai a
causa das viúvas.
 OSÉIAS 6:6
Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos.

PRIMEIRO DIA - JEJUM DA SANTIFICAÇÃO
 TEMA = O QUE É SANTIFICAÇÃO
Leitura : 1 Pedro 1:13 à 16
13 Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça
que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo; 14 Como filhos obedientes, não vos conformando com
as concupiscências que antes havia em vossa ignorância; 15 Mas, como é santo aquele que vos chamou,
sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver; 16 Porquanto está escrito: Sede santos,
porque eu sou santo.
1 - SANTIFICAR
Tornar sagrado - separar do mundo , consagrar , fazer santo , apartar-se do pecado .
 Observação:
Se santificar é uma atitude do homem para com sua vida espiritual .
Ser santificado é a resposta de Deus para a atitude dos homens .
2 - O HOMEM SE SANTIFICA EM BUSCA DA SANTIFICAÇÃO DE DEUS
 AÇÃO DO HOMEM
II Corintios 7:1 - Tendo pois, ó amados, tais promessas , purifiquemo-nos de toda impureza , tanto da
carne , como do espirito aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Deus.
 AÇÃO DE DEUS
I Tessalonicenses 5:23 - O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo : e o nosso espirito , alma e
corpo, sejam conservadas íntegras e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo .
3 - JESUS ORA PEDINDO SANTIFICAÇÃO A NÓS ATRAVÉS DA PALAVRA.
João 17:17 - Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
4 - JESUS DECLARA SER O SACERDOTE E O SACRIFÍCIO PARA NOS SANTIFICAR.
João 17:18 - E a favor deles eu me santifico a mim mesmo , para que eles também sejam santificados na
verdade.
 É IMPOSSÍVEL A SANTIFICAÇÃO SEM JESUS, DEPOIS DA MORTE DE JESUS.
5 - A VERDADEIRA SANTIFICAÇÃO :
 Exige uma verdadeira comunhão com Jesus Cristo.
Gálatas 2:20 - Logo já não sou eu que vive ,mas Cristo vive em mim; e esse viver que agora , tenho na carne,
vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim
 Comunhão com os irmãos.
I João 1:7 - Se, porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o
sangue de Jesus, seu Filho , nos purifica de todo pecado.
 Dedicação a oração
Tiago 4:8 - Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai a mãos , pecadores , e vós que sois de
ânimo dobre, limpai coração.
 Amar a justiça e a correção
Hebreus 12: 4 a 13 ( ler)
4 Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue 5 e estais esquecidos da
exortação que, como a filhos, discorre convosco: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do
Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado; 6 porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a
todo filho a quem recebe. 7 É para disciplina que perseverais (Deus vos trata como filhos); pois que filho
há que o pai não corrige? 8 Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo,
sois bastardos e não filhos. 9 Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e
os respeitávamos; não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos?
10 Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia; Deus, porém, nos disciplina
para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade.

11 Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza; ao depois,
entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça.
12 Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos;
13 e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco; antes, seja curado.
 Ser obediente e cheio do Espirito Santo.
Efésios 5:17 a 19
V.17 Pelo que não sejais insensatos ,mas entendi qual seja a vontade do Senhor .V.18 E não vos embriagueis
com vinho em que há contenda , mas enchei-vos do Espírito .V.19 Falando entre vós , com salmos , e hinos ,
e cânticos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração.

