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SANTIFICAÇÃO
Texto básico: 1 Pedro 1.13-21
A SANTIFICAÇÃO SE REALIZA EM DOIS TEMPOS:
Ø Um ato: No momento que a pessoa é salva, ela se torna santa. Ela é separada do mundo, para Deus.
Ø Um processo. Depois, o salvo precisa ser santificado, para se conformar com a vontade de Deus.
“Pois esta é a vontade de Deus: a vossa santificação... Que cada um de vós saiba possuir o próprio
corpo em santificação e honra...” 1 Ts 4.3,4
I – O QUE É SANTIFICAÇÃO
SER “SANTO”:
Ø
Não é apenas ser “separado” (como o seu significado no VT – Kadosh ou NT – Ágios).
Ø
Não é uma separação pura e simples.
É A SEPARAÇÃO DO MUNDO E A CONSAGRAÇÃO A DEUS.
Assim, podemos definir a separação como uma OPERAÇÃO DA GRAÇA DIVINA, pela qual o salvo é:
separado do mundo e da pecaminosidade interior, e consagrado, para uma dedicação total a Deus.
Esta separação e consagração a Deus PRODUZ no homem um caráter DE ACORDO com este
relacionamento com Deus.
FORMA-SE, então, no homem, um caráter santo, semelhante ao de Deus:
“Sede santos, porque eu sou santo” 1 Pe 1.16
II – A SANTIFICAÇÃO COMO PROCESSO
“Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais
agora, na minha ausência, DESENVOLVEI A VOSSA SALVAÇÃO COM TEMOR E TREMOR.” Fl 2.12
Quando a bíblia diz que devemos desenvolver a nossa salvação, ESTÁ FALANDO DA SANTIFICAÇÃO.
1) Na regeneração, o poder do pecado é quebrado. Há uma semente nova em nós, que é de Deus.
“Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado; pois o que permanece nele é a
divina semente; ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.” 1 Jo 3.9
A árvore do pecado foi cortada e recebemos o enxerto de uma nova natureza (Rm 11.17-19).
O crente, porque foi feito santo, e feito de uma raiz santa (Rm 11.16), irá produzir bons frutos.
No dizer de Langston:
“a regeneração torna a árvore boa;
a santificação torna o fruto bom.”
2) A santificação é um processo. Este se inicia na conversão e deve prosseguir durante todo o tempo
de nossa vida na terra.
a) Separado para a purificação. Para o sacerdote ser santo, ele precisava ser separado do
povo, mas precisava também se purificar. Livro de Levítico.
b) O trato com o pecado. Às vezes é preciso lutar contra o pecado até o sangue (Hb 12.4). Se se
descuidar, a pessoa pode estacionar, ou até regredir, em vez de crescer na santificação.
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III – COMO SE PROCESSA A SANTIFICAÇÃO
A Santificação É Obra Divina, Que Conta Com A Colaboração Humana.
Deus já providenciou todos os meios para a nossa santificação.
A morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição criaram todas as condições para que nós sejamos
santificados.
Não Há Santificação Sem Jesus.
Jesus se entregou em sacrifício, para que sejamos santificados.
“Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por
todas. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados.”
Hb 10.10,14
É Operação Do Espírito Santo.
O esforço do Espírito Santo em nos conduzir, em nos guiar, é direcionado à santificação.
“eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, EM SANTIFICAÇÃO DO ESPÍRITO, para obediência e a
aspersão do sangue de Jesus 1 Pe 1.2 Ver também: Rm 15.16 – 1 Co 6.11 – 2 Ts 2.13
A Palavra De Deus.
É através da palavra que somos santificados.
“Vós estais limpos pela palavra que vos tenho falado.” Jo 15.3
Por ser ela a verdade, somos guiados a toda a verdade e por ela santificados.
“Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade.” Jo 17.17
O Espírito Santo é que nos leva a conformação com o caráter de Deus, que é santo.
A Nossa Santidade É Importante.
Embora Deus queira a nossa santificação – “Pois esta é a vontade de Deus; a vossa santificação...”
Cabe a nós querer, através da apropriação
dos benefícios da sacrifício de Jesus,
da operação do Espírito Santo e
da Palavra de Deus,
SER SANTIFICADOS.
CONCLUSÃO
Há crentes que não crescem em santificação. A inconstância é um dos grandes inimigos da
santificação. É preciso não desanimar. Mas é necessário
colocar os olhos em Jesus e
prosseguir firmes até chegarmos à estatura do varão perfeito (Ef 4.13).

APLICAÇÕES
Ø Há algum pecado, algum vício de que você precisa se separar, santificando-se no Senhor? Não demore.
Faça isso já.
Ø Como anda sua consagração? Consagração significa “mão cheia”. Quer dizer: você precisa colocar a
sua vida nas mãos de Deus e deixá-la à sua disposição. Renuncie algo que ainda seja empecilho à sua
total santificação.
Ø Você está buscando na Palavra de Deus a santificação para sua vida?
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