
Bem-vindos ao Encontro de Jovens e Obreiros

Santifica-me na Verdade. João 17:17



PLANOS DE DEUS PARA O 

HOMEM
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1 Coríntios 11:1 Sede meus imitadores, como também eu de Cristo.

Planos de Deus para o Homem

Gênesis 1:26 Então Deus determinou: “Façamos o ser humano à nossa imagem, de 

acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as 

aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os 

pequenos seres viventes que se movem rente ao chão!”
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 JUSTO

 FIEL

 SANTO

 MISERICORDIOSO

 AMOROSO

Imagem e Semelhança de Deus

ATRIBUTOS DE DEUS:
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Imagem e Semelhança de Deus

2 Coríntios 3:18 Nós, os

cristãos, entretanto, não temos

nenhum véu sobre nosso rosto;

podemos ser espelhos que

refletem claramente a glória do

Senhor. À medida que o

Espírito do Senhor trabalha

dentro de nós, tornamo-nos

mais e mais semelhantes a Ele.

NECESSITAMOS SER A IMAGEM E SEMELHANÇA DE DEUS
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DEUS:

Gênesis 18:25 Longe de ti que faças tal coisa, que 

mates o justo com o ímpio; que o justo seja como 

o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o Juiz de 

toda a terra?

Isaías 33:22 Porque o SENHOR é o nosso Juiz; o 

SENHOR é o nosso legislador; o SENHOR é o 

nosso rei, ele nos salvará.

Salmos 7:11 Deus é juiz justo, um Deus que se ira 

todos os dias.

JUSTO:

VOCÊ:

Mateus 5:6 Bem-aventurados os que têm fome e 
sede de justiça, porque eles serão fartos.

Gênesis 18:32 Então Abraão insistiu: “Não te ires, 

Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E 

se apenas dez forem encontrados?” Ele afirmou: 

“Por amor aos dez justos não a destruirei!”

Provérbios 14:11 A casa dos ímpios será 

destruída, mas o tabernáculo dos justos 

florescerá.

Imagem e Semelhança de Deus
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DEUS:

Deuteronômio 4:31 Porquanto o SENHOR teu 

Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, 

nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que 

jurou a teus pais.

Lamentações 3:22-23 As misericórdias do 

SENHOR são a causa de não sermos consumidos, 

porque as suas misericórdias não têm fim; Novas 

são cada manhã; grande é a tua fidelidade.

MISERICORDIOSO:

VOCÊ:

Oseias 6:6 Porque eu quero a misericórdia, e 

não o sacrifício; e o conhecimento de Deus, 

mais do que os holocaustos.

Mateus 5:7 Bem-aventurados os 

misericordiosos, porque eles alcançarão 

misericórdia.

Mateus 12:7 Mas, se vós soubésseis o que 

significa: Misericórdia quero, e não sacrifício, 

não condenaríeis os inocentes.

Imagem e Semelhança de Deus
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DEUS:

Deuteronômio 7:9 Saberás, pois, que o 

SENHOR teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que 

guarda a aliança e a misericórdia até mil 

gerações aos que o amam e guardam os seus 

mandamentos.

1 Coríntios 1:9 Deus é fiel, por meio do qual 

fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus 

Cristo, nosso Senhor.

FIEL:

VOCÊ:

1 Samuel 15:22 Porém Samuel disse: Tem 

porventura o SENHOR tanto prazer em holocaustos 

e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do 

SENHOR? Eis que o obedecer é melhor do que o 

sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura de 

carneiros.

2 Crônicas 19:9 E deu-lhes ordem, dizendo: Assim 

fazei no temor do SENHOR, com fidelidade, e com 

coração íntegro.

Imagem e Semelhança de Deus
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DEUS:

Levítico 19:2 Fala a toda a congregação dos 

filhos de Israel, e dize-lhes: Santos sereis, 

porque eu, o SENHOR vosso Deus, sou santo.

