
                          APERFEICOANDO A  SANTIFICAÇÃO 
                                          NO RESPEITO DE DEUS 

(Por Emmanuel Mayolo Nsambu) 
 
Pegue nossas Bíblias e vá para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Esta parte das 
escrituras é o principal verso da orientação que Deus nos inspirou este ano. Um tema 
maravilhoso, porque constitui a continuação doutrinal e ao mesmo tempo cobre o aspecto 
prático da vida santificada. 
Sou muito grato a Deus por nossas vidas, porque Deus nos deu sua Palavra e é nosso guia, 
código ético e regra de fé e nos permite permanecer firmes neste mundo corrupto e perverso. 
Viver santificado neste século é um grande desafio quando vemos os transtornos das 
maneiras. E é a Palavra de Deus que nos serve como o capacete da salvação e a espada do 
espírito. 
Então nos apegamos ao verdadeiro padrão da Palavra de Deus. 
 

II Corintos 7:1 Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a 
imundicia da carne ede espirito, aperfeiçoando a sanctificaçâo no temor ( respeito) de Deus 

 
Este verso começa com essas promessas. Portanto, está claro que estamos revisando essas 
promessas para entender melhor o restante do versículo. 
 
II Corintos 6 : 18  E eu serei para vos Pai . E vos sereis para mim filhos e filhas. 

Diz o Senhor Todo-Poderoso 
 
Maravilhoso. Nos cinco direitos de filiação, temos a santificação. Deus já nos santificou. Nós 
não precisamos ser santificados novamente. É sobre viver como homens e mulheres que Deus 
santificou. É manter-se em estado puro, na renovação diária da inteligência. Das mentes. 
Vemos isso do versículo 14 ao versículo 17. Vamos reler esses versículos. 
 

II Corintos 6 : 14 Nâo vos prendais a um jugodesigual com os infieis ; porque, que 

sociedade tem a justiça com a injustiça ? E que comunhâo tem a luz com as trevas ?   

15  E que concordia ha entre Cristo e Belial ? Ou que parte tem o fiel com o infiel, 

16  E que consenso temo templo de Deus com os idolos ? Porque vos sois o templo de deus 

vivente, como Deus disse : Neles habitarei, e entre eles andarei ; e eu serei o seu Deus e 

eles serâo o meu povo. 

17  Por isso sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor ; E nâo toqueis nada imundo, E 

eu vos receberei ;  
 
Deus nos dá um mandamento formal: não se coloque. Ele então nos dá uma instrução e uma 
série de outros mandamentos: Saia; separe-se; não toque. É nossa responsabilidade vivermos 
santificados. 
Em outras palavras, é nossa responsabilidade preservar nosso estado de homem ou mulher 
que Deus santificou. 
As promessas vêm em seguida. 
 
… . E eu vos receberei ;  

 
É o ardente desejo de Deus. Para receber seus filhos, para manter seus filhos nas cortes de 
santidade, pois ele mesmo é Santo. Jesus Cristo disse em João 17:17 Santifica-os pela tua 
verdade: a tua palavra é a verdade. 
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É o único estado que nos mantém mais próximos e no coração de Deus. Santificação Porque 
toda vez que pecamos, nos afastamos de Deus. Não nos separa de Deus; pois nada pode nos 
separar do amor de Deus em Chjrst. 
Versículo 1 de II Coríntios 7 :  1 Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-

nos de toda a imundicia da carne ede espirito, aperfeiçoando a sanctificaçâo no temor         
( respeito) de Deus 
  
Vamos estudar a palavra « aperfeiçoando » que tem um grande significado em nosso estudo. 
Terminar significa terminar algo que começamos. Como podemos acabar com nossa 
santificação? Vamos ler a mesma passagem na versão Semeur. 
 
II Coríntios 7: 1 Meus amigos, visto que temos o que nos foi prometido nestes termos, 

purifiquem-nos de tudo o que corrompe o corpo e o espírito, para levar uma vida 

verdadeiramente santa reverenciando a Deus. 
 
