
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 
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Noss 

Santidade é nudez de alma e não performance! 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC.30 de Agosto de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTOS: Mateus 6:1-6 
INTRODUÇÃO: A Santidade é um atributo essencial de Deus. Alguns dos atributos de Deus nunca serão compartilhados com o ser 
humano, como por exemplo: Onipresença, Onipotência, Onisciência e a santidade. Santidade de Deus é o que o torna diferente e o 
distingue de todos os seres existentes. A Santidade de Deus encarna o mistério de Sua grandiosidade e isso faz que a gente olhe 
para Ele com assombro com temor e com respeito. Isaías quando testemunhou a Santidade de Deus teve como revelação o quanto 
pecador era ele.  Isto despertou nele medo e desespero pela própria vida.  “Então, disse eu: ai de mim! Estou perdido! Porque sou 
homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos” 
(Isaías 6:5).  A tradição de Israel tem Deus como Santo. E Sua santidade implica que todos que se relacionam com Ele devam ser 
santos.  “Santidade performática x Santidade do desnudamento da alma” – Lições: 
 

1. Existem muitos problemas na santidade performática (Mateus 6: 1-2 e 5). 

(1) Existe recompensa, mas ela fica limitada a recompensa humana. A santidade performática nos torna viciados na glorificação 

de nós mesmos.  Nos leva a olhar para recompensa sem valor quando comparado com o que Deus deseja nos dar. (2) A 

recompensa tem prazo de validade para nosso presente. Jesus quem disse que o galardão dos performáticos é apenas para esta 

vida. Porque a recompensa é a mesma dos hipócritas dando esmolas para serem vistos pelos homens e orando nos cantos das 

praças e sinagogas. A recompensa limitada a esta vida faz com que os santos performáticos fiquem longe da compreensão de que a 

santidade verdadeira tem promessas de Deus além da vida. No fundo a santidade performática tem como desejo satisfazer o 

orgulho de uma boa reputação diante dos homens.  (3) Na pratica devocional a busca é pela estima dos homens. (a) Eles 

escolhiam orar em pé e nas sinagogas. (b) Nos cantos das praças. (c) Gostavam de orar de pé – Isso parecia ser da parte deles 

orgulho e autoconfiança (Lucas 18:11). (d) A adoração não tinha como foco o Senhor, mas a oportunidade de serem notados pelos 

homens. (4) Não existe percepção do quão pequeno é valor do louvor diante dos homens frente ao cuidado e exaltação divina. 

(a) Nossa oração não é dirigida aos homens. (b) Não devemos esperar dos homens as respostas de nossas orações. Nossos olhos 

não devem ser postos neles. (c) Não são os homens que devem julgar o que somos em nosso intimo, pois todos somos pó. 

2. Existem grandes bênçãos na santidade que é produção do desnudamento de uma alma (Mateus 6: 3-4 e 6).  

(1) Ela trás ao homem a recompensa de encontrar-se com Deus em seu presente. “Segui a paz com todos e a santificação, sem a 

qual ninguém verá o Senhor” (Hebreus 12:14). (2) Ela trás ao homem a compreensão de fazer aquilo que Deus espera dele.  E o 

que Deus mais espera do homem ao relacionar-se com Ele? Sinceridade, verdade e desnudamento total de alma e do ser. O 

homem passa entender de que o encontro com Deus acontece na via da verdade, e esta via só é tocada na intimidade que se tem 

com Deus. Esta intimidade é alcançável apenas por meio de um desnudar da alma que vai resultar em expressões de louvor. (a) É a 

expressão do culto da alma. (b) Expressão da verdade temos dentro da gente. (3) Ela trás ao homem a compreensão de que a 

oração dirigida a Deus é suficiente: (a) Porque o Pai nos vê em todo lugar e em todo o tempo. (Salmo 139: 7-8) e (João 1:47-48). 

(b) É melhor para nós sermos conhecidos pelo nosso Papai do Céu do que ser vistos apenas pelos homens. (c) Sentimos que nossa 

oração esta sendo derramada diante do Pai e que nossa alma esta sendo elevada até Ele. 

 Conclusão  

 

 A santidade performática leva ao homem o esquecimento de que é Deus quem deve saber o que fazemos e como fazemos e não 

os homens. A santidade performática leva ao homem a ilusão de observar a si mesmo e a elogiá-lo a si próprio gerando nele 

presunção.  A santidade performática não deixa o homem colocar o pé na realidade da vida e na essência da vida. Ela faz com que 

o homem acredite e se satisfaça com a falsificação de um viver longe de Deus. As experiências são sombras e nunca realidades. 

Precisamos pedir a Deus que nossa vida seja uma expressão do que diz o escritor de Hebreus: “Por meio de Jesus, pois ofereçamos 

a Deus, sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome” (Hebreus 13:15). 

 

 
 

 

 

 

Reflexões para compartilhamento: 

 

a) Como escapar da tentação de reproduzirmos em nossa vida a santidade das performances? 

b) Como fazer para vivermos  o desnudamento da alma todos os dias de nossa vida? 


