
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Graças a Deus, eu não sirvo a outros deuses!” 
Será que não? 
“Senhor, como posso conferir isso?” 
Não era pra ser algo já resolvido? 
 
O mandamento “não servirás a outros deuses” foi dado ao povo de Deus. O Senhor estava 
colocando parâmetros para uma vida de santidade, separados para Deus, um povo 
exclusivamente Seu. É um processo, dia a dia, cada vez mais, como a luz da aurora! 
 

Deuteronômio 6:12-15 
Guarda-te, para que não esqueças o SENHOR, que te tirou da terra do Egito, da 
casa da servidão. 13 O SENHOR, teu Deus, temerás, a ele servirás, e, pelo seu 
nome, jurarás. 14 Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que 
houver à roda de ti, 15 porque o SENHOR, teu Deus, é Deus zeloso no meio de ti, 
para que a ira do SENHOR, teu Deus, se não acenda contra ti e te destrua de 
sobre a face da terra. 
 
Deuteronômio 10:17-21 
17 Pois o SENHOR, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o 
Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita 
suborno; 18 que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão 
e vestes. 19 Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. 
20 Ao SENHOR, teu Deus, temerás; a ele servirás, a ele te chegarás e, pelo seu 
nome, jurarás. 21 Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e 
temíveis coisas que os teus olhos têm visto. 
 

Será que valorizamos os mandamentos do Senhor ou nos esquecemos deles? Por acaso achamos 
que eles são do “velho testamento” e não valem mais? 
 
Nesta sociedade “pós-moderna” somos facilmente levados a uma vida de independência onde 
não precisamos nos submeter a ninguém e a nada. No Reino de Deus é diferente, completamente 
diferente; somos chamados a viver de modo separado, santos! 
 
Servir só ao Senhor é um dos passos mais importantes para uma santificação prática. A religião 
ensina um conceito de santificação que está sempre relacionado à “aura” de alguns “santos”. Mas 
o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina que aquele que nasceu de novo tem prazer em se separar 
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de tudo que é do mundo, inclusive coisas lícitas, para se dedicar cada vez mais, somente ao 
Senhor. 
Não estamos falando de trabalhar, fazer muita coisa pra Deus, mas de amar e servir em Sua 
missão! 
 

1 Coríntios 6:12 
12 Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são 
lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 
 

Tudo que nos domina se torna um senhor sobre nós. Tudo que nos governa é um deus sobre 
nós. Se o futebol ou o dinheiro determina nossa agenda, então já estamos debaixo do domínio 
dessa atividade terrena. É lícito, mas não posso me deixar dominar, senão, isso é um deus na 
minha vida. Poderia ser o carro, uma pessoa, um determinado prazer... Da mesma forma podemos 
pensar no trabalho, no lazer, na manutenção da casa, no descanso ou deleite pessoal, sexo, hobby 
etc. Muitas coisas dominam a natureza carnal e podem estar nos dominando. 
 
“Deus não é quem proclamamos cultuar, mas aquele que determina nossa agenda.” 
Se deixamos coisas essenciais, prioritárias, fundamentais, para satisfazer o domínio de outro 
governo, já estamos servindo a outros deuses! Muitas vezes são como vícios ocultos. Isso é 
pesado. Mas, aos pés da Cruz, como discípulos dispostos a seguir Jesus, fica mais simples deixar 
em segundo plano as coisas lícitas, exterminar aquelas que não são lícitas e nos separar, priorizar 
o Reino. 
 

Mateus 6:25-34 
25 Por isso, vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis 
de comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não 
é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes? 26 Observai as 
aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros; contudo, vosso 
Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? 27 
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da 
sua vida? 28 E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como 
crescem os lírios do campo: eles não trabalham, nem fiam. 29 Eu, contudo, vos 
afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30 
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada 
no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? 31 Portanto, não vos 
inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que beberemos? Ou: Com que nos 
vestiremos? 32 Porque os gentios é que procuram todas estas coisas; pois vosso 
Pai celeste sabe que necessitais de todas elas; 33 buscai, pois, em primeiro lugar, 
o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34 
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus 
cuidados; basta ao dia o seu próprio mal. 

 
Alguns ainda discutem se podemos ouvir músicas mundanas. Outros questionam se não 
deveríamos parar de assistir certos tipos de filme. O que importa não é determinarmos regras, 
mas termos alvos de santificação, de nos desligar cada vez mais das atrações, distrações e 
ambições desta terra. Essa é a caminhada crescente de subirmos para a eternidade com Deus! 
 

Colossenses 3:1-4 
 Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do 
alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. 2 Pensai nas coisas lá do alto, 
não nas que são aqui da terra; 3 porque morrestes, e a vossa vida está oculta 
juntamente com Cristo, em Deus. 4 Quando Cristo, que é a nossa vida, se 
manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele, em glória. 

 
A santificação é o processo de preparo de um discípulo verdadeiro, a fim de ir morar com o Pai 
por toda a eternidade. 
 
 

 



Hebreus 12:14-17 
14 Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, 
15 atentando, diligentemente, por que ninguém seja faltoso, separando-se da 
graça de Deus; nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, 
e, por meio dela, muitos sejam contaminados; 16 nem haja algum impuro ou 
profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de 
primogenitura. 17 Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a 
bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora, com 
lágrimas, o tivesse buscado. 

 
 
4 perguntas importantes a serem respondidas e compartilhas no Pequeno Grupo 
 

1. Quais coisas atropelam sua agenda com Deus (sem pedir licença) e te levam a substituir 
o culto, a leitura bíblica, o devocional, a Célula etc., por atividades terrenas? 

 
2. Você acha que esse ensino é pesado demais, meio extremista e que poderíamos 

relativizar algumas coisas? 
 

3. Qual o preço de uma vida crescente de santificação? 
 

4. Você está disposto a intensificar a vida na Palavra, no discipulado e santificação? Quais 
passos pode dar hoje? 

 
 

Tito 2:11-14 
Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, 12 
educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, 
vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente, 13 aguardando a 
bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador 
Cristo Jesus, 14 o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda 
iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de 
boas obras.  
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