Semeur diz que já temos essas promessas. Porque as promessas de Deus se tornam realidade 
sempre para aqueles que acreditam. E aqui estas promessas são o versículo 18 de 2 Coríntios 
6, que diz:  
E eu serei para vos Pai . E vos sereis para mim filhos e filhas. 
Diz o Senhor Todo-Poderoso 
 
Nós já estamos, veja! Semeur traduziu bem essa passagem. É como eu disse acima que Deus 
já nos santificou. Ele nos fez primeiro seus filhos de adoção (filiação) através de Jesus Cristo 
e Ele nos santificou? 
Vamos nos purificar de tudo que corrompe o corpo e a mente pela renovação da inteligência; 
de acordo com Louis Second, completando, isto é, terminando ou continuando este trabalho 
para finalizá-lo. 
Segundo Semeur; purifiquemo-nos de tudo o que corrompe o corpo e o espírito, para levar 
uma vida verdadeiramente santa reverenciando a Deus. É fantástico! Este passo não vai parar 
até o retorno de Cristo. Assim nos purificamos diariamente. Nós nos esforçamos para nos 
manter puros. Tudo isso no respeito de Deus. 
Luís o segundo diz no temor de Deus; enquanto Semeur diz reverenciar a Deus. É 
maravilhoso; porque o medo em reverência realmente produz respeito. Nós não tememos a 
Deus porque o medo envolve punição. Deus é um Pai amoroso para nós, Ele não encoraja o 
medo, mas sim o respeito. Só Deus deve ser reverenciado. Não há necessidade de lhe dizer 
que o título de reverendo concedido a religiosos é vaidade diante de Deus. A Bíblia diz que 
tem deferência para com os homens de Deus dignos de seu sacerdócio; mas não a reverência 
que pertence somente a Deus. . 1 Coríntios 16:16; Hebreus 13:17 
Vamos terminar nossa santificação no respeito de Deus; Em outras palavras, purifiquemo-nos 
de tudo que corrompe o corpo e a mente, para levar uma vida verdadeiramente santa 
reverenciando a Deus. 
 
Hebeus 12 : 28 Por isso, tendo recebido umreino que nâo pode ser abalado, retenhamos a 

graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverênçia e piedade ; 

29 Porque o nosso Deus é um fogo consumidor.  
 
A palavra medo é a palavra grega "Eulabeia", que significa prudência ou reverência. 
O versículo 29 conota o poder de Deus e não a maldade de Deus. Mesmo quando a Bíblia fala 
da maldadade de Deus; eles são expressões idiomáticas de permissão. A Bíblia diz 
repetidamente que Deus é amor, que Deus é bom. 
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Viver santificado deve ser a vida cotidiana do crente. Estamos indo para este estudo para 
trabalhar em alguns aspectos de viver uma vida totalmente saudável, reverenciando a Deus. 
 
Primeiro veremos a santificação na renovação de nosso entendimento, depois veremos nossa 
atitude na competição espiritual. 
 
I. Aperfeiçoando a santificaçâo na renovaçâo do entendimento. 
 
Viver santificado é ser separado. Deus nos separou deste mundo corrupto e perverso. Ainda 
estamos vivendo neste mundo, mas não somos mais deste mundo. 
Sofremos o estilo de vida e todas as pressões deste mundo por causa do triplo propósito do 
adversário que vem apenas para roubar, matar e destruir. Devemos estar arraigados e 
edificados na rocha. Esta figura de "na rocha" deve ser incluída neste ensinamento no seu 
sentido mais profundo. O que está arraigados e edificados na rocha? Vamos para o Mateus 7 
 

Mateus 7 : 24  Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, 

assemelha-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha ; 

25
 
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e 

nâo caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 
 
Rocha; Deus é chamado a Rocha do seu povo como em Deuteronômio 
 
Deuteronômio 32 : 4 Ele [Deus] é a rocha; cuja obra é perfeita, porque todos os seus 

caminhos  justos são; Deus é a verdade, e nâo ha nele injustiçia ; justo e reto é. 

