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Romanos 6.1 Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que
seja a graça mais abundante? 2 De modo nenhum! Como viveremos
ainda no pecado, nós os que para ele morremos? 3 Ou, porventura,
ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos
batizados na sua morte? 4 Fomos, pois, sepultados com ele na morte
pelo batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos
pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 5
Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte,
certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, 6
sabendo isto: que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para
que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como
escravos; 7 porquanto quem morreu está justificado do pecado. 8 Ora,
se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, 9
sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não
morre; a morte já não tem domínio sobre ele. 10 Pois, quanto a ter
morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado; mas, quanto a
viver, vive para Deus. 11 Assim também vós considerai-vos mortos para
o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus.



UNIÃO COM CRISTO

“Tendo-se unido conosco
na nossa carne, nos nossos
pecados, no nosso sofri-
mento e morte, ele [Jesus],
agora, nos une consigo
mesmo em sua vida na
nova criação por meio do
seu Espírito (p. 618)”
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(transcende as relações humanas na intimidade da 
comunhão, no poder transformador de sua influência, na 

excelência de suas consequências) 

LEGAL

(por meio de um pacto, que entra em vigor pela obra de 
Cristo, somos declarados justos, adotados como filhos de 

Deus e recebemos herança)

ORGÂNICA

(enxertados na Videira, que é Cristo, passamos a exibir 
frutos de justiça)

(Horton, p. 621)



NO FUTURO
PRESERVAÇÃO GLORIFICAÇÃO

NA HISTÓRIA PRESENTE
VOCAÇÃO EFICAZ JUSTIFICAÇÃO ADOÇÃO SANTIFICAÇÃO

NA HISTÓRIA PASSADA
REDENÇÃO

NA ETERNIDADE
ELEIÇÃO

NOSSA UNIÃO COM CRISTO

(Horton, p. 618)



UNIÃO COM CRISTO

(História Presente)

ASPECTOS FORENSES

JUSTIFICAÇÃO ADOÇÃO

EFEITOS 
TRANSFORMADORES

SANTIFICAÇÃO PRESERVAÇÃO

“Através da lente interpretativa da união com Cristo, podemos transpor a falsa escolha entre 
uma salvação legal, judicial e passiva, por um lado, e uma participação relacional, mística e 

transformadora em Cristo, por outro” (Horton, p. 619)”



O QUE SIGNIFICA 
SER “SANTO”?



A palavra veterotestamentária para “santificar” é qadash, verbo
empregado nas formas niphal, do hiphil e do hithpa’el. O
substantivo correspondente é qodesh, enquanto que o adjetivo é
qadosh. As formas verbais são derivadas das formas nominal e
adjetiva. O significado original destas palavras é incerto. Alguns
são de opinião que o vocábulo qadash é relacionado com chadash,
significando “brilhar”. Isso estaria em harmonia com o aspecto
qualitativo da ideia bíblica de santidade, a saber, a de pureza.
Outros, com maior grau de probabilidade, derivam-no da raiz qad,
significando “cortar”. Isto faria da idéia de separação a idéia
original. A palavra indicaria, então, isolamento, separação, ou
majestade. Embora esta significação das palavras “santificação” e
“santidade” possa parecer-nos inusitada, é, com toda a
probabilidade, a ideia fundamental expressa por elas.

Teologia Sistemática – Louis Berkhof p. 524



O verbo hagiazo é derivado de hagios, que, como a palavra hebraica
qadosh, expressa primariamente a idéia de separação. Todavia, é
empregado em vários sentidos diferentes no Novo Testamento.
Podemos distinguir os seguintes: (1) É empregado num sentido mental,
com referência a pessoas ou coisas, Mt 6.9; Lc 11.2; 1 Pe 3.15. Em
casos como esses, significa “considerar um objeto como santo”;
“atribuir santidade a”, ou “reconhecer sua santidade por palavra ou
ato”. (2) Também é empregado, ocasionalmente, num sentido ritual,
isto é, no sentido de “separar do ordinário para propósitos sagrados”,
ou de “por de lado para certo ofício”, Mt 23.17, 19; Jo 10.36; 2 Tm
2.21. (3) É empregado ainda para denotar a operação de Deus pela
qual Ele, especialmente por intermédio do Seu Espírito, produz no
homem a qualidade subjetiva da santidade, Jo 17.17; At 20.32; 26.18; 1
Co 1.2; 1 Ts 5.23. (4) Finalmente, na Epístola aos Hebreus, é, ao que
parece, empregado num sentido expiatório, e também no sentido
correlato do dikaioo paulino, Hb 9.13; 10.10, 29; 13.12