2 Reis 19:22 A quem afrontaste e 

blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e 

ergueste os teus olhos ao alto? Contra o 

Santo de Israel?

SANTO:

VOCÊ:

Mateus 5:8 Bem-aventurados os limpos de 

coração, porque eles verão a Deus.

1 Pedro 1:16 Porquanto está escrito: Sede 

santos, porque eu sou santo.

Hebreus 12:14 Segui a paz com todos, e a 

santificação, sem a qual ninguém verá o 

Senhor.

Imagem e Semelhança de Deus



Pr. Val Martins

DEUS:

João 3:16 Porque Deus amou o mundo de 

tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 

para que todo aquele que nele crê não 

pereça, mas tenha a vida eterna.

1 João 4:8 Aquele que não ama não 

conhece a Deus; porque Deus é amor.

AMOROSO:

VOCÊ:

Mateus 22:37-40 E Jesus disse-lhe: Amarás 

o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e 

de toda a tua alma, e de todo o teu 

pensamento. Este é o primeiro e grande 

mandamento. E o segundo, semelhante a 

este, é: Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo. Destes dois mandamentos 

dependem toda a lei e os profetas.

Imagem e Semelhança de Deus



SE SANTIFICAR NA VERDADE
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 CONHECER A VERDADE 

 SE SANTIFICAR

 TER FÉ

FATORES IMPORTANTES PARA O HOMEM SER A 

IMAGEM E SEMELHANÇA DE DEUS:

Se Santificar na Verdade



CONHECER A VERDADE
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DEUS É A VERDADE - Jeremias 10:10 Mas o SENHOR Deus é a verdade; ele mesmo é o Deus vivo 

e o Rei eterno; ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação.

JESUS É A VERDADE - João 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém 

vem ao Pai, senão por mim.

O ESPÍRITO SANTO É  A VERDADE - João 16:13 Quando vier, porém, aquele, o Espírito da 

verdade, ele vos guiará a toda a verdade; porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver 

ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras.

A PALAVRA DE DEUS É A VERDADE - João 17:17 Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a 

verdade.

Se Santificar na Verdade

CONHECER A VERDADE: O QUE É A VERDADE?
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Deuteronômio 6:6-9 E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; E as ensinarás a 

teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e 

levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E 

as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas.

Jeremias 9:23-24 Assim diz o SENHOR: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o 

forte na sua força; não se glorie o rico nas suas riquezas, Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em 

me entender e me conhecer, que eu sou o SENHOR, que faço beneficência, juízo e justiça na terra; 

porque destas coisas me agrado, diz o SENHOR.

CONHECER A VERDADE:

Se Santificar na Verdade
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Isaías 42:18 Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver.

Jeremias 33:3 Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não 

sabes.

Oseias 6:6 Porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício; e o conhecimento de Deus, mais do 

que os holocaustos.

Jó 42:5 Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos.

João 8:32 E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.

CONHECER A VERDADE:

Se Santificar na Verdade



O PODER DA PALAVRA DE DEUS
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Gênesis 1:

3 E disse Deus: Haja luz; e houve luz.

6 E disse Deus: Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas.

11 E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua 

espécie, cuja semente está nela sobre a terra; e assim foi.

14 E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite; e sejam eles para 

sinais e para tempos determinados e para dias e anos.

20 E disse Deus: Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente; e voem as aves sobre a face da 

expansão dos céus.

24 E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie; gado, e répteis e feras da terra conforme a 

sua espécie; e assim foi.

26 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine sobre os peixes do 

mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra.

Conhecer a Verdade

O PODER DA PALAVRA DE DEUS:

E disse Deus: 

E disse Deus: 

E disse Deus: 

E disse Deus: 

E disse Deus: 

E disse Deus: 

E disse Deus: 
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Jeremias 23:29 Porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o SENHOR, e como um 

martelo que esmiúça a pedra?

Isaías 55:10-11 Porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não 

tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador, 

e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca: ela não voltará para mim 

vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei.

Efésios  6:17 Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra 

de Deus.

