SANTIDADE : Desafio de todo crente
TEXTO: 2 Timóteo .2:19 - 26
19 Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: O Senhor conhece os que são seus, e
qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniqüidade.
20 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.

É interessante a figura de linguagem trazida aqui pelo apóstolo Paulo,a figura do Selo; ou de uma
inscrição que sela, que dá autenticidade à obra de Deus, à doutrina cristã.A inscrição deste selo tem
duas frases:
1ª inscrição - “O Senhor conhece os que são seus...” É nosso certificado que comprova termos sido
vistoriados. Agora somos conhecidos do próprio Deus. Isto implica descobrirmos um Deus que trata
individualmente com cada ser humano. Que valoriza tanto cada relacionamento, que cada crente se
torna para Ele, um tesouro particular. Isto ocorria nos tempos do Velho e do Novo Testamentos.
Vejam os textos:
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a
minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. ( Ex. 19: 5 )
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de
Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz;
( I Pe. 2: 9 )
2ª inscrição - “Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniqüidade.”
Proferir, aqui, tem o sentido de uma confissão.Aquele que confessa este nome, deve se apartar do
pecado, abandonar o erro, buscar a santificação.
Bruce Wilkinson , explica com muita clareza este conceito:
“ A base do conceito de santidade está na palavra “separação”.Santidade, então, exige afastamento;
desconexão , liberação.Nesse sentido, para uma pessoa se tornar santa, tem de separar-se de algo,
ou a santidade é impossível. Após a desconexão, a santidade exige reconexão, adição.Novas pessoas,
novas práticas, novas idéias ou novos alvos devem ser adicionados à vida, substituindo os antigos
padrões profanos.
O verso 22, to texto lido, oferece um exemplo de desconexão e reconexao:
“Foge ( separe-se ) das paixões da mocidade. Segue ( Novos alvos) a justiça, a fé, o amor e paz com

os que com um coração puro, invocam o Senhor.
( WILKINSON, Bruce. Santidade Pessoal em Tempos de Tentação. Ed.Mundo Cristão.SP.2002. pp.2729 )

V. 20
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.
Na religião ou na igreja convivemos com gente sincera e gente falsa; com a boa e com a má intenção;
com a motivação nobre e a motivação vil, com verdadeiros e com falsos mestres.Com o trigo e o joio.
Enfim, teremos os vasos de ouro e os de prata, os de madeira e os de barro, alguns para a honra,
outros para a desonra.
Quanto a isso, não somos chamados a policiar e julgar a ninguém . A Bíblia afirma:
“Cada um dará conta de si mesmo a Deus.” ( Rm. 14: 12 ) Ah! Se todos agissem com a mesma
dedicação e integridade como a destes dois homens de Deus:
O missionário C.T.Studd rejeitou um convite para ser representante de uma companhia petrolífera e
ganhar muito dinheiro alegando que não deixaria o mais alto cargo de Ministro do Evangelho para ser
rebaixado a representante comercial.
J.O .Fraser é um exemplo marcante de vida tipo “ vaso de ouro”. Era um bonito e rico moço inglês.
Estava com a vida feita. Recém-formado com honras na sua turma de engenharia, organista e pianista
destacado, além de atleta e escalador de montanhas suíças. Tinha todas as perspectivas de uma vida
elegante e próspera pela frente. Mas um dia ele leu um pequeno folheto escrito pelo missionário na
China, Hudson Taylor.
As palavras lhe arderam no coração. ´´E certo isso? Diante de Deus, diante das realidades da
eternidade, é certo ? Um mandamento foi dado: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a
criatura.”
J. O .Fraser virou as costas àquela vida que aos olhos humanos era de sucesso e aceitou o desafio.
Para ele era lógico que nada havia de mais importante nesta vida do que obedecer , proclamando o
amor de Deus àqueles que nunca poderiam ouvir se ele não o levasse.
Ele se despediu da carreira, das diversões, do dinheiro, da família e dos amigos e foi para um dos
lugares mais tenebrosos e esquecidos do mundo: as altas montanhas do interior da China. Ali, ganhou
milhares para Jesus. Tinha entendido a prioridade de obedecer a seu Senhor. J.O . Fraser é um
exemplo, entre milhares, de um homem que, em vez de construir pontes e prédios, foi construir a
própria casa de Deus.
Enquanto C.T.Studd e J.O .Fraser dão-nos exemplos altruístas , outros há que estão envergonhando a
lide pastoral, agindo como mercenários.Eles darão conta a Deus.
V.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.
“Se alguém” indica a condição. É preciso limpeza, expurgo, eliminação de todo o tipo de sujeira ou
erro, conforme indicado nos versículos a seguir:
V. 14 – O erro das contendas de palavras

V. 16 - Falatórios inúteis e profanos
V. 17 – Linguagem corrosiva e doentia igual ao câncer (gr. Gangraina = gangrena)
V. 18 – Erro doutrinário.( ilustrado com o exemplo de Himineu. I Tm.1:18-20 )

” Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti,
milites por elas boa milícia;
Conservando a fé, e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé.
E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não
blasfemar.”
Quanta confusão já se produziu no meio do povo de Deus por pessoas que não têm controle sobre a
língua. Há um adágio que diz:
“ Um golpe de língua é muitas vezes mais perigoso que o de lança.”
Em 1752, um grupo de homens apelidados de “Metodistas”, entre os quais John Wesley, assinou o
seguinte pacto, que cada um colocou na parede de seu escritório:
Fica estabelecido entre nós que assinamos este documento:
Que não ouviremos, nem procuraremos saber más informações a respeito uns dos outros;
Que, no caso de ouvirmos algum mal uns dos outros, não seremos afoitos em acreditar;
Que tão logo for possível, comunicaremos oralmente ou por escrito à parte acusada, aquilo que
ouvimos;
Que, antes deste procedimento, nada diremos a qualquer pessoa, nem uma só sílaba do que
ouvimos.”
Bem se expressou o sábio: “A morte e a vida estão no poder da língua; o que bem a utiliza come do
seu fruto” ( Pv. 18:21 )
Daremos conta de toda a palavra frívola no dia do juízo. ( Mt. 12: 36-37 )
Não queira ser instrumento de maldição. Seja um vaso para honra! Faça parte do povo onde cada
membro é utensílio para:
► Honra
► Santificado
► Útil
► Preparado para toda a boa obra.
V.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.
Os conselhos a seguir, fazem parte da vida de santidade. Observe os verbos: Foge.v.22, segue. V.
22 , rejeita ou repele. V. 23 , seja. V. 24. Vamos nos deter nos dois verbos iniciais:
a) FOGE – foge das paixões da mocidade.
Esta fase da vida caracteriza-se pela potencialização dos instintos naturais. Os hormônios estão em
ebulição e o prazer procura a sua satisfação .

Instinto – é uma espécie de programação biológica e está ligado à sobrevivência e não ao
aprendizado.
O ato de fugir destas paixões pode e deve estar sob o controle de pessoas que hoje têm domínio
próprio ou temperança. Pessoas regeneradas, convertidas.
A propósito, quando você se converteu – O que é que se converteu em você? Lembre-se que você é
um ser tripartite,composto de espírito, alma e corpo.
Na conversão o espírito humano passa a ser influenciado pelo Espírito Santo que vem habitar no
crente e há uma intima comunicação no nível do espírito:
O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. ( Rom. 8: 16 )
A alma é o grande campo de batalha da conversão .
A alma tem três divisões: Mente - o pensar , com a consciência , valores, símbolos, imagens,
conhecimentos, sons, cheiros, percepções
Vontade - o decidir – que gera o comportamento
Emoções - o sentir
A conversão é quando este conjunto de faculdades ( também chamado de estrutura cognitiva) é
convencido pelo Espírito Santo de sua rebeldia e inimizade contra o Deus Santo. A alma sente sua
miséria, sente-se envergonhada, e então, já esclarecida, mostra contrição e arrependimento, sendo
assim regenerada.
A palavra “conversão” foi traduzida do grego “metanóia” e significa “mudança de mente, de vida...” É
o que Paulo nos ensina em Romanos 12:2 :
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso
entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus
O corpo conta com os seus sentidos: Visão, audição , tato , paladar e olfato.
Até com os sentidos do corpo temos mandamentos para nos ajudar no processo de santificação, como
os cuidados com os olhos, os ouvidos e o perigo da glutonaria.
Podemos resumir dizendo que a alma você a renova pela conversão, o espírito você o santifica, a
carne você a subjuga, ela nunca se converte.
Não importa se você tem 18 ou 70 anos, você ainda deve vigiar e fugir das paixões da mocidade. Não
existe mágica para se ter vitória nesta área. O melhor é seguir o conselho de Paulo aos Gálatas: “
Andai no espírito e jamais satisfareis as paixões da carne”. ( Gl. 5:16 )
O segundo conselho é :
b) SEGUE - Segue a justiça, a fé , o amor , a paz, a vida de adoração a Deus.
Em suma : Persiga a santidade ! Estas virtudes não se desenvolverão automaticamente. Você deve têlas como alvo de vida cristã ! Elas personificam o próprio Senhor Jesus. É como se Ele se colocasse lá
no final da estrada da vida cristã e acenasse dizendo: Segue-me !
Cabe a cada um de nós prosseguir ( verso 23 ) repelindo questões insensatas e com muita
propriedade, sendo homens e mulheres transformados na imagem de Cristo.

O ser é o desafio maior. Não apenas ter uma religião cristã. O ser engloba tantas santas virtudes,
como algumas aqui alinhavadas : ( v. 24 ) Pacífico , Brando,Apto para ser referencial , paciente .
Verso 25 : Mansidão para disciplinar opositores, visando a restauração dessa pessoa e não a sua
destruição. V. 26 : Um sincero desejo de que as pessoas que se desviam do alvo da vida cristã,
voltem à sensatez e sejam livres dos laços do Diabo. Isto é um caminho de santidade. Não apenas
uma experiência mística.
Estaremos dispostos a trilhá-lo ? Que a resposta seja Amém !