Teologia Sistemática – Louis Berkhof p. 524





“Os termos ‘santificação’ e ‘santidade’ são atualmente
empregados com tanta frequência para descrever
qualidades morais e espirituais, que mal comunicam ao
leitor a ideia de posição ou de relação existente entre
Deus e uma pessoa ou coisa a Ele consagrada; contudo,
vê-se que este é o significado real da palavra.”

Robert Baker Girdlestone
Synonyms Old Testament p. 283.



A santificação é uma posição. É o estado de ser
separado por Deus, para Deus; de estar no Reino de
Deus e ser uma possessão especial de Deus (Hb 2.11;
10.10, 14, 29; 13.12).

Teologia Sistemática
Alan Myatt & Franklin Ferreira p. 260.





O QUE É 
SANTIFICAÇÃO?



SANTIFICAÇÃO NO CATECISMO MENOR DE WESTMINSTER

Pergunta 35: Que é santificação? Resposta: É a obra da
livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o
nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a
morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a
retidão. Ref. 1Pe 1.2; Ef 4.20-24; Rm 6.6; 12.1-2.



SANTIFICAÇÃO NO CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER

Pergunta 75: Que é santificação? Resposta: Santificação é
a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu
antes da fundação do mundo para serem santos, são, nesta
vida, pela poderosa operação do Espírito Santo, aplicando-
lhes a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no
homem interior, segundo a imagem de Deus (Ef 1.4; 1Co
6.11; 2Ts 2.13; Rm 6.4-6; Fp 3.10; Ef 4.23,24), tendo os
germes do arrependimento que conduz à vida e de todas
as outras graças salvadoras implantadas em seus corações
(At 11.21; 1Jo 3), e tendo essas graças de tal forma
excitadas, aumentadas e fortalecidas (Jd 20; Ef 3.16-19; Cl
1.10,11), que eles morrem cada vez mais para o pecado e
ressuscitam para novidade de vida (Rm 6.4,6,14).



CFW CAP. XIII – DA SANTIFICAÇÃO

§I. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo
sido criado neles um novo coração e um novo espírito, são,
além disso, santificados real e pessoalmente, pela virtude
da morte e ressurreição de Cristo, por Sua Palavra e por Seu
Espírito, que neles habita (At 20.32; Rm 6.5-6; Jo 17.17; Ef
5.26; 2Te 2.13); o domínio de todo o corpo do pecado é
neles destruído (Rm 6.6,14), as suas várias concupiscências
são mais e mais enfraquecidas e mortificadas (Rm 8.13; Gl
5.24; Cl 3.5), e eles são mais e mais vivificados e
fortalecidos em todas as graças salvadoras (Cl 1.11;
2Pe3.13-14), para a prática da verdadeira santidade, sem a
qual ninguém verá o a Deus (2Co 7.1; Hb 12.14).



“Santificação é um processo educacional, planejado e 
programado por Deus com o propósito de nos refinar, 
purificar, animar, firmar e amadurecer. Por meio dele, 

Deus nos leva, progressivamente, à forma moral e 
espiritual que Ele quer que alcancemos” 

James I. Packer



Podemos definir operacionalmente a santificação 
como ato sobrenatural de Deus que se inicia com a 
regeneração, consistindo no progressivo abandono 
do pecado em direção a Deus tendo como padrão 

a imagem de Jesus Cristo.