SEGUNDO DIA DE JEJUM DA SANTIFICAÇÃO


Tema: BUSCANDO UMA COMPREENSÃO DA PLENA SANTIFICAÇÃO

1) COMO SE SANTIFICAR PLENAMENTE
I Tessalonicenses : 5: 21 a 23
V.21 - Examinai tudo retende o bem.V.22 - Abstende-vos de toda aparência do Mal.V.23 - E o mesmo Deus
de paz vos santifique em tudo , e de todo vosso Espirito, Alma e corpo, sejam plenamente conservadas
irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
 PARA UMA SANTIFICAÇÃO PLENA SER POSSÍVEL É NECESSÁRIO CUMPRIR O QUE DETERMINA
O PRIMEIRO E GRANDE MANDAMENTO:
Mateus 22:37 e 38
V.37 - E Jesus disse-lhes : Amarás o Senhor teu Deus , de todo teu coração e de toda a tua alma e de todo o
teu pensamento. V.38 - Este é o primeiro e grande mandamento.
 PODEMOS APERFEIÇOAR A SANTIFICAÇÃO , BUSCANDO UMA SANTIFICAÇÃO PLENA.
I Corintios 7:1 - Ora , amados pois que temos tais promessas purifiquemo-nos de toda imundícia da carne
e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus.
 Nota : (Purificar) - Combater o que contaminou - limpar tirando a sujeira - Tirar os elementos que
tornou impuro. “NÃO PODEREMOS NOS SANTIFICAR SEM NOS PURIFICAR-MOS”
 Para santificação do Corpo é necessário oferecermos os membros do nosso corpo a serviço de
Deus.
Romanos 6:19 e 22
V.19 - Falo como homem , por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vosso membros
para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros
para servirem a justiça para santificação.V.22 - Agora , porém libertados do pecado , transformados em
servos de Deus , tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna.
2 - JESUS OROU PELA NOSSA SANTIFICAÇÃO
João 17:17 e l9
v.17 Santificai-os na verdade , a tua palavra é a verdade.V.19 E por eles me santifico a mim mesmo para que
também eles sejam santificados na verdade.
3 - A SANTIFICAÇÃO É UMA OBRA DE DEUS , COM A COOPERAÇÃO DO SEU POVO:
 Isaías 1: 16 a 18
16 Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos; cessai de fazer o mal.
17 Aprendei a fazer o bem; atendei à justiça, repreendei ao opressor; defendei o direito do órfão, pleiteai
a causa das viúvas. 18 Vinde, pois, e arrazoemos, diz o SENHOR; ainda que os vossos pecados sejam como
a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se
tornarão como a lã.
 Tiago 4:8 - Chegai-vos a Deus e ele se chegará vós .Limpai as mãos, pecadores e, vós de duplo
ânimo , purificai o coração.
4 - A SANTIFICAÇÃO REQUER QUE O CRENTE SUBMETA-SE A DISCIPLINA DE DEUS :
Hebreus 12 : 1 à 14 ( explicar)
1 Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança,
a carreira que nos está proposta, 2 olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual,
em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está
assentado à destra do trono de Deus. 3 Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha
oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. 4 Ora,
na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue 5 e estais esquecidos da exortação
que, como a filhos, discorre convosco: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem
desmaies quando por ele és reprovado; 6 porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a

quem recebe. 7 É para disciplina que perseverais (Deus vos trata como filhos); pois que filho há que o pai
não corrige? 8 Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois
bastardos e não filhos. 9 Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os
respeitávamos; não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos? 10
Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia; Deus, porém, nos disciplina para
aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. 11 Toda disciplina, com efeito, no
momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza; ao depois, entretanto, produz fruto pacífico
aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. 12 Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os
joelhos trôpegos; 13 e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco; antes,
seja curado. 14 Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor,
5 - A PRIMEIRA OBRA DE SANTIFICAÇÃO , NÃO É DESCRITA COMO UM PROCESSO LENTO , DE
ABANDONAR O PECADO POUCO A POUCO . PELO CONTRÁRIO , É APRESENTADA COMO UM ATO
DEFINITIVO MEDIANTE O QUAL O CRENTE , PELA GRAÇA É LIBERTO DA ESCRAVIDÃO DE SATANÁS E
ROMPE TOTALMENTE COM O PECADO A FIM DE VIVER PARA DEUS.
Colosessens 3: 1 á 17 (explicar )
1 Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive,
assentado à direita de Deus. 2 Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra; 3 porque
morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. 4 Quando Cristo, que é a nossa
vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele, em glória. 5 Fazei, pois, morrer a
vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria;
6 por estas coisas é que vem a ira de Deus {sobre os filhos da desobediência}. 7 Ora, nessas mesmas
coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. 8 Agora, porém, despojai-vos,
igualmente, de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. 9 Não
mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos 10 e vos revestistes
do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou; 11 no
qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre; porém
Cristo é tudo em todos. 12 Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de
misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. 13 Suportai-vos uns aos outros,
perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos
perdoou, assim também perdoai vós; 14 acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da
perfeição. 15 Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, fostes chamados em um só
corpo; e sede agradecidos. 16 Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos
mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com
gratidão, em vosso coração. 17 E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do
Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
 Ao mesmo tempo somos progressivamente transformados pelo espírito a semelhança de Cristo .
II Corintios 3:18 - Mas , todos nós com cara descoberta , refletindo como que por espelho a glória do
Senhor , somos transformados de glória em glória , na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito.

