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O QUE REALMENTE SIGNIFICA SER SANTO? 
 

Amado (a), 

A interpretação literal para ‘santo’ de acordo com a Palavra é ‘separado’ ou ‘fora’. Portanto ser santo significa estar 
separado, para ser diferente. Separado e diferente do que? Do que o mundo é. Do jeito que o mundo age. Do jeito que o 
mundo pensa. Na Bíblia conta sobre o guerreiro Calebe no antigo testamento, que ‘ele era um homem de um outro 
(diferente) espírito’. 

Eu acredito que os Cristãos se esqueceram o que realmente significa ser ‘santo’, ou estar ‘separado’. Talvez a realidade 
seja que eles não entendem o que isso realmente significa. Eu acredito que muitos que hoje em dia se dizem ‘Cristãos’ são 
como muitos que se dizem ateístas ou satanistas, afirmam não acreditarem em Deus ou satanás. 

Só porque uma pessoa se diz Cristã não necessariamente significa que ela realmente seja. A triste realidade é que a 
maioria dos crentes de hoje não se parecem nenhum pouco aos crentes da igreja primitiva que se chamavam ‘Cristãos’. 

Na realidade eles eram chamados de ‘discípulos’, que é o termo que eu prefiro usar, ou mesmo o termo ‘crente’. Um 
discípulo é um DISCIPLINADO SEGUIDOR DE JESUS CRISTO. ‘Cristão’ é um termo muito abrangente hoje em dia. 
A maioria que se auto intitula assim não sabe nada sobre disciplina em suas vidas, seja espiritual, natural, física, de 
trabalho ou negócios. 

Eu adoraria se fosse possível entrar em uma máquina do tempo e voltar àquela época para testemunharmos de primeira 
mão como os discípulos originais agiam, pensavam e operavam. Eu posso te dizer com certeza que o ‘cristão’ de hoje é 
muito diferente dos discípulos que andaram pela terra depois da ressureição e ascensão de Cristo. Eles eram realmente 
Pessoas Separadas, pessoas de um outro (diferente) espírito, atitude, ação e mentalidade. 

Era bem óbvio para o resto do mundo o quão diferente e separado eles eram. Era fácil distinguir os discípulos, os 
primeiros Cristãos daquela época, do resto do mundo. Eles se destacavam como uma brilhante maçã vermelha em uma 
bananeira. Tudo relacionado a eles e a sua presença gritava que eles eram santos, realmente separados, diferentes. O resto 
do mundo via claramente, entendia, reconhecia e sabia que estes HAVIAM ESTADO COM JESUS... 

Isso realmente deveria nos dar algo para pensar hoje. Nós deveríamos parar e perguntar a nós mesmos algumas perguntas 
difíceis: Será que nossas palavras, atitudes e ações se parecem com as de discípulos que estão realmente separados e 
diferentes do resto do mundo? Será que somos pessoas de um outro espírito as quais o mundo pode imediatamente 
reconhecer e ver a diferença? 

Eu acho que muitos crentes veem a santidade como uma forma legalista de ações e aparência. Na verdade, a real 
santidade vem de dentro. Sim, quando andamos como pessoas verdadeiramente separadas por dentro, isto também irá se 
manifestar por fora, mas não de uma forma legalista e de aparência. 

Há alguns anos atrás eu estava trabalhando com um individuo que estava no ministério já há muitos anos. A princípio esta 
pessoa me pareceu bem madura, livre e purificada de pensamentos e ações legalistas e religiosas. Depois de trabalhar de 
perto com essa pessoa por mais de um ano, descobri abruptamente a realidade. 

Nós havíamos feito diversos encontros e conferências juntos onde o poder e presença de Deus se fez presente, tocando e 
curando pessoas de uma forma inegável. Eu estava liderando o louvor, ensinando, ministrando profeticamente e 
derramando meu coração e vida sem reservas as pessoas com quem estávamos trabalhando. 

Depois de tudo isso, o inimigo pegou essa pessoa de uma forma a ponto dela começar a ficar com inveja de mim e se 
sentir ameaçada. Esta pessoa tinha o dobro da minha idade natural. Eles me disseram inúmeras vezes como eu havia sido 
‘enviado por Deus’ a eles, e que ‘eu era tudo que eles haviam orado e esperado para trabalhar junto em aliança e 
responsabilidade’. 
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Eu sei que nós precisamos sempre esperar o melhor das pessoas e do que elas dizem, mas a realidade é que falar 
simplesmente não tem valor se houverem ações correspondentes. Podemos dizer que amamos alguém, mas o amor 
verdadeiro de acordo com a palavra de Deus é ‘de FATO (ação) e em VERDADE’. 

Por fim, eu recebi um telefonema desta pessoa. E em resumo eles me disseram que eu estava ‘representando a eles e ao 
ministério deles’. Disseram que eu não podia continuar os representando propriamente com a forma como me vestia. Eles 
disseram que eu precisava mudar a ‘forma como me vestia’ se quisesse continuar trabalhando no ministério deles. 

