Fresh Eyes em Santidade:
Viver o Manifesto Santidade
Como líderes de avançar na vivência da santidade no seu ministério, representa as seguintes temas terão
de ponderar cuidadosamente nos próximos anos. Oferecemos isso como um convite para participar em
conjunto de unidade em torno da mensagem de transformação confiados aos nossos cuidados.
1. Dimensões da Santidade
Santidade tem várias dimensões. Dentro de cada dimensão, existem realidades contrastantes. É
importante para abraçar os dois elementos de cada lado para experimentar e praticar a santidade em
sua plenitude.
a. Individual e Empresarial: Somos chamados a ser santos pessoas individualmente e para ser
um povo santo corporativamente. O aspecto social da santidade, que é proeminente na
Escritura precisa ser enfatizado novamente nesta época e cultura.
b. Centrada em Cristo e do Espírito Santo-centrado: o Espírito Santo trabalhar dentro de nós
leva a conformidade com a pessoa de Jesus Cristo. Nem deve ser expressa sem o outro.
c. Desenvolvimento e End: Deus tem um propósito supremo de cada pessoa, o que é ser como
Jesus Cristo. Ensinar sobre o desenvolvimento na vida cristã deve acompanhar a final da
semelhança de Cristo em vista.
d. Crise e Processo: Uma obra definitiva da graça de Deus em nossos corações e nossa
cooperação em curso à sua graça são igualmente enfatizados.
e. Bênçãos e Sofrimento: Full união com Jesus Cristo traz muitas bênçãos, mas também
compartilhar um dos seus sofrimentos.
f.

Separação e Encarnação: as pessoas estão em Santo, mas não do mundo. Santidade
requer separação e redentor, reconciliador e restaurador de noivado.

g. Formas e Essência: Santidade sempre se expressa em formas particulares, que são as
formas em que se traduz em vida e ação. Mas as formas não deve ser confundida com a
essência da própria santidade.
Como você equilibra essas realidades contrastantes em sua vida pessoal e ministério? Onde você
vê a necessidade de um maior equilíbrio?
2. Essência da Santidade
A essência da santidade é que Deus é santo e nos chama a sermos um povo santo. O desafio está
refletindo Jesus Cristo de uma forma relevante e contextual que transcende a posição social e da
diversidade. Habitado e fortalecidos pelo Espírito Santo, os santos vivem e amam como Jesus Cristo.
Andando intimamente com ele transborda na compaixão e advocacia para aqueles a quem Deus ama.
Como pode você eficazmente incorporar santidade no contexto onde você está agora, pessoalmente
e no ministério?
3. Catolicidade da Santidade
Embora as diferenças levaram à fragmentação das igrejas, a santidade convida unidade. Deus quer
curar a fazer todo-o quebrantamento de pessoas, igrejas e sociedade. O impacto da santidade
ultrapassa as fronteiras da tradição, da teologia, gênero, etnia e tempo para afetar as pessoas e
estruturas institucionais. A cura resultante une todos os cristãos em plenitude, crescendo na
semelhança de Cristo. A mensagem de santidade envolve conversação e engajamento com os outros.

Que conversas e ações que você precisa desenvolver para trazer a cura para as pessoas, igrejas e
sociedade?
4.

Santidade e Cultura

povo de santidade, enquanto se influenciado pela cultura, deve transmitir a mensagem de santidade
dentro de várias culturas. Cultura afeta a mensagem de santidade e igrejas porque somos socialmente
em forma de seres humanos. Cultura nos desafia a mediar a santidade em formas que são relevantes e
transformar sem perder a integridade da mensagem.
Como nós exegeta de cultura e subcultura, a fim de alcançar a transformação? Como você poderia
encarnar a mensagem de santidade na sua pastoral fixação imediata?
5.

Santidade e da Comunidade

santidade pessoal e empresarial exige que as comunidades de fé prosseguir estruturas organizacionais,
processos e conteúdos que promovem a obediência radical a Jesus Cristo. Santidade não se
desenvolve de forma isolada a partir de outros crentes e as comunidades religiosas que prestam
assistência espiritual e responsabilidade.
O comunal estruturas, processos e conteúdos que ajudem a promover a obediência radical a Jesus
Cristo, pessoalmente e no ministério?
6. Preocupação Social e Santidade
engajamento social é uma expressão essencial da encarnação e social santidade pessoal. Inclui
ministério entre os pobres, marginalizados e marginalizadas. Santidade requer uma resposta ao
mundo mais profundo e mais gritante necessidades. engajamento social é o trabalho contínuo de
Jesus Cristo e através da Igreja pelo Espírito Santo para o mundo.
Desde a proclamação do evangelho de Jesus Cristo aos pobres é essencial, como você encarnar o
envolvimento pessoal e social de continuar com os deserdados e marginalizados?
7. Comunicação Santidade
Os cristãos vivem em ambientes de mudança de linguagem. Devem comunicar uma mensagem de
santidade de maneiras que sejam claras, relevantes e cativante. A mensagem de santidade, muitas
vezes foi comunicado com os termos e paradigmas que não são entendidos hoje.
Que termos e paradigmas que você poderia usar para comunicar a mensagem de santidade, de uma
maneira convincente?
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