
2015 - Ano do Novo Começo 
Mensagem de Devocional 
Traduzido para o português por: Pr. Harry Urquiza 
22/08/2015. 
 
 
 

22 - “JEOVÁ-QADESH” 
 
 

“Eu sou o SENHOR que vos santifica”. Levítico 20:08. 

Quando lemos a história dos israelitas nas Escrituras, é fácil ignorar o ambiente 

pecaminoso em que eles se viram imersos. Cada nação em torno deles envolvidas em 

práticas que seriam consideradas horríveis, mesmo neste dia e idade. Torturas 

ritualistas, sacrifícios humanos, práticas sexuais, que não vou nem mencionar... Tudo 

era uma parte aceita na época, no mundo em que viveram. 

Mas Deus tinha um plano diferente para o Seu povo. Eles não eram para ser como todos os 

outros ao seu redor. Eles eram para se destacar e se destacar da maldade do mundo. Eram 

para ser um povo puro e um santo. Eles eram para ser santificados. 

Em hebraico, a palavra santificado é qadesh, e muitos estudiosos afirmam que se origina de 

outra palavra que significa "cortar". Isto faz muito sentido, porque o efeito do corte é separar, 

e que a essência da santificação é a separação. 

Imagine um objeto que é cortado em pedaços separados e aí você tem a sensação do que a 

palavra qadesh representa. A ideia é fazer algo separado e distinto da coisa que isto um dia 

fazia parte. 

Agora, quando tomamos esta palavra qadesh e a combinamos com o nome divino Jeová, 

abrem-se os nossos olhos para um outro aspecto de Sua natureza. Jeová-qadesh, ou "o Senhor 

que vos santifica", fala da influência divina de Deus sobre o Seu povo. Ele fala da maneira pela 

qual Ele leva aqueles que são Dele e os purifica e os santifica, ou os separa do mundo que uma 

vez eles fizeram parte. 

Isto é exatamente o que Ele fez com Israel quando eles foram separados das culturas ímpias e 

perigosas ao seu redor. E é o que Ele faz em nós quando somos chamados e colocados à parte 

do mundo ao nosso redor pelo poder de Jeová-qadesh. 

 