Hermisten Maia



Definitiva: “santificados em Cristo Jesus” (1 Co 1.2)

“Rompimento com o pecado, união irreversível com Cristo 
em sua ressurreição, por meio da qual o crente é 

habilitado a viver em novidade de vida, como nova 
criatura (2 Co 5.17)” – um despojar do velho homem.

Progressiva: “segui... a santificação” (Hb 12.14)

“Renovação contínua do novo homem, que se desenvolve 
para alcançar a semelhança de Deus”



QUAIS OS 
DISTINTIVOS DA 
SANTIFICAÇÃO?



SANTIFICAÇÃO X REGENERAÇÃO

Regeneração é nascimento; santificação é crescimento.
Na regeneração, Deus implanta desejos onde antes não
havia: desejo de Deus, de santidade, e de santificação e
glorificação do nome de Deus neste mundo; desejo de
orar, adorar, amar, servir, honrar e agradar a Deus;
desejo de demonstrar amor e prestar benefício aos
outros. Na santificação, o Espírito Santo "efetua em vós
tanto o querer como o realizar", de acordo com o
propósito de Deus; o que Ele faz é inspirar a
"desenvolver a vossa salvação" (isto é, expressá-la em
ações) pela realização desses novos desejos (Fp 2.12,13).

J. I. Packer - Teologia Concisa p. 160



Semelhanças  entre Santificação e Justificação

1) Procedem originalmente da graça gratuita de Deus.
2) Fazem parte da grandiosa obra de salvação que Jesus Cristo, dentro
do pacto da graça, resolveu realizar em favor do Seu povo.
3) São encontradas nas mesmas pessoas, pois aqueles que são
justificados, também são sempre santificados.
4) Começam ao mesmo tempo, pois no momento em que uma
pessoa começa a ser um crente justificado, também começa a ser um
crente santificado.
5) São igualmente necessárias à salvação, por que ninguém jamais
chegou ao céu sem um coração renovado acompanhado pelo perdão,
sem a graça do Espírito Santo, acompanhada pelo sangue de Cristo,
sem estar devidamente preparado para a glória eterna e ao mesmo
tempo ser possuidor do título que lhe dá direito a ela.

Teologia Sistemática - Alan Myatt & Franklin Ferreira p. 262



CMW Pergunta 77: Em que difere a justificação da
santificação? Resposta: Ainda que a santificação seja
inseparavelmente unida com a justificação (1Co 6.11; 1Co
1.30; Rm 8.30), contudo, elas diferem nisto: Na justificação,
Deus imputa a justiça de Cristo (Rm 4.6,8; Fp 3.8,9; 2Co
5.21), e na santificação o seu Espírito infunde a graça e dá
forças para exercê-la (Ez 36.27). Na justificação, o pecado é
perdoado (Rm 3.24,25); na santificação ele é subjugado (Rm
6.6,14); a justificação liberta a todos os crentes igualmente
da ira vindoura de Deus, e isso de modo perfeito nesta vida,
de maneira que eles nunca mais caem na condenação (Rm
8.1, 33,34); a santificação não é igual em todos os crentes
(1Co 3.1,2; Mc 4.28) e nesta vida não é perfeita em crente
algum (1Jo 1.8,10), mas vai crescendo para a perfeição (2Co
7.1; Fp 3.12-14; Ef 4.11-15).



JUSTIFICAÇÃO SANTIFICAÇÃO

JUSTIÇA IMPUTADA GRAÇA INFUNDIDA

PECADO PERDOADO PECADO SUBJUGADO

IGUAL EM TODOS OS ELEITOS DIFERENTE EM CADA ELEITO

PERFEITA - TOTAL IMPERFEITA - INCOMPLETA

DEFINITIVA PROGRESSIVA

ETAPA LIBERTAÇÃO E EU COM ISSO?

JUSTIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO PECADO JÁ FUI

SANTIFICAÇÃO DO PODER DO PECADO ESTOU SENDO

GLORIFICAÇÃO DA PRESENÇA DO PECADO SEREI



JUSTIFICAÇÃO SANTIFICAÇÃO 

É a declaração de Deus que um homem é justo, com
base nos méritos de um outro homem, a saber, o
Senhor Jesus Cristo.