TERCEIRO DIA DE JEJUM DA SANTIFICAÇÃO


Tema: SANTIDADE - PARTICIPAÇÃO POSITIVA DOS ATRIBUTOS DIVINOS

Leitura : I Pedro 1: 13 a 16
13
Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está
sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 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
1) A SANTIDADE É A PRIORIDADE DE DEUS PARA O SEUS SEGUIDORES.
Hebreus 12:14 . Segui a paz com todos, e santidade sem a qual ninguém verá ao Senhor.
 Observação : Quanto mais você se aproxima de Deus mais você se santifica , mais você deseja
ser semelhante a Ele.
2) A NATUREZA DIVINA SENDO IMPLANTADA EM NÓS .
I Corintios 6:17 ao 20
V.17 Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele V.18 Fugi da impureza! Qualquer outro pecado
que uma pessoa cometer, é fora do corpo; mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio
corpo.V.19 Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós , o qual
tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos.V.20 Porque fostes comprados por preço . Agora
pois glorificai a Deus no vosso corpo.
3) ELA É ORDENADA
Romanos 12 :1 : Rogo-vos , pois , irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos por
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus , que é o vosso culto racional.
Levíticos 11:45: Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que Eu seja Vosso Deus ;
portanto vós sereis santos, porque Eu Sou Santo .
4) DEVE SER APERFEIÇOADA DIA A DIA
Efésios 4:17 ao 24 - Ler - explicar.
17
Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na
vaidade dos seus próprios pensamentos, 18 obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por
causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, 19 os quais, tendo-se tornado insensíveis,
se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. 20 Mas não foi assim
que aprendestes a Cristo, 21 se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a
verdade em Jesus, 22 no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se
corrompe segundo as concupiscências do engano, 23 e vos renoveis no espírito do vosso entendimento,
24 e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade
 Observação: ABANDONE OS VELHOS TRAJES IMUNDOS PARA VESTIR NOVAS VESTES DE
SANTIDADE.
5) É INDISPENSÁVEL PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE DEUS
II Timóteo 2:20 e 21
V.20 Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata;há também de madeira e de
barro. Alguns para honra; outros , porém , para desonra.V.21 Assim pois se alguém a si mesmo se purificar
destes erros será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor , estando preparado para toda
boa obra.

QUARTO DIA DE JEJUM DA SANTIFICAÇÃO

1)

TEMA : PORQUE SANTIFICAR ?

PARA HERDARMOS O REINO DE DEUS  Apocalipse 22 : 14 ao 15
Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e
possam entrar na cidade pelas portas. 15 Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem e os
homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira.
 Romanos 1 : 21 ao 32
Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus
discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 22 Dizendo-se sábios, tornaram-se
loucos. 23 E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e
de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. 24 Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus
corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si; 25 Pois mudaram a verdade de Deus em
mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. 26
Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no
contrário à natureza. 27 E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se
inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e
recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. 28 E, como eles não se importaram de
ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não
convêm;29 Estando cheios de toda a iniqüidade, prostituição, malícia, avareza, maldade; cheios de inveja,
homicídio, contenda, engano, malignidade; 30 Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus,
injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães; 31 Néscios,
infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia; 32 Os quais, conhecendo a
justiça de Deus (que são dignos de morte os que tais coisas praticam), não somente as fazem, mas também
consentem aos que as fazem.
 Efésios 4: 17 ao 32
E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na
vaidade da sua mente. 18 Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que
há neles, pela dureza do seu coração; 19 Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à
dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. 20 Mas vós não aprendestes assim a Cristo, 21 Se
é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus; 22 Que, quanto ao trato
passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano; 23 E vos
renoveis no espírito da vossa mente; 24 E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em
verdadeira justiça e santidade. 25 Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo;
porque somos membros uns dos outros. 26 Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27
Não deis lugar ao diabo. 28 Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o que
é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 29 Não saia da vossa boca nenhuma
palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. 30 E
não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção. 31 Toda a
amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós, 32 Antes sede uns
para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos
perdoou em Cristo.
 I Corintios 6: 9 ao 11
V.9 Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus ? Não vos enganeis, nem impuros, nem
idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. V.10 Nem ladrões, nem avarentos, nem
bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. V.11 Tais fostes alguns de vós; mas
vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito
do Nosso Deus.

2) PARA SER IGREJA GLORIOSA
Efésios 5:26 ao 27
V.26 Para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. V.27 Para
apresentar a si mesmo, igreja gloriosa , sem mácula, nem rugas, nem coisas semelhantes , porém santa e
sem defeito.
3) PARA HABITAÇÃO DO SENHOR
II Crônicas 29:4 ao 5
V.4 Trouxe os sacerdotes e os levitas , ajuntou-os na praça oriental; V.5 E lhes disse: Ouvi-me ó levitas.
Santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus , de vossos pais; Tirai do Santuário a imundícia.
4) PARA LEVAR A ARCA DO SENHOR
I Crônicas 15:14: Santificaram-se pois os sacerdotes e levitas , para fazerem subir a arca do Senhor Deus de
Israel.
5) PARA DEUS REALIZAR MARAVILHAS .
Josué 3:5: Disse Josué ao povo: Santificai-vos , porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.

