JESUS ESTÁ VOLTANDO
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INTRODUÇÃO
Todo crente deve estar despertado quanto ao fato de que a bíblia repetidamente fala de
santificação como o preparo para o arrebatamento. Its5.23 “O Deus de paz vos santifique em
tudo e todo o vosso espirito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo” . portanto, afirma orientação para todos que esperam a vinda
de Jesus é que se prepare, buscando a santificação das suas vidas. IIPe3.14 “aguardando estas
coisas, procurai que Dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz” .
O assunto da santificação aparece com uma força imperativa na bíblia. Lemos claramente
que em Hb12,14 “sem santificação ninguém verá o SENHOR”. A Bíblia afirma em At20,32 também
que a herança prometida por Deus é data aos santificados, e fala da alegria entre os anjos nos
céus pela noiva do Cordeiro que se aprontou, isto é, vestiu-se de linho fino, puro e
resplandecente, porque o linho fino é justiça dos santos Ap19.7-8.
Vemos assim que não existe outra alternativa. Ou crente é santificado e assim preparado
para o arrebatamento, ou então, não é santificado e não está preparado no dia da vinda de Jesus,
é isto é, não verá a Deus. Pra compreender os sentido da palavra santificação vou fala sobre o
significado, uma força, entrega integral e como podemos ser santificados.
1-SANTIFICAÇÃO SIGNIFICA: SEPARAÇÃO – PURIFICAÇÃO
A Bíblia nos ensina sobre santificação que é uma necessidade de separa-se do mundo Lv20.26
“seja santo porque Eu Sou Santo, separei-vos dos povos para serdes meus ”. Tt2.14 disse Paulo
que Jesus se deu por nós pra nos remir de toda iniquidade, pra que agente seja um povo seu
especial zeloso de boas obras. Em levítico fala de santificação e purificação Apostolo Paulo diz em
IICo6.14-17 sobre a santificação, depois ele fala sobre a purificação IICo7.1. que ensino
importante.
Deus espera de nós hoje que é seu povo, que recosermos toda influencia do mal, do mundo de
não se contaminar com as iguarias do rei, nem mancha nos vesti Dn1.8. Quem aguarda a volta de
Jesus e tem essa esperança não se contamina; IJo3.3 .
2-A SANTIFICAÇÃO É UMA FORÇA QUE IMPULSIONA PARA FAZER O BEM
A santificação é uma força que traz uma influência santificadora sobre a nossa maneira de viver.
IPe1.15 “Serdes santos porque eu sou santo, em toda vossa maneira de viver”. Quem se santifica
tem o prazer de fazer o bem de agradar a Deus, Hb11.5 antes de Enoque ser arrebatado para os
céus, alcançou testemunho de que agradara a Deus, e o levou. Jesus está voltando; aquele que
santifica em toda sua maneira de viver Deus se agrada e o levará pra Se.
3-SANTIFICAÇÃO SIGNIFICA UMA ENTREGA INTEGRAL A DEUS
Jesus disse ao Seu Pai Jo17.19“Eu me santifico a mim mesmo, por eles” Ele assim revelou que se
entregara inteiramente ao Seu Pai, para que o proposito de Deus com a Sua vinda a este mundo se
cumprisse na integra.IICo5.15 Deus espera de nós esta entrega integral de nossas vidas; não
devemos mais viver para nós, mas para Ele que por nós morreu. De a Deus o que é de Deus.

Se entregue por completo pra Ele ai você venha a canta como em cantares de Salomão 2.16 “o
meu amado é meu e eu sou dele” Jesus está voltado ICo15.23 todos os que são dele subirão.

CONCLUSÃO
Pela salvação o crente é transformado numa nova criatura; Fp3.13-14 e deseja avançar para
alcançar aquilo que Deus preparou pra mim e você. É natural e até normal pra o mundo Andar
pecando, pra o crente o natural e normal é santificar e aguardando na esperança da volta de
Cristo Jesus.
Se santifica seus lábios, mãos, pés, olhos, ouvidos, no seu trabalho, escola, em casa, em toda vossa
maneira de viver, se prepara igreja amada Jesus Está voltando .

