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¨SANTO, SANTO, SANTO
É O SENHOR DOS EXÉRCITOS, A TERRA INTEIRA ESTÁ 

CHEIA DA SUA GLÓRIA¨
(ISAIAS 6:3)



A importância que as Escrituras dão à 
santidade do nosso Deus

 ¨Não há ninguém santo como o SENHOR; não há outro além de ti; 
não há rocha alguma como o nosso Deus.¨ (I Sam.2:2)

 ¨No ano em que o rei Uzias morreu eu vi o SENHOR assentado num 
trono alto e exaltado e a aba de sua veste enchia o templo. 

Acima dele estavam serafins: cada um deles tinha seis asas: como 
duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas 

voavam. E proclamavam uns aos outros: ‘Santo, santo, santo é o 
SENHOR dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória.’  Ao 
som das suas vozes os batentes das portas tremeram e o templo 

ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim! Estou perdido! Pois 
sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de 

lábios impuros; os meus olhos viram o Rei, o SENHOR dos Exércitos!¨
(Isaias 6:1-5)



A importância que as Escrituras dão à 
santidade do nosso Deus

 ¨Cantem ao SENHOR um novo cântico; cantem ao SENHOR, todos 
os habitantes da terra! Cantem ao SENHOR, bendigam o seu 
nome; cada dia proclamem a sua salvação! Anunciem a sua 
glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os 

povos!  Porque o SENHOR é grande e digno de todo louvor, mais  
temível do que todos os deuses! Todos os deuses das nações não 

passam de ídolos, mas o SENHOR fez os céus. Majestade e 
esplendor estão diante dele, poder e dignidade, no seu santuário. 
Dêem ao SENHOR, ò famílias das nações, dêem ao SENHOR  glória 
e força. Dêem ao SENHOR a glória devida ao seu nome, e entrem 
nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o SENHOR no esplendor 

da sua santidade; tremam diante dele todos os habitantes da 
terra.¨

(Salmos 96:1-9)



A importância que as Escrituras dão à 
santidade do nosso Deus

 ¨Os seres celestiais ao redor do trono de Deus...  Dia e noite 
repetem sem cessar: ‘Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus 

todo-poderoso, que era, que é e que há de vir.’ Toda vez 
que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que 
está assentado no trono e que vive para todo o sempre, os 
vinte e quatro anciãos se prostram diante daquele que está 
assentado no trono e adoram aquele que vive para todo o 

sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, e 
dizem: ‘Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a 

glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e 
por tua vontade elas existem e foram criadas.¨

(Apoc.4:6-11)



O que é que estas Escrituras nos 
ensinam sobre a santidade de Deus?

 A Santidade de Deus é algo super-importante! (Todos as criaturas ao redor 
do trono no Céu proclamam  sem cessar ¨Santo, santo, santo¨ na 

presença do Senhor!)

 Nenhum outro ser no universo compartilha com Deus esta qualidade de 
Santidade(nenhum ser celestial, nenhum anjo, nenhum ser humano, 

nenhuma criatura debaixo do céu ou no mar... somente Deus é santo no 
seu sentido absoluto descrito nas Escrituras)

 Nem os serafins podiam mirar diretamente a Deus, pois com duas de suas 
asas eles ¨cobriam seu rosto¨ (Isaias 6:2)

 ¨Adorem o SENHOR no esplendor da sua santidade; tremam diante dele 
todos os habitantes da terra.¨ (Salmos 96:9)



Que significa ¨Deus é santo¨?

 Deus é absolutamente puro (sem nenhum defeito ou
contaminação de qualquer natureza)

 Deus é completo e perfeito (sem faltar absolutamente
nada do que é bom e puro)

 Não há absolutamente nada que podia ¨melhorar¨ a 
natureza ou caráter de Deus



A santidade de Deus é o atributo
Divino que incorpora todos os demais

atributos Divinos

 Especialmente Seus atributos morais
 Atributos Morias: bondade, compaixão, justiça, 
misericórdia, graça, longanimidade, fidelidade, etc.