É o desenvolvimento progressivo da justiça no interior
do homem, mesmo que ocorra muito lentamente.

A retidão que recebemos mediante a nossa justificação
não é nossa própria, mas é a perfeita eterna retidão do
nosso grande Mediador, Jesus Cristo, atribuída a nós e
tornada nossa somente através da fé.

A retidão que temos, por meio da santificação, é a
nossa própria retidão, insuflada, inerente, em nós
operada pelo Espírito Santo, embora misturada com
grande debilidade e imperfeição.

As nossas próprias obras não desempenham qualquer
papel, e a simples confiança em Cristo é a única coisa
que se faz mister.

As nossas próprias obras revestem-se de vasta
importância; Deus ordena que lutemos, vigiemos,
creiamos, nos esforcemos e labutemos.

É uma obra terminada e completa, e um crente está
perfeitamente justificado a partir do instante em que
crê.

É uma obra imperfeita, comparativamente falando;
jamais será aperfeiçoada enquanto não chegarmos ao
céu.

Não admite qualquer desenvolvimento ou aumento;
um homem está tão justificado na hora em que vem a
Cristo, mediante a fé, como o será por toda a
eternidade.

Tem natureza eminentemente progressiva, admitindo
um crescimento e uma ampliação contínuos, enquanto
o crente estiver vivo.

Tem uma referência especial à nossa pessoa, à nossa
posição diante de Deus, à nossa libertação da culpa.

Está especialmente relacionada à nossa natureza e à
renovação moral dos nossos corações.

Confere-nos o direito de ir para o céu, bem como a
ousadia de ali ingressar.

Torna-nos adequados para habitar no céu,
capacitando-nos a usufruir dele quando ali estivermos
habitando.

É um ato de Deus a nosso respeito, não podendo ser
facilmente percebido por outras pessoas.

É uma obra de Deus dentro de nós, não podendo ser
ocultada em suas manifestações externas aos olhos
dos homens.



TERMO SIGNIFICADO NOSSO DISTINTIVO CFW REFERÊNCIA

REGENERAÇÃO Gerar de novo; dar vida ao morto; 
“nascer de novo” – mudança 

interna

Ato divino (Ele vos deu 
vida);  logicamente 

anterior à fé

Cap. XIII – Da 
Santificação (§I)

Jo 3. 1 – 15 

JUSTIFICAÇÃO Ato pelo qual Deus DECLARA justo 
o pecador, IMPUTANDO a ele a 

justiça de Cristo

Somente pela fé (como 
instrumento, e não causa)

Cap. XI – Da 
Justificação

Rm 5.1;
Gl 3.24

ADOÇÃO Receber como filho Bênção culminante para a 
qual a justificação abre 

caminho

Cap. XII – Da Adoção Gl 4.4 – 7;
Ef 1.5 

SANTIFICAÇÃO Fazer santo, transformar à 
imagem de Deus 

Processo Cap. V – Da
Providência; Cap. XIII 

– Da Santificação

1 Ts 
5. 23 – 24 

Justificação e adoção são ATOS INSTANTÂNEOS
Santificação é um PROCESSO (obra) 

iniciado na regeneração e concluído apenas na glorificação



QUEM É 
SANTIFICADO?



CAP. XIII – DA SANTIFICAÇÃO

§I. Os que são eficazmente chamados e regenerados,
tendo sido criado neles um novo coração e um novo
espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente,
pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por Sua
Palavra e por Seu Espírito, que neles habita (At 20.32; Rm
6.5-6; Jo 17.17; Ef 5.26; 2Te 2.13); o domínio de todo o
corpo do pecado é neles destruído (Rm 6.6,14), as suas
várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e
mortificadas (Rm 8.13; Gl 5.24; Cl 3.5), e eles são mais e
mais vivificados e fortalecidos em todas as graças
salvadoras (Cl 1.11; 2Pe3.13-14), para a prática da
verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o a Deus
(2Co 7.1; Hb 12.14).



CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER

Pergunta 75: Que é santificação? Resposta: Santificação é
a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu
antes da fundação do mundo para serem santos, são,
nesta vida, pela poderosa operação do Espírito Santo,
aplicando-lhes a morte e a ressurreição de Cristo,
renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus
(Ef 1.4; 1Co 6.11; 2Ts 2.13; Rm 6.4-6; Fp 3.10; Ef 4.23,24),
tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e
de todas as outras graças salvadoras implantadas em seus
corações (At 11.21; 1Jo 3), e tendo essas graças de tal
forma excitadas, aumentadas e fortalecidas (Jd 20; Ef 3.16-
19; Cl 1.10,11), que eles morrem cada vez mais para o
pecado e ressuscitam para novidade de vida (Rm 6.4,6,14).



CMW Pergunta 77: Em que difere a justificação da
santificação? Resposta: Ainda que a santificação seja
inseparavelmente unida com a justificação (1Co 6.11; 1Co
1.30; Rm 8.30), contudo, elas diferem nisto: Na justificação,
Deus imputa a justiça de Cristo (Rm 4.6,8; Fp 3.8,9; 2Co
5.21), e na santificação o seu Espírito infunde a graça e dá
forças para exercê-la (Ez 36.27). Na justificação, o pecado é
perdoado (Rm 3.24,25); na santificação ele é subjugado (Rm
6.6,14); a justificação liberta a todos os crentes igualmente
da ira vindoura de Deus, e isso de modo perfeito nesta vida,
de maneira que eles nunca mais caem na condenação (Rm
8.1, 33,34); a santificação não é igual em todos os crentes
(1Co 3.1,2; Mc 4.28) e nesta vida não é perfeita em crente
algum (1Jo 1.8,10), mas vai crescendo para a perfeição (2Co
7.1; Fp 3.12-14; Ef 4.11-15).





QUEM É QUE 
SANTIFICA?



SANTIFICAÇÃO NO CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER

Pergunta 75: Que é santificação? Resposta: Santificação é
a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu
antes da fundação do mundo para serem santos, são, nesta
vida, pela poderosa operação do Espírito Santo, aplicando-
lhes a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no
homem interior, segundo a imagem de Deus (Ef 1.4; 1Co
6.11; 2Te 2.13; Rm 6.4-6; Fp 3.10; Ef 4.23,24), tendo os
germes do arrependimento que conduz à vida e de todas
as outras graças salvadoras implantadas em seus corações
(At 11.21; 1Jo 3), e tendo essas graças de tal forma
excitadas, aumentadas e fortalecidas (Jd 20; Ef 3.16-19; Cl
1.10,11), que eles morrem cada vez mais para o pecado e
ressuscitam para novidade de vida (Rm 6.4,6,14).



A Bíblia atribui mais especificamente a nossa santificação ao
Espírito Santo. Ele nos regenera e renova (Jo 3.3,5; Tt 3.5), guiando-
nos a fazer a vontade de Deus (Rm 8.14). Ele habita em nós,
testificando que somos filhos do Deus Santo (Rm 8.16), capacitando-
nos a desejar agradar a Deus através da nossa obediência. Paulo,
falando aos coríntios, faz um rol de pecados que caracterizavam a
vida de alguns daqueles irmãos antes de se converterem a Cristo;
depois conclui: “Tais fostes alguns de vós; mas vós vos lavastes, mas
fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor
Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus” (1Co 6.11). Nesta
operação, o Espírito tem como objetivo nos tornar santos conforme
Ele o é, visto ser Ele “o Espírito de Santidade” (Rm 1.4); o Espírito
Santo. “O Espírito Santo é o espírito da santidade e produz
santidade dentro de nós”.

Teologia Sistemática
Alan Myatt & Franklin Ferreira p. 260.



