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DEFENDENDO A FÉ EM TEMPOS DE APOSTASIA (4) 
“AQUELES A QUEM DEUS, O PAI, AMA...” (Parte 2) 

Judas 1 
 
Na semana passada, nós vimos que aqueles a quem o Pai ama, são os que se separam para 
Ele. No entanto, nós não conseguimos por nós mesmos, determinar como deve ser essa 
separação.  
 
Então, nós meditamos que o processo da separação depende do trabalho do Espírito Santo e 
da Palavra de Deus. É o Espírito de Deus quem nos escolhe e nos conduz pela Verdade e a 
Palavra de Deus é a Verdade Divina revelada a nós. 
 
Deus, pelo Seu Espírito, tanto ensina como nos conduz pela Sua Palavra, pois é somente por 
ela que podemos ser de Deus e amados por Ele. É por meio da Verdade que somos 
divinamente podados, purificados e limpos da influência deste mundo, ou seja, por meio da 
Palavra de Deus nós aprendemos os princípios da Verdade, pela qual passamos a andar de 
um modo que glorifica a Deus. 
 
Fortalecidos pelo Espírito Santo e corrigindo sempre a nossa conduta pela Palavra de Deus, 
nós somos capacitados a superarmos as forças espirituais do mal e perseverarmos em Cristo. 
Então, nós travamos essa tremenda batalha: as paixões da nossa carne contra o Espírito 
Santo, e Ele, contra as nossas paixões carnais, a fim de que as crucifiquemos em Cristo e 
vivamos para Deus. 
 
No entanto, muitas pessoas entendem a santificação como um ato único, ou seja, eles creem 
que Deus as santifica e pronto. Porém, a coisa não é bem assim. 
 
1. O progresso para permanecermos no amor do Pai, ou seja, a santificação. 
 
Vamos aprender com os membros da igreja em Corinto: 
 
1.1. Quem foi santificado para Cristo Jesus? (1 Co.1:1,2) 
 

� (1-2) Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, 
escrevo, junto com o irmão Sóstenes, esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. 
Escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao 
povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso 
Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. (1 Co.1:1,2) 

 
Paulo diz que foi “chamado” para ser apóstolo de Cristo Jesus. Isso quer dizer, que ele foi 
separado das coisas profanas, a fim de ser dedicado a Cristo como um mensageiro com 
ordens específicas, ou seja, a de ser apóstolo. 
 
Ele escreve para aqueles que foram separados por Deus das coisas profanas deste mundo 
para pertencerem ao povo de Deus. Quando Paulo diz que eles foram chamados para 
“pertencerem” ao povo de Deus, esse verbo significa “santificado”, ou separado para ser povo de 
Deus. O interessante é que as palavras de Paulo não eram apenas para os cristãos de Corinto, 
mas para todos “aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo”. 
 
Então, os que Deus escolheu para serem santificados, ou seja, para ser “aqueles a quem Deus, o 

Pai, ama”, são os que aceitam pertencer à Sua família espiritual – a Igreja. Portanto, eles são 
dedicados a Deus dedicando-se à Sua Igreja e por isso o Pai os ama. 
 
1.2. Quem tem sido santificado por Deus? (1 Co.6:9-11) 
 

� 9 Vocês sabem que os maus não terão parte no Reino de Deus. Não se enganem, pois os 
imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, 10 os ladrões, os avarentos, os 
bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no Reino de Deus. 11 Alguns de vocês 
eram assim. Mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por ele 
por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. (1 Co.6:9-11 NTLH) 
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Muitos que estão na Igreja praticavam essas coisas que Deus denomina como profanas. Eles 
foram convencidos pelo Espírito de Deus e pela Verdade, de que vivendo como viviam não 
entrariam no Reino de Deus. Eles aceitaram a Jesus, foram lavados de seus pecados e o 
Senhor os separou para pertencerem a Ele. Eles não foram aceitos pelos seus próprios 
méritos, mas pela obra de Cristo e do Espírito Santo. 
 
1.3. Mesmo dentro da Igreja em Corinto, eles se tornaram como mundanos ou carnais. (1 Co.3:1-3) 
 

� 1 Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que 
têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como 
se fossem crianças na fé cristã. 2 Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois 
vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, 3 porque vivem como se fossem 
pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova 
que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? (1 Co.3:1-3 NTLH) 

 
Quem é amado pelo Pai não vive apenas dentro da Igreja, mas vive pela direção do Espírito 
Santo. Quem é dirigido pelo Espírito de Deus cresce no conhecimento e nas obras do Pai, 
porque parou de praticar as coisas profanas deste mundo. No entanto, quando alguém pratica 
as obras deste mundo, mesmo dentro da Igreja, é mundano! Nós temos aprendido com Tiago o 
seguinte: 
 

� Gente infiel! Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? 
Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. (Tg.4:4 NTLH) 

 
O termo “infiel” significa “adúltero” ou descrente. Portanto, o “cristão” mundano é um adúltero, 
descrente e inimigo de Deus. A sua amizade com o mundo significa que ele não comunga com 
o Pai, mas é “associado” com os valores que Deus odeia. 
 
2. Os que são santificados ou amados por Deus têm o mesmo Pai de Jesus. 
 

� Jesus purifica as pessoas dos seus pecados; e todos, tanto ele como os que são purificados, 
têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. (Hb.2:11 
NTLH) 

 
A santificação não é algo que já está terminado, mas é um processo constante que começa na 
conversão e continua pelo crescimento da fé. Conforme vamos conhecendo a Verdade, nós 
vamos sendo podados por Deus de nossos erros e pecados. Quando aceitamos esse trabalho 
Divino por meio da Verdade e do Espírito Santo, fazemos com que Jesus sinta orgulho de nós. 
 
3. A santificação abrange o nosso espírito, alma e corpo. 
 

� Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a ele. E 
que ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que 
vier o nosso Senhor Jesus Cristo. (1 Ts.5:23 NTLH) 

 
Há quem pense que o que fazemos com o corpo não atinge a nossa alma e espírito. Eles se 
enganam, pois Paulo nos diz o contrário. A nossa dedicação a Deus deve ser completa, ou 
seja, espiritual, mental, emocional e física. 
 
Quando não desejamos ser “aqueles a quem Deus, o Pai, ama”, o Evangelho, a Igreja e a fé 
enfraquecem. A minha esperança é que nós tenhamos o desejo de sermos amados pelo Pai, 
ou seja, de sermos participantes desse processo de santificação, para que possamos defender 
a fé que uma vez por todas nos foi dada. 
 