 Deus é absolutamente puro, completo e sem defeito
em todos os Seus atributos: Deus é santo!



A santidade de Deus é o atributo
Divino que incorpora todos os demais

atributos Divinos

 A Santidade de Deus é a medida/norma usada para 
medir todas as outras formas de ¨santidade¨

 A santidade dos homens, anjos, seres celestiais, 
serafins, etc., é apenas uma refleção parcial e 

incompleta da santidade perfeita e absoluta do Criador
 Ele não comete erros, Ele não se engana, Ele não
comete maldade, Seus juizos são sempre perfeitos e 
corretos, Ele é perfeitamente justo em tudo que faz e 

diz.



A santidade de Deus é o atributo
Divino que incorpora todos os demais

atributos Divinos

 Não existem ¨graus¨ de santidade em relação a Deus. (Ele é 
absolutamente perfeito, sem defeito, infinitamente puro e 

completo)(100% santo em todo sentido)
 Estátuas perfeitas de mármore na antiguidade que foram

esculpidas sem nenhum defeito levavam um selo que dizia
¨sin cere¨ (que em Latim significa ¨sem cera¨)(ou, em outras

palavras ¨perfeita¨)
 Deus é ¨sin cere¨ (perfeito) em todos os sentidos…Ele é 

100% santo!



Nosso respeito e reverência pela 
santidade de Deus é importante?

 ¨Obedeçam aos meus mandamentos e coloquem-nos 
em prática. Eu sou o SENHOR. Não profanem o meu 
santo nome. Eu serei reconhecido como santo pelos 
israelitas. Eu sou o SENHOR, eu os santifico...eu sou o 

SENHOR.¨
(Lev.22:31-33)



Nosso respeito e reverência pela 
santidade de Deus é importante?

 ¨O SENHOR está no seu santo templo; o SENHOR tem o 
seu trono nos céus. Seus olhos observam; seus olhos 
examinam os filhos dos homens...o SENHOR é justo, e 

ama a justiça; os retos verão a sua face.¨
(Salmos 11:4,7)



Nosso respeito e reverência pela 
santidade de Deus é importante?

 ¨Mas, assim como é santo aquele que os chamou, 
sejam santos vocês também em tudo o que fizerem,
pois está escrito: Sejam santos porque eu sou santo.¨

(I Pedro 1:15,16)



Nosso respeito e reverência pela 
santidade de Deus é importante?

 ¨Esforçem-se...para serem santos, sem santidade 
ninguém verá o Senhor.¨

(Hebréus 12:14)



Nosso respeito e reverência pela santidade do 
nosso Deus afeta a qualidade do nosso louvor?

 Quanto melhor nossa compreensão da santidade de 
Deus melhor entenderemos nossa propria imperfeição

“Ai de mim! Estou perdido! Pois sou um homem de lábios impuros e 
vivo no meio de um povo de lábios impuros; os meus olhos viram o 

Rei, o SENHOR dos Exércitos!” (Isa.6:5)
“Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador!” (Lk.18:14))

“Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação: Cristo Jesus veio ao
mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior.¨

(I Tm.1:15f)
 A Santidade de Deus é a cura perfeita para arrogância e orgulho!



Nosso respeito e reverência pela santidade do 
nosso Deus afeta a qualidade do nosso louvor?

 Quanto melhor entendermos a santidade de Deus mais
valorizaremos nossa salvação do pecado, a separação
de Deus causada pelo pecado e a promessa da vida

eterna. 

¨O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a 
vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor¨ (Rmanos 6:23)

¨Venham, vamos refletir juntos, diz o SENHOR. Embora os seus
pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos

como a neve; embora sejam rubros como purpura, como a lã se 
tornarão.¨ (Isaias 1:18)



Nosso respeito e reverência pela santidade do 
nosso Deus afeta a qualidade do nosso louvor?