DEUS É O AUTOR DA SANTIFICAÇÃO

“O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o 
vosso espírito, alma e corpo sejam conservados 

íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor 
Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também 

o fará”. (1 Tessalonicenses 5.23 – 24)

“Santifica- os na verdade; a tua palavra é a verdade”.
(João 17.17)



A SANTIFICAÇÃO É NOSSA RESPONSABILIDADE

“Tendo, pois, ó amados, tais promessas, 
purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne 
como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade 

no temor de Deus.”. (2 Coríntios 7.1)

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

(Hebreus 12.14)



OBRA DIVINA E OBRA HUMANA

“Assim, pois, amados meus, ... desenvolvei a vossa 
salvação com temor e tremor; porque Deus é quem 

efetua em vós tanto o querer como o realizar, 
segundo a sua boa vontade”.

(Filipenses 2.12 - 13)



§III. Nesta guerra, embora prevaleçam por
algum tempo as corrupções que restam (Rm
7.23), contudo, pelo contínuo socorro da
eficácia do santificador Espírito de Cristo, a
parte regenerada do homem novo vence
(Rm 6.14; 1Jo 5.4; Ef 4.15-16), e assim os
santos crescem em graça (2Pe 3.18; 2Co
3.18), aperfeiçoando a sua santidade no
temor de Deus (2Co 7.1).



A santificação é uma transformação progressiva dentro de
uma consagração que se mantém, e que produz uma justiça
real emoldurada pela santidade relacional. A santificação
relacional, o estado de estar permanentemente e separado
para Deus, emana da cruz, onde Deus por meio de Cristo
nos comprou e reivindicou para si mesmo (At 20.28; 26.18;
Hb 10.10). A renovação moral, pela qual estamos mudando
de modo crescente em relação àquilo que fomos, decorre
da agência do Espírito Santo em nosso coração (Rm 8.13;
12.1,2; 1 Co 6.11,19,20; 2 Co 3.18; Ef 4.22-24; 1 Ts 5.23; 2 Ts
2.13; Hb 13.20,21). Deus chama seus filhos para a
santidade e dá-lhes graciosamente o que Ele ordena (1 Ts
4.4; 5.23).

J. I. Packer - Teologia Concisa p. 159



Alguns têm a equivocada noção de que a santificação
consiste meramente em induzir a nova vida implantada
na alma pela regeneração, de maneira persuasiva,
mediante a apresentação de motivos à vontade. Mas isto
não está certo. Ela consiste, fundamental e
primariamente, de uma operação divina na alma pela
qual a santa disposição nascida na regeneração é
fortalecida e os seus santos exercícios são aumentados. É
essencialmente uma obra de Deus, embora, na medida
em que Deus emprega meios, possamos esperar que o
homem coopere, pelo uso adequado desses meios.

Teologia Sistemática – Louis Berkhof p. 527



HÁ GRAUS DE 
SANTIFICAÇÃO?



CMW Pergunta 77: Em que difere a justificação da
santificação? Resposta: Ainda que a santificação seja
inseparavelmente unida com a justificação (1Co 6.11; 1Co
1.30; Rm 8.30), contudo, elas diferem nisto: Na justificação,
Deus imputa a justiça de Cristo (Rm 4.6,8; Fp 3.8,9; 2Co
5.21), e na santificação o seu Espírito infunde a graça e dá
forças para exercê-la (Ez 36.27). Na justificação, o pecado é
perdoado (Rm 3.24,25); na santificação ele é subjugado (Rm
6.6,14); a justificação liberta a todos os crentes igualmente
da ira vindoura de Deus, e isso de modo perfeito nesta vida,
de maneira que eles nunca mais caem na condenação (Rm
8.1, 33,34); a santificação não é igual em todos os crentes
(1Co 3.1,2; Mc 4.28) e nesta vida não é perfeita em crente
algum (1Jo 1.8,10), mas vai crescendo para a perfeição (2Co
7.1; Fp 3.12-14; Ef 4.11-15).



Isto não quer dizer, que: 

a) Haja pessoas mais regeneradas, justificadas ou perdoadas do 
que outras. A regeneração, a justificação e o perdão ocorrem 

uma única vez, definitiva e completamente em Cristo. 

b) Haja na Igreja pessoas melhores do que outras; na realidade, 
todos nós somos inteiramente dependentes da graça misericordiosa 

de Deus; a pretensão de erguer, ainda que uma só partícula de 
merecimento, por menor que seja, como justificativa para a nossa 

aceitação diante de Deus, significa uma total ignorância da 
mensagem do Evangelho



EXISTE TOTAL 
SANTIFICAÇÃO?