O PODER DA PALAVRA DE DEUS:

Conhecer a Verdade



Pr. Val Martins

Apocalipse 22:7 Eis que cedo venho; bem-aventurado aquele que guarda as 

palavras da profecia deste livro.

Apocalipse 22:18-19 Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia 

deste livro: Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as 

pragas que estão escritas neste livro; e se alguém tirar qualquer coisa das palavras 

do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade 

santa, que estão descritas neste livro.

O PODER DA PALAVRA DE DEUS:

Conhecer a Verdade
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DA FALTA DE CONHECIMENTO:

Cegueira - Mateus 15:14 Deixai-os; são 

condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro 

cego, ambos cairão na cova.

Destruição - Oseias 4:6 O meu povo foi 

destruído, porque lhe faltou o conhecimento...

Escravidão - Oseias 5:4 Não querem ordenar as 

suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, 

porque o espírito das prostituições está no meio 

deles, e não conhecem ao SENHOR.

CONSEQUÊNCIAS ESPIRITUAIS:

DO CONHECIMENTO:

Discernimento - Jó 42:5 Com o ouvir dos meus 

ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos.

Revelações - Jeremias 33:3 Clama a mim, e 

responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e 

firmes que não sabes.

Liberdade - João 8:32 E conhecereis a verdade, e 

a verdade vos libertará.

Conhecer a Verdade



SE SANTIFICAR
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ETIMOLOGIA: A palavra hebraica geralmente traduzida por santo, é a palavra 

“KADOSH”, que corresponde à palavra grega “AGIOS” que significam 

“SEPARADO”.

Se Santificar

O QUE É SE SANTIFICAR:

Se Santificar significa se separar, se consagrar para Deus, que é Santo, fugindo 

do pecado e vivendo uma vida de fidelidade e de busca de Deus.

SANTIDADE NÃO SIGNIFICA PERFEIÇÃO
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Levítico 20:7-8 Portanto santificai-vos, e sede santos, pois eu sou o SENHOR vosso Deus.

E guardai os meus estatutos, e cumpri-os. Eu sou o SENHOR que vos santifica.

1 Pedro 1:15-16 Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em 

toda a vossa maneira de viver; Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo.

1 Tessalonicenses 4:7-8 Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a 

santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que 

nos deu também o seu Espírito Santo.

Hebreus 12:14 Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o 

Senhor.

Josué 3:5 Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o SENHOR 

maravilhas no meio de vós.

Se Santificar



Pr. Val Martins

QUANDO HÁ A SANTIFICAÇÃO, A PESSOA 

FICA SENSÍVEL A DEUS, TENDO INTIMIDADE E 

COMUNHÃO COM ELE, ESTANDO APTO, 

PORTANTO, PARA OUVIR A VOZ DELE E 

RECEBER AS SUAS REVELAÇÕES

Se Santificar



TER FÉ
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Hebreus 11:1 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se 

esperam, e a prova das coisas que se não veem.

Hebreus 11:6 Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é 

necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e 

que é galardoador dos que o buscam.

Romanos 10:17 De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra 

de Deus.

Ter Fé



CONSEQUÊNCIAS
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DA MENTIRA E DO PECADO:

 Desobediência

 Engano

 Separação de Deus

 Maldições

 Cegueira Espiritual

 Morte

Consequências

DA VERDADE E DA SANTIFICAÇÃO:

 Obediência

 Conhecimento de Deus

 Comunhão com Deus

 Bênçãos

 Revelações do Espírito

 Salvação
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Mateus 23:23 Ai de vós, doutores da Lei e

fariseus, hipócritas! Porque dais o dízimo da

hortelã, do endro e do cominho, mas tendes

descuidado dos preceitos mais importantes

da Lei: Deveis,

sim, praticar estes preceitos, sem omitir

aqueles!

a justiça, a misericórdia e a fé.

Consequências

O CONHECIMENTO E A PRÁTICA:



Santifica-me na Verdade