 A Salvação do pecado é o resultado do Deus santo 
extendendo Sua mão salvadora a nós, pecadores; não do 
homem arrogante, jactando-se de sua perfeição pessoal

¨Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a 
bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por

nós praticados mas devido a sua misericordia, ele nos salvou…¨
(Tito 3:4-6)

¨Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados…Todavía, 
Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, 

deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em
transgressões¨ (Ef.2:1-10)



Nosso respeito e reverência pela santidade do 
nosso Deus afeta a qualidade do nosso louvor?

 Quanto melhor apreciarmos a santidade perfeita de 
Deus mais nos esforçaremos para sermos transformados

à Sua imágem

¨Pois está escrito: ‘Sejam santos porque Eu sou santo’.¨
(I Pedro 1:13)



Nosso respeito e reverência pela santidade do 
nosso Deus afeta a qualidade do nosso louvor?

 Quanto mais valorizarmos a santidade perfeita de Deus 
mais resistiremos o pecado em todas as suas formas. 

 ¨Odeiam o que é mal; apeguem-se ao que é bom¨. 
(Romanos 12:9)

 ¨Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a 
carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem

de acordo com a carne, morrerão: mas, se pelo Espírito
fizerem morrer os atos do corpo, viverão.¨

(Romanos 8:12,13) 



Nosso respeito e reverência pela santidade do 
nosso Deus afeta a qualidade do nosso louvor?

 Quanto melhor apreciarmos a santidade perfeita de 
Deus melhor entenderemos e apreciaremos a 

intensidade de Seu amor para conosco

¨Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: 
sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos!¨

(I João 3:1)
¨Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho 

Unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas 
tenha a vida eterna.¨ (João 3:16)



Nosso respeito e reverência pela santidade do 
nosso Deus afeta a qualidade do nosso louvor?

 Quanto mais apreciarmos a santidade incrível de Deus 
mais estaremos em condições para louvá-Lo  

simplesmente por quem Ele é! (Isaias 6:3)
¨Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a 

mim?¨ , pergunta o Santo. (Isaias 40:25)
¨Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus todo-poderoso, que 

era, que é e que há de vir.¨ (Apocalipse 4;8)
¨Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a gloria, a honra

e o poder porque criaste todas as coisas, e por tua vontade
elas existem e foram criadas.¨ (Apocalipse 4:11)



O que ofende/insulta a santidade de 
Deus?

 O nosso pecado ofende e insulta a Deus

¨Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal; não podes 
tolerar a maldade¨ (Habacuque 1:13)

¨Ah, nação pecadora, povo carregado com iniquidade! Raça de 
malfeitores, filhos dados à corrupção! Abandonaram o SENHOR, 

desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram…. Não consigo suportar
suas assembleias cheias de iniquidade.¨ (Isaias 1:4,13)

¨Vejam, o braço do SENHOR não está tão encolhido que não possa 
salvar...os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por 

isso ele não os ouvirá.¨ (Isaias 59:1,2)



O que ofende/insulta a santidade de 
Deus?

 Quando pecamos estamos dizendo ¨não¨ a Deus e a 
Sua vontade para conosco

 Há várias maneiras de dizer ¨não¨ a Deus:
 Um ¨não¨absoluto: “Não, não vou fazer isto ou aquilo

nunca!¨
 Um ¨não- talvez¨: “Não, pelo menos não agora¨ (Não

estou fechando a porta à possibilidade de fazer isto, 
mas por enquanto não)



O que ofende/insulta a santidade de 
Deus?

 Um ¨não de juiz¨: ¨Eu serei o juiz do que é certo ou
errado para minha vida, e não Deus! (é uma forma de 

arrogância e egoismo)



O que ofende/insulta a santidade de 
Deus?

