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Série “CRESCER” – Compromissos para aperfeiçoar a sua vida espiritual! 
 
MENSAGEM 04 VIVA DE MANEIRA SANTA “VIVENDO FASCINADO PELO PRAZER DE AMAR À DEUS” 
 
S- SENTIR (Uns aos outros) 
O Senhor nos chama a santidade porque Ele é santo. Nós só experimentamos a alegria de 
caminhar com Ele quando andamos em santidade. Não devemos abordar a santidade com uma 
sensação de pavor e medo do tédio. A santidade não nos afasta do prazer; ela nos capacita 
a experimentar o prazer de viver de todo o nosso coração para Deus. O poder da santidade 
nos liberta da vã fantasia, das armadilhas da luxúria e da corrupção, do orgulho e da 
amargura. 
A- APRENDER (De um para todos)  
1ª VERDADE: ESTEJA PREOCUPADO COM OS PRAZERES MAIS ELEVADOS 
O maior de todos os prazeres disponíveis para o espírito humano são os prazeres espirituais que 
desfrutamos quando Deus revela a Si mesmo ao nosso espírito – isto é, quando o Espírito Santo 
revela Deus, o Pai e o Filho, ao nosso coração. 
1 Coríntios 2:10-11 (NVI-PT) O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais 
profundas de Deus. 11 Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do 
homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser 
o Espírito de Deus 
2ª VERDADE: POSICIONE SEU CORAÇÃO EM OBEDIÊNCIA TOTAL 
À medida que nossa alma desperta para o prazer que há no amor a Deus, somos capacitados a 
nos posicionar em obediência de todo coração. Jesus disse: João 14:15 (NVI-PT) Se vocês me 
amam, obedecerão aos meus mandamentos 
Quando posicionamos nossos corações para viver em uma obediência completa, nossas 
emoções são significativamente impactadas e nossos corações se tornam espiritualmente 
sensíveis 
Os alvos de alcançar a obediência plena: 
- Refrear nosso falar (Tiago 3.2) 
- Fazer uma aliança com nossos olhos de que eles se recusarão a buscar desejos pecaminosos 
(Jó 31.1) 
- Disciplinar nossos apetites físicos 
- Gerenciar nosso tempo para nos dedicarmos mais a oração e as obras do Reino 
- Administrar nosso dinheiro para fazer expandir o Reino 
Obediência e amor começam como uma escolha. O Espírito Santo honra o poder das nossas decisões. 
Temos a capacidade de posicionar nossas afeições em favor daquilo que escolhemos. Quando fazemos 
a escolha de coração de posicionar nosso amor em Deus, colocamo-nos no caminho do Espírito Santo 
e Ele responde a nós. À medida que mudamos nossa mente, o Espírito muda nosso coração e coloca 
nossas emoções sob Sua liderança 
Deus criou cada ser humano com um anseio por prazer e um anseio por ser fascinado  
R- REFLETIR (De todos para Deus) 
Percebemos que a consciência de que santidade é uma vida de prazer em Deus, como podemos 
experimentar isso de maneira completa? 



Romanos 6:11-13 – ler o texto 
3 princípios para viver de maneira santa: 
- Saber (Rm 6.11) 
- Resistir (Rm 6.12 e 13) 
- Buscar (Rm 6.13) 

A-  APLICAR (De todos para os de fora) 
Uma vida de santidade, em que amamos a Deus em todas as áreas de nossa vida é possível agora! Não 
é algo apenas para o supercristão, não é para o futuro quando estivermos totalmente maduros, e não é 
algo que nos espera apenas do outro lado da eternidade.  
 
Começa hoje, passo a passo, escolha por escolha, um “sim” de cada vez 