QUINTO DIA DE JEJUM DA SANTIFICAÇÃO


TEMA : BUSCANDO A SANTIFICAÇÃO COMO VASOS ÚTEIS A OBRA DE DEUS

Leitura: 1 Corintios 12 : 12 ao 26
Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só
corpo, assim é Cristo também. 13 Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo,
quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 14 Porque também
o corpo não é um só membro, mas muitos. 15 Se o pé disser: Porque não sou mão, não sou do corpo; não
será por isso do corpo? 16 E se a orelha disser: Porque não sou olho não sou do corpo; não será por isso do
corpo? 17 Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato?
18 Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. 19 E, se todos fossem um só
membro, onde estaria o corpo? 20 Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. 21 E o olho não pode
dizer à mão: Não tenho necessidade de ti; nem ainda a cabeça aos pés: Não tenho necessidade de vós. 22
Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários; 23 E os que reputamos serem
menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais; e aos que em nós são menos decorosos damos
muito mais honra. 24 Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim
formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela; 25 Para que não haja divisão no corpo,
mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. 26 De maneira que, se um membro padece,
todos os membros padecem com ele; e, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com
ele.
 O CORPO É A OBRA DE DEUS.
 OS MEMBROS SÃO CADA UM NA SUA FUNÇÃO.
A OBRA SANTIFICADA É AQUELA ONDE HÁ COOPERAÇÃO DOS MEMBROS E COORDENAÇÃO GERAL
PARA UM SER ÚTIL AO OUTRO E A OBRA DO SENHOR.
Ler I Corintios 10: 1 ao 13
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram
pelo mar. 2 E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, 3 E todos comeram de uma mesma
comida espiritual, 4 E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual
que os seguia; e a pedra era Cristo. 5 Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram
prostrados no deserto. 6 E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más,
como eles cobiçaram. 7 Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: O povo
assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. 8 E não nos prostituamos, como alguns deles
fizeram; e caíram num dia vinte e três mil. 9 E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram,
e pereceram pelas serpentes. 10 E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram
pelo destruidor. 11 Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem
já são chegados os fins dos séculos. 12 Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe não caia. 13 Não veio sobre
vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a
tentação dará também o escape, para que a possais suportar.
DEUS NOS DÁ EXEMPLOS DE CONTAMINAÇÃO QUE NÓS TEMOS QUE EVITAR PARA ALCANÇARMOS
OS OBJETIVOS COMO IGREJA.
 QUANDO FALTA SUPRIMENTO
Joel 1: 9 a 14
Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do SENHOR; os sacerdotes, ministros do SENHOR,
estão entristecidos. 10 O campo está assolado, e a terra triste; porque o trigo está destruído, o mosto se
secou, o azeite acabou. 11 Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada; porque
a colheita do campo pereceu. 12 A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a
macieira; todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. 13 Cingi-vos
e lamentai-vos, sacerdotes; gemei, ministros do altar; entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do
meu Deus; porque a oferta de alimentos, e a libação, foram cortadas da casa de vosso Deus. 14 Santificai

um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, e todos os moradores desta terra, na
casa do SENHOR vosso Deus, e clamai ao SENHOR.
 Neemias 13: 10 a 11
Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores,
que faziam a obra, tinham fugido cada um para a sua terra. 11 Então contendi com os magistrados, e disse:
Por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei, e os restaurei no seu posto.
 NÓS TEMOS PARTICIPAÇÃO , COMUNHÃO COM INDIVÍDUOS COM MUNDO
1 João 2:15 a 16
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da
vida, não é do Pai, mas do mundo
 ENVOLVIMENTOS, FESTAS, SOCIEDADES , CASAMENTO
I Corintios 6:14 a 18
Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 15 Não sabeis vós que
os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e fá-los-ei membros de uma
meretriz? Não, por certo. 16 Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela?
Porque serão, disse, dois numa só carne. 17 Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. 18 Fugi
da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo; mas o que se prostitui peca contra o
seu próprio corpo.
 SITUAÇÕES EM QUE PARA PESSOAS ESTAREM NA PRESENÇA DE DEUS PRECISAM TER LUTAS.
II Corintios 12: 7 a 10 –
E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um
mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 8 Acerca do qual três vezes orei ao
Senhor para que se desviasse de mim. 9 E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se
aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite
o poder de Cristo. 10 Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições,
nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco então sou forte.



SANTIFICAÇÃO DO POVO
1 Corintios 7:14: Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é
santificada pelo marido crente; de outro modo, os vossos filhos seriam imundos; mas agora são
santos.
 II Timóteo 2:20 a 26
Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro; uns para
honra, outros, porém, para desonra. 21 De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para
honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. 22 Foge também das
paixões da mocidade; e segue a justiça, a fé, o amor, e a paz com os que, com um coração puro, invocam o
Senhor. 23 E rejeita as questões loucas, e sem instrução, sabendo que produzem contendas. 24 E ao servo
do Senhor não convém contender, mas sim, ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor; 25
Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para
conhecerem a verdade, 26 E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade
dele estão presos.