Se o Espírito Santo não tivesse me alertado de que havia algo estranho, eu teria ficado ainda mais surpreso em ouvir o que 
eles me falaram. Eu já havia começado a perceber a forma legalista e religiosa a qual esta pessoa estava presa, como o uso 
de tradições e rituais judeus. Coisas estas que o Espírito Santo claramente havia me alertado contra através do apóstolo 
Paulo em seu livro aos Gálatas e em outros lugares nas escrituras. Rituais que são prisão e que estão debaixo da lei a qual 
Cristo já cumpriu e nos deu a liberdade através de nossa natureza nova. 

Eu gentilmente e amavelmente respondi a esta pessoa, explicando a eles que eu NÃO fui chamado para representar eles 
ou o ministério deles. Eu fui chamado para representar o SENHOR JESUS CRISTO, e era para eu fazer isso sendo eu 
mesmo. Sendo quem ELE me chamou para ser, e fazendo o que ELE me chamou para fazer para alcançar pessoas que 
ELE me chamou para alcançar e ministrar. Eu esperei por uma resposta gentil e madura, mas infelizmente isso não 
aconteceu. 

Esta pessoa cortou relações comigo e falou mal de mim e do ministério que meu Pai me confiou. Foi uma grande virada 
de 180º em comparação as palavras e ações prévias deles. Eu permaneci com meu coração correto diante de Deus, os 
perdoei, abençoei e os liberei de acordo com os ensinamentos das escrituras. Em menos de um ano após o ocorrido e 
porque eu escolhi o caminho do perdão, Deus pode me abençoar e promover minha vida e ministério de uma forma 
maravilhosa. Aleluia e Amém! 

Meu querido amigo, a santidade não é a forma como nos vestimos exteriormente. Sim, a bíblia diz que devemos ser tudo 
a todos, para alcançar alguns, mas isto acontece quando somos santos, separados e diferentes POR DENTRO. Pode haver 
momentos e situações em que o Espírito Santo te instrua a se vestir de uma certa forma para ir e ministrar a alguém, mas 
está seria uma exceção a regra. Nós devemos ser quem realmente somos, ser quem Deus nos fez, e isto significa, se vestir 
da forma que você gosta, ou fazer isto para alcançar as pessoas que Ele te chamou para alcançar e ministrar. 

Cada indivíduo e ministério é diferente, e nós não deveríamos nunca colocar pressão sobre ninguém para tentar conformá-
los ao nosso jeito legalista de pensar, agir ou vestir. Este é o trabalho do Espírito Santo, de liderar e guiar a cada um, e 
precisamos obedecer a este mover como indivíduos, de acordo com o que convém a cada um. 

Por algumas vezes eu usei boné ao ministrar e liderar o louvor e pessoas tentaram de forma legalista me criticar e 
condenar por isso. JAMAIS usar um boné impediu o Espírito Santo de se mover poderosamente, ou da presença de Deus 
se manifestar. Na verdade, a forma como me visto nunca impediu Ele de mover ou ministrar! Isto meu amigo é puro 
legalismo, e Deus não se move ou se impressiona com isso. 

Jesus nos ensinou e nos disse que, ‘SEJAIS SANTO... SEPARADOS, DIFERENTES, ASSIM COMO EU SOU 
SEPARADO E DIFERENTE’. Isto acontece dentro de nós, em nosso coração, através do poder do espírito nascido de 
novo. E isto se manifestará em nossa alma e nosso corpo. 

Nós vivemos em um mundo muito mal e cruel cheio de naturezas mortas, pecado e opressão demoníaca. Um mundo 
dessensibilizado e amortecido a violência, perversidade, ganancia e iniquidade.  Um mundo que bombardeia 
constantemente a nossa mente e nossos pensamentos através da tecnologia e da mídia com sua agenda maligna do 
inimigo. Nós temos que separar um tempo constantemente para nos separarmos dessas coisas do mundo. Para nós 
separarmos do mal e de sua influencia para passarmos tempo com o Pai e com Sua palavra, em oração e adoração. 

Eu já ensinei e compartilhei com você como a alma, a mente, a vontade, as emoções e o intelecto têm o poder de nos 
conformar e transformar aquilo a que são submetidos com maior frequência. Não importa quão forte nossa fé ou crença 
seja, se estamos nos submetendo mais as coisas negativas da mídia, e todas as coisas demoníacas, pensamentos da nova 
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era, ideais e crenças que vem através da mídia, então eventualmente começaremos a crer nas mentiras que estão sendo 
alimentadas a nós. 

Então separe um tempo para avaliar sua vida, e ao que você tem dado seu tempo e energia. O que você tem visto, ouvido, 
escutado e absorvido? Comece a se alimentar do pão da vida, com a Palavra de Deus, a única que pode alimentar e 
sustentar ao espírito e alma sedentos. Vamos continuar a nos esforçar para separar um tempo das coisas do mundo, das 
coisas da carne, para nos santificarmos. Separarmo-nos das coisas do mundo para nos dedicarmos as coisas de Deus. 

Vamos escolher continuamente a entregarmo-nos a ELE, e a SUA palavra para que possamos nos tornar verdadeiramente 
santos, separados e de um outro espírito. O qual o mundo vê e nota que estivemos com Jesus. Amém e Amém. 

Na verdade e graça de nosso Senhor & Salvador, 

Caleb 
Warriors Rising 
www.WarriorsRising.com 

contato@warriorsrising.com 


