
Santificação

(Tornar-se 

semelhante a Cristo)

• Como avançar em direção à maturidade

cristã?

• Quais são as bênçãos do crescimento

cristão?



Santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e 

do homem que nos torna cada vez mais livres do pecado e 

semelhantes a Cristo em nossa vida presente.

(W. Grudem, 1999, pág. 622)



Diferenças entre Justificação e Santificação

Justificação Santificação

Posição legal Condição interna

Evento instantâneo Evento contínuo

Perfeita nesta vida Imperfeita nesta vida

Igual nos cristãos Variável nos cristãos

Apenas Deus atua O homem coopera

O NT nos exorta a dar atenção à 

santificação e por ela demonstrar zelo 

(Hb 12.14; 1Pe 1.16)



1. Inicia-se na regeneração (Tt 3.5)

• Mudança moral (1Co 6.9-11)

• Nesse sentido, foi consumada (1Co 6.11)

• Não podemos continuar pecando como hábito ou padrão

de vida (1Jo 3.9)

• Libertação do domínio do pecado (Rm 6.11,14,18)

Os Três Estágios

“Estou totalmente 

livre do pecado!”

“Sou assim e não 

consigo mudar!”



2. Desenvolve-se durante a vida cristã (2Co 3.18)

• Paulo reconhece que o pecado se faz presente na vida

dos seus leitores (Rm 6.12-13; cf. 1Jo 1.8)

• Ele mesmo tenta prosseguir em busca do

amadurecimento espiritual (Fp 3.12-14)

• Nossa semelhança com Cristo aumenta gradativamente

(Cl 3.10)

• É a expectativa do NT (Hb 12.1,14; Tg 1.22; 1Pe 1.15)

Os Três Estágios



3. Completa-se após a morte

• Nossa alma será libertada deste corpo corruptível e

aperfeiçoada (Hb 12.23; Ap 21.27)

• Na ressurreição, nosso corpo será glorificado (Fp 3.21;

1Co 15.49)

Os Três Estágios

Rm 6.6, 17, 20; 

2Pe 2.19



Aparentes Dificuldades

• Mt 5.48 (“Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o

vosso Pai celeste”)

• 2Co 7.1 (“purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da

carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa

santidade”)

• 1Ts 5.23 (“o mesmo Deus da paz vos santifique em

tudo”)

Alguns inferem que é possível atingir a 

perfeição nesta vida.



Deus e o Homem Cooperam na Santificação

• O papel do Pai: causar no homem o querer sua

vontade e dar-lhe condição para realizá-la (Fp 2.13; 1Ts

5.23; Hb 13.20-21), inclusive por meio da disciplina (Hb

12.5-11).

• O papel do Filho: ele conquistou nossa santificação

(1Co 1.30) e nos serve de exemplo (Hb 12.2; 1Pe 2.21;

1Jo 2.6).



• O papel do Espírito Santo: atuar em nosso interior,

para nos transformar (1Pe 1.2; 2Ts 2.13) e tornar

evidentes os traços do nosso caráter santificado (Gl 5.22-

23).

• O papel do homem: tanto passivo (dependendo de que

Deus nos santifique) quanto ativo (obedecendo a Deus:

Rm 6.13, 8.13, 12.1; Fp 2.12-16; Hb 12.14).

Deus e o Homem Cooperam na Santificação



Afeta a Pessoa Integralmente

• Mente: Paulo ora por isso em Rm 12.2 (2Co 10.5; Fp

1.9-10, 4.8; Cl 1.10, 3.10).

• Emoções: não podemos continuar amando o mundo,

seu sistema e as coisas que nele existem (1Jo 2.15; 1Pe

2.11; Gl 5.22-23; Ef 4.31-32).

• Corpo: quanto mais santificados, melhores instrumentos

seremos (1Ts 5.23; 2Co 7.1; 1Co 6.13,19-20; 7.34).



Meios de Santificação

Um crente mau discipulado (Mt 28.19-20), que despreza 

a comunhão cristã (Hb 10.24-25) dá pouca atenção à 

Palavra de Deus (Jo 17.17) e é indisciplinado na oração

(Ef 6.18) terá pouquíssimo avanço na santificação. Isso é 

de fato algo bastante anormal e depõe contra o próprio 

Evangelho.



Perguntas


