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O nosso “Cremos” declara: “Cremos na necessidade e na possibili-
dade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito 

Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo”. 

A santificação não é conversa de crente fanático, quadrado ou 
antiquado. A santificação é um mandamento essencial: 

. Hb 12.14: “Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém 
verá o Senhor”. 

. 1 Ts 4.3-5,7-8: “Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação: 
que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o 
seu vaso [corpo] em santificação e honra, não na paixão de 

concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. [...] Porque 
não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, 

quem despreza isto não despreza ao homem, mas, sim, a Deus, que nos 
deu também o seu Espírito Santo. 

. 1 Pe 1.14-16: “como filhos obedientes, não vos conformando com as 

concupiscências que antes havia em vossa ignorância; mas, como é santo 
aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa 
maneira de viver, porquanto escrito está: Sede santos, porque eu sou 

santo”. 

A palavra santificação tem a ver com a separação daquilo que é 

profano ou impuro, para se dedicar e se consagrar inteiramente a Deus. 

Assim, a santificação pode ser definida como um ato, estado e 
processo de se tornar santo. 

A salvação do crente deve ser considerada em três tempos: 

1) PASSADO (“Fui salvo”)  Conversão (arrependimento + fé)  

Regeneração  Justificação  Adoção  Santificação Posicional 

2) PRESENTE (“Sou salvo”)  Santificação Progressiva 

3) FUTURA (“Serei salvo”)  Glorificação ou Santificação Final. 
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SANTIFICAÇÃO POSICIONAL: 

. Rm 1.7: “A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados 

santos: Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo”. 

. 1 Co 1.2: “à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em 
Cristo Jesus, chamados santos,...”. 

. 1 Co 6.11: “E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas 
haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor 
Jesus e pelo Espírito do nosso Deus”. 

SANTIFICAÇÃO PROGRESSIVA: 

É o processo de aperfeiçoamento dos santos, para que eles cada vez 

mais reflitam o caráter de Cristo em suas vidas e produzam o fruto do 
Espírito. 

. 2 Co 3.18: “Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo, como um 

espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na 
mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor”. 

. 2 Co 7.1: “Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-
os de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação 
no temor de Deus”. 

. Ef 4.12-13: “querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do 
ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos 
à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à 

medida da estatura completa de Cristo”. 

OS AGENTES DA TENTAÇÃO: 

1) A CARNE 

. Tg 1.13-15: “Ninguém, sendo tentado, diga: De Deus sou tentado; 
porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada 

um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria 
concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o 

pecado; e o pecado, sendo consumado, gera a morte”. 

. Rm 7.18-20: “Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não 
habita bem algum; e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo 

realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não 



quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas 
o pecado que habita em mim”. 

2) O MUNDO 

. 1 Jo 2.15-16: “Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se 
alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há 

no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a 
soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo”. 

3) O DIABO 

. Mt 4.3: “E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de 
Deus, manda que estas pedras se tornem em pães”. 

VENCENDO AS TENTAÇÕES: 

. Mt 26.41: “Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na verdade, 
o espírito está pronto, mas a carne é fraca”. 

. Mt 4.4: “Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão 
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus”. 

. Fp 4.8: “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é 
honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo 
o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso 

pensai”. 

. Rm 8.5,9: “Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as 
coisas da carne; mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do 

Espírito. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o 
Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de 

Cristo, esse tal não é dele”. 

. Gl 5.16: “Digo, porém: Andai em Espírito e não cumprireis a 
concupiscência da carne”. 

. Gl 5.18: “Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei”. 

. Gl 5.24-25: “E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas 

paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no 
Espírito”. 

. Rm 12.2: “Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-

se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar 
e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”. 


