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A DOUTRINA DE DEUS: DEUS SANTO
Provérbios 9:10 NVI
A raiz da palavra hebraica para ser santo significa cortar, separar. Ela transmite a ideia
fundamental de posição ou relação existente entre Deus e alguém ou algo – I Pedro 1.15,16 NVI. O que
significa a santidade de Deus? A santidade significa que Ele é absolutamente puro moralmente, pois Deus
não peca, não tolera o pecado e não pode ter comunhão com o pecado – Jó 34.10 NVI; Êxodo 15.11 ARA.
Como Santo, Deus está separado em três sentidos:
1.Deus está separado do homem no espaço, visto que Deus está no céu e o homem na terra – Isaías 55.9
NVI.
2.Deus está separado do homem quanto à natureza e caráter – Salmos 5.4.5 NVI.
a) Deus é divino e o homem é humano.
b) Deus é perfeito e o homem é pecaminoso.
3.Deus está separado do mal existente no mundo – Tiago 1.13 NVI.
A santidade mantém a distinção entre Deus e o ser humano, embora Deus se relacione com o
homem. De que maneira? A santidade de Deus é revelada na lei moral implantada no coração do homem
e que fala por meio da consciência e nas Escrituras – Êxodo 19.5,6 NVI. A suprema revelação da santidade
de Deus foi dada em Jesus Cristo, que refletiu em Sua vida a perfeita santidade de Deus – Hebreus 7.2426 NVI.
A santidade atravessa o chamado cristão por inteiro. Ela está no centro do evangelho. A Bíblia
apresenta a santidade como tendo sido dada a nós e requerida de nós – I Coríntios 1.2 NVI. O sacrifício
de Cristo nos concede santidade posicional diante de Deus – Hebreus 10.10 NVI. Por isso, os cristãos
devem se manter separados do pecado e da apostasia. A presença do Espírito Santo é um testemunho
contínuo para que se cumpra este mandato de separação. Como resultado, os cristãos sensíveis à sua
presença sofrem com o pecado. Pelo poder do sangue de Cristo e pela obra do Espírito Santo, eles desejam
ardentemente confessar, abandonar e se manterem separados do pecado.
No entanto, a Bíblia descreve não apenas santidade posicional, mas também santidade prática.
Para isso, devemos nos manter separados por meio de um padrão essencialmente bíblico, unindo-nos
àqueles que praticam e sustentam esse mesmo padrão. Precisamos fazer isso para agradar a Deus, cuja
santidade inclui separação da desobediência e da incredulidade. Portanto, para agradar e glorificar a Deus,
temos de nos separar de religiosos que negam a Bíblia e de cristãos rebeldes. Agindo assim, honramos a
Palavra de Deus – II Coríntios 6.17,18 NVI. Ele não deixa seu povo sem recursos ou auxílio para se
manterem separados – II Pedro 1.3 NVI. Podemos viver em santidade pelo poder de Deus através da
habilitação dada pelo Senhor necessário para crescer na santificação em preparação para a glorificação –
Filipenses 4.13 ACF.

