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“AS BENÇÃOS DA SANTIFICAÇÃO”
Daniel 1:8
Introdução: Semana passada (11/07/2012) estudamos sobre santificação, refletimos sua possibilidade e
sua diferença santidade, e sobre as providências de Deus para que tenhamos condições de viver em
santificação, e as bênçãos que Deus nos dá que possibilita essa benção que é impossível ao homem
natural, mas possível para aquele que foi redimido por Jesus. Na mensagem de hoje falaremos sobre as
bênçãos da Santificação, as quais conquistamos quando nos santificamos afastando-nos do pecado e do
mundo e aproximando-nos do Senhor Jesus que é fonte de bênçãos, pureza e vida.
Os jovens: Hananias, Misael e Azarias companheiros de Daniel serão nossa fonte de observação para o
desenvolvimento dessa mensagem, pois esses verdadeiramente rejeitaram a vã forma de viver dos
homens daquela época, santificaram suas vidas separando-se do pecado e dedicando-se exclusivamente
ao Senhor.
I – DANIEL SE SEPAROU, NÃO OBSTANTE AS CONSEQUÊNCIAS.
A Palavra de Deus relata que Daniel resolveu, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei
(Dn 1.8). Daniel e seus três companheiros eram verdadeiramente convertidos, logo conheciam a Palavra
e se dispuseram em praticá-la. A ordem do Senhor era: “sede santos porque eu o Senhor vosso Deus sou
santo” (Levítico 19:2), então resolveram pagar o preço; não se deixando contaminar com as iguarias, nem
com os deuses daquele rico país, nem com os prazeres que a do rei da Babilônia.
II – RESULTADOS DA SEPARAÇÃO
Daniel e seus amigos pagaram um alto preço por se absterem das ofertas babilônicas e consequentemente
foram recompensados pelo Senhor Deus, alcançando posições de destaque no reinado de Nabucodonosor
e de Dario (Dn 2:48 - 49; 6:1-3). Também alcançaram livramento e vitórias diante de seus inimigos (Dn
3:24-26; 6: 20-28). Nosso Deus nunca se esquece dos seus santos, ele sempre cumpre as promessas feitas
a nós, ele garantirá e assegurará o recebimento da herança que a nós foi reservada (Dn 12:13). Sabemos
que a decisão de se separar do pecado levanta inimigos que tentarão prejudicar o agir de Deus em nós e
nos derrotar. Precisamos confiar na promessa do Senhor afirmando que são bem aventurados os limpos
de coração, porque eles verão a Deus (Mateus 5:8). Se nos santificarmos seremos aprovados, então
alcançaremos resultados maravilhosos que nos surpreenderão e bênçãos extraordinárias enfim
conquistaremos.
III – SANTIFICAÇÃO: GARANTIA DE GRANDES BENÇÃOS
Deus quer que todos os seus filhos se santifiquem, “Sem santificação, ninguém verá o Senhor” (Hebreus
12:14). A santificação proporciona resultados e bênçãos tão especiais na vida de servos de Deus no
presente, no passado e no porvir, precisamos entender que esta é a vontade de Deus, que nos
santifiquemos. Existem pessoas que afirmam que não precisamos nos preocupar com a santificação
citando o ladrão crucificado ao lado de Jesus, é tão arriscado afirmar isso, pois Jesus sempre nos advertiu
a jejuar orar e nos santificar, pois não sabemos o dia e nem a hora da vinda do filho do homem.
Conclusão: A santificação só é possível porque Jesus morreu por nós na cruz do calvário e nos
reconciliou com o Pai através do único sacrifício e nos santificou na verdade que é a Palavra de Deus
(João 17:17).
Vale a pena santificar a vida e colocá-la no altar do Senhor! Pois a santificação nos trará vitórias e nos fará
bem-sucedidos espiritual, física e materialmente. A santificação nos fará vitoriosos sobre os nossos
inimigos, nos fará prosperar, e nos garantirá o recebimento da herança que o Senhor preparou e reservou
para os seus filhos.
Não se desanime quando as pressões da vida, ou as dificuldades e o pecado baterem a porta de seu
coração, lembre-se que o Espírito Santo intercede por ti com gemidos inexprimíveis (Romanos 8:26). Não
se esqueça que tudo é possível ao que crê (Marcos 9:23). Jesus está no barco, descanse, entregue-se a ele
afaste-se dos prazeres do mundo, pois tudo isso ficará aqui, mas a santificação te acompanhará até o
porvir e garantirá a certeza de bênçãos.