 
Deus como Rocha, podemos extrair de sua natureza várias raízes e fundamentos que nos 
permitem renovar nossas mentes no respeito de Deus. 
 
* Primeiro, arraigados e edificados en cristo 
 
Colociens 2 : 6  Como, pois, recebestes o Senhor Jsus-Cristo, assim tambem aindai nele 

                      7 Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes 

ensinados, nela abundando em açâo de graças. 
 
Arraigados e edificado em Cristo. Ele é a rocha da nossa crença. Nós acreditamos nele; 
através dele nós ocupamos uma posição firme em Deus. Somos parte do corpo dele; estamos 
nele pelo link de afiliação; e ele está em nós através da comunhão. 
Colocamos os pensamentos de Cristo diariamente, renovamos nosso entendimento, nossas 
mentes, diariamente. Arraigados e edificados está criando raízes, está firmemente 
estabelecido, fortalece. 
Podemos também ilustrá-lo no Salmos 1, que mostra que, se as raízes de uma planta estiverem 
próximas a uma corrente de água, seus ramos florescerão. 
 

Joâo 14:1  Nâo se turbe o vosso coraçâo ; credes em Deus, crede tambem em mim. 
 
Em Romanos 10:11 diz-se que todo aquele que nele crer não será confundido. Esta é uma 
garantia para todos que acreditam. 
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* Segundo : Arraigados e edificados no amor 
 
Efesios 3:17  Para que o Deus de nosso Senhor Jesus-Cristo, o Pai da gloria, vos dê em seu 

conhecimento o espirito de sabedoria e de revelaçâo ; 

18 Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a 

esperança da sua vocaçâo, e quais a riquezas da gloria da sua herança nos santos ; 

19 E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nos, os que cremos, segundo a 

operaçâo da força do seu poder, 
 
Deus é amor Seu primeiro e grande mandamento é o amor. Viver santificado é amar a Deus 
de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento; então ame o seu próximo 
como a si mesmo. Dois mandamentos dois em um em que toda a lei e os profetas dependem. 
 
Arraigados e edificados no amor na renovação de nosso entendimento implica respeito por 
Deus, respeito pela sua Palavra. Implica em acreditar nesta Palavra como a vontade revelada 
de Deus e viver de acordo com essa Palavra. Cristo nos aproximou da santidade de Deus para 
que possamos ser cheios para a plenitude de Deus. É grande. É um mistério. 
Como pode um homem ser preenchido até a plenitude de Deus? É através da mente. Porque 
Deus é espírito. Significa controlado, animado, governado pelo Espírito de Deus. Por Deus. 
 

Efesios 5 : 18 E nâo vos embriagueis com vinho, em que ha contenda, masenchei-vos do 

espirito ; 
 
Essa plenitude se manifesta em relacionamentos transformados com Deus e com os homens. 
 
19 Falando entre vos em salmos, e hinos, e cânticos espirituais ; cantando e salmodiando 

ao Senhor no vosso coraçâo ;   

20  Dando sempre graça por tudo a nosso Senhor Jesus-Cristo ; 
 
Não andar de acordo com o trem deste mundo é isso viver santificado. É somente segundo a 
vontade de Deus, e não o que o mundo diz. É para ser guiado pelo Espírito e não pelos 
sentidos. 
 
Romanos 12 : 2  E nâo sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela 

renovaçâo do vosso entendimento, para que experimenteis qual séja a boa, agradavel, e 

perfeita vontade de Deus. 
 
II. Nossa atitude na competição espiritual. 
 
 

Joâo 16: 33  Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz ; no mundo tereis afliçôes, 

mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 
 
Deus nos compartilhou. Ele nos dotou com todas as armas espirituais para superar o mal. 
Cada um de nós tem as mesmas habilidades em Jesus Cristo para derrotar o adversário. 
Nossa fraqueza freqüentemente se manifesta a partir do momento em que não consideramos 
nossa santificação. É uma posição que nunca vai mudar. Mas na competição em que estamos 
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engajados neste mundo, nosso estado pode mudar, mesmo que nossa natureza nunca mude. 
"Deus já nos santificou" 
 
Imagine um príncipe que se desfaça de seu título diante do povo; o que não será feito com 
ele? Um general que tirou sua patente; a quem ele vai despertar respeito ou obediência? 
 