 Falta de gratidão

 A bondade de Deus constitue uma das manifestações
da santidade de Deus para conosco (porque Deus é 

totalmente puro e perfeito, Ele quer o nosso bem)

 A gratidão é simplesmente o reconhecimento da nossa
parte que Deus é bom e tem sido bom para conosco



A importância da gratidão

 ¨...continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé 
como foram ensinados, transbordando de gratidão.¨ (Colossenses 2:6)

 ¨Tudo o que fizerem seja em palavra ou em ação façam-no em nome do 
Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai.¨ (Colossenses 3:17)

 ¨Dêem graças em todas as circumstâncias, pois esta é a vontade de Deus 
para vocês em Cristo Jesus.¨ (I Tessalonicenses 5:18)



Como equilibrarmos os nossos cultos?

 Como honrar a absoluta santidade de nosso Deus (Sua 
pureza, perfeição, e odio do pecado) e ao mesmo 

tempo reconhecer e honrar Seu amor, compaixão e 
graça?



Se enfatizamos Seu amor, compaixão e graça à 
exclusão de Sua santidade e justiça qual seria a 

possível consequência?

 Perder o sentido da seriedade do pecado

¨Ai de mim! Estou perdido! Pois sou um homem de lábios
impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros; os

meus olhos viram o Rei, o SENHOR dos Exércitos!¨
(Isaias 6:5)

¨O salário do pecado é a morte¨ (Romanos 6:23)
¨Nada, em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. 
Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele

a quem havemos de prestar contas.¨ (Hebreus 4:13)



Se enfatizamos Seu amor, compaixão e graça à 
exclusão de Sua santidade e justiça qual seria a 

possível consequência?

 Diminuir a nossa apreciação para tudo que Deus tem
feito para nos salvar

¨Deus tanto amou o mundo que deu Seu Filho Unigênito
para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a 

vida eterna.¨ (João 3:16)
¨Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha

pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus.¨
(II Coríntios 5:21)



Se enfatizamos Seu amor, compaixão e graça à 
exclusão de Sua santidade e justiça qual seria a 

possível consequência?

 Reduzir nosso respeito e reverência de estar na
presença de Deus

¨Pois o nosso Deus é fogo consumidor!¨ (Heb.12:29)
¨Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na

terra, debaixo da terra e no mar e tudo o que neles há
que diziam: Àquele que está assentado no trono e ao

Cordeiro sejam o louvor, a honra, a gloria e o poder, para 
todo o sempre!¨ (Apoc.5:13)



Se enfatizamos a santidade de Deus, Sua justiça 
e odio do pecado à exclusão de Seu amor, 

compaixão, misericórdia e graça, como seria?

 Deus poderia tornar-se um ¨Deus de condenação¨. Fugimos
de um Deus assim. Um Deus de condenação gera medo e 

temor.

 Deus poderia tornar-se um ¨Deus que está longe e não
perto¨ (Por ser um Deus tão puro, santo e separado do 

pecador, perderíamos a capacidade de nos relacionar com 
Ele.

 Devemos buscar um equilíbrio entre estas qualidades de 
Sua natureza se queremos louvá-Lo como Ele é!



Conclusão 
(Escolha o ponto que fala mais alto para você e 

compartilha com a classe)

 A importância que as Escrituras dão à santidade do nosso Deus
 O que estas Escrituras nos ensinam sobre a santidade de Deus

 Que significa ¨Deus é santo¨?
 A santidade de Deus é o atributo Divino que incorpora todos os demais atributos

Divinos
 Nosso respeito e reverência pela santidade de Deus é importante?

 O que ofende/insulta a santidade de Deus?
 Como equilibrarmos os nossos cultos?

 Se enfatizamos Seu amor, compaixão e graça à exclusão de Sua santidade e 
justiça qual seria a possível consequência?

 Se enfatizamos a santidade de Deus, Sua justiça e odio do pecado à exclusão de 
Seu amor, compaixão, misericórdia e graça, como seria?

¨Santo, Santo, Santo é o nosso Deus!¨?
?