Jesus Cristo disse que conquistou o mundo. Nós conquistamos o mundo com ele. Isso nos 
coloca em uma posição de força na frente do adversário. 
Em todos os momentos ele tenta nos fazer duvidar de nossa natureza e nossa posição para nos 
alcançar. Muitas vezes ele usa versículos da Bíblia para fazer isso acontecer. 
Um exemplo, eu me deparo com uma tentação, a primeira coisa que me surpreende é que eu 
sou um homem, nenhum homem é perfeito. Ou ele diz que Deus é amor, que Deus é 
misericordioso, que sempre perdoa. 
Nesse momento, caímos em tentação. Mas, por essa porta aberta, ele sempre volta e sempre a 
ponto de forçar você a tornar essa fraqueza um estilo de vida. Veja uma doutrina. 
No final, o que foi um erro ocasional se torna um ato que é reconhecidamente normal à 
Palavra de Deus. 
 
Na competição espiritual, temos que considerar muito as fachadas do adversário. Porque ele é 
esperto e inteligente demais para se esconder. 
Precisamos aprender a nos controlar primeiro. Ou seja, nossos pensamentos, nossa própria 
inteligência. O adversário tem limitações na vida de um crente. Entre os quais ele não pode ler 
nossos pensamentos. Quando você não diz nada, você não faz nada, o adversário nunca pode 
saber o que você vai fazer. Ele só pode influenciar sua inteligência por meio dos cinco 
sentidos. Quando uma idéia de cometer um pecado passar por você, não fique triste. Não é 
pecado. Isso pode acontecer todos os dias. Você simplesmente controla sua própria mente. 
Você diz não à tentação. O adversário vai embora. Lá você não cometeu nenhum pecado. Mas 
quando você cede a essa tentação e cumpre esse desejo ditado pelo outro, você peca. A arena 
da competição é nossa própria inteligência. 
 

Colossenses 1 : 21 A vos tambem, que noutro tempo éreis estra 
 
Nós devemos permanecer arraigados et edificados. Permanecer significa de maneira 
ininterrupta, da palavra hebraica. yachabh, para morar, e grego. Menô. e seus sinônimos 
como esperar, ficar, continuar, resistir, perseverar etc ... 
 
Para isso, devemos desenvolver um estilo de vida de orações. O próprio Jesus Cristo nos 
mostrou este exemplo. Ele orou incansavelmente. A oração é o meio pelo qual permanecemos 
no melhor dos casos conectados com Deus. 
Pode ser de várias maneiras. Na oração particular, por exemplo, como Jesus Cristo, que 
sempre se levantou antes do amanhecer para orar; vamos desenvolver esse estilo de vida. 
 
Não está recitando alguns salmos de cor ou algumas palavras em inteligência em sua camada; 
mas está se levantando, os dois pés no chão e orando. 
Também pode ser uma oração instantânea falando em línguas, a qualquer hora e em qualquer 
lugar, discretamente. Há também orações especiais "Proseuchê", intercessões por casos 
particulares pelos quais realmente entramos na intimidade de Deus para implorar sua 
grandeza e poder. 
 
I Tessalonicenses 5: 17 Orai semcessar. 
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Este verso é o mais alto curso da Bíblia; ele é um dos mais fortes para produzir efeitos na vida 
de um crente? 
A oração nos mantém em um estado de pureza e perto de Deus, e nos permite permanecer 
firmes na renovação da mente, levar uma vida verdadeiramente santa reverenciando a Deus.  
É nesta verdade presente que vamos realizar este ano, de acordo com o coração de Deus para 
responder ao seu chamado de vida santificado. 
Que Deus abunda seus corações. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