§II. Essa santificação é no homem todo (1Ts
5.23), porém imperfeita nesta vida; ainda
persistem, em todas as partes dele, restos da
corrupção, e daí nasce uma guerra contínua e
irreconciliável – a carne lutando contra o
Espírito e o Espírito contra a carne (1Jo 1.10;
Fp 3.12; Gl 5.17; 1Pe 2.11; Rm 7.19,23).



SANTIFICAÇÃO NO CATECISMO MAIOR DE WESTMINSTER

Pergunta 78: Como a santificação dos crentes é
imperfeita? Resposta: A santificação dos crentes é
imperfeita por causa dos restos do pecado que
permanecem neles, e das perpétuas concupiscências da
carne contra o espírito; por isso são eles muitas vezes
arrastados pelas tentações e caem em muitos pecados (Rm
7.18,23), são impedidos em todos os seus serviços
espirituais (Gl 5.17; Hb 12.1), e as suas melhores obras são
imperfeitas e manchadas diante de Deus (Ex 28.38).



A santificação é a liberdade do domínio da velha
natureza, que é crucificada com Cristo. A santificação,
neste sentido, cria as condições para ganhar a vitória
sobre o pecado. O crente pode não pecar. Entretanto,
isso não implica que o crente vai viver uma vida de
perfeição absoluta (Cl 3.5; Rm 8.13). A santificação
começa com o nosso novo nascimento, mas ela jamais
terá fim nesta vida. Nós não somos perfeitos, nem o
seremos, enquanto estivermos neste modo de vida
terreno; todavia, buscamos a perfeição; caminhamos em
sua direção.

Teologia Sistemática
Alan Myatt & Franklin Ferreira p. 260.



A velha estrutura do pecado vai sendo posta abaixo aos
poucos, e uma nova estrutura é erguida em seu lugar. Estas
duas partes da santificação não são sucessivas, mas
simultâneas. Graças a Deus, o levantamento gradual do
novo edifício não precisa esperar até que o antigo esteja
completamente demolido. Se precisasse, nunca poderia
começar nesta existência. Com a gradativa dissolução do
antigo, o novo vai aparecendo. É como arejar uma casa
impregnada de odores pestilentos. Conforme o ar que ali
estava é extraído, o novo ar se precipita para dentro. Esta
faceta positiva da santificação muitas vezes é chamada
ressurreição com Cristo, Rm 6.4, 5; Cl 2.12; 3.1, 2. A nova
vida à qual conduz é chamada viver para Deus, Rm 6.11; Gl
2.19.

Teologia Sistemática – Louis Berkhof p. 530



Os crentes encontram dentro de si mesmos desejos que se opõem. O
Espírito mantém seus desejos e propósitos regenerados; seus instintos
adámicos degenerados (a "carne"), que, embora destronados, não estão
ainda destruídos, constantemente os desviam de executar a vontade de
Deus e os fascinam ao longo dos caminhos que levam à morte (Gl
5.16,17; Tg 1.14,15). Para esclarecer a relação entre a lei e o pecado,
Paulo analisa de forma pessoal e dramática a sensação de impotência
para a completa guarda da lei, e a escravização ao comportamento
reprovável, que a tensão Espírito-carne produz (Rm 7.14-25). Este
conflito e frustração estarão com os cristãos enquanto eles estiverem
no corpo. Entretanto, vigiando e orando contra a tentação, e cultivando
virtudes opostas, eles podem com a ajuda do Espírito "mortificar" (isto
é, exaurir a vida, enfraquecer como meio de matar) maus hábitos
particulares, e neste sentido morrer cada vez mais para o pecado (Rm
8.13; Cl 3.5).

J. I. Packer - Teologia Concisa p. 161



“A santificação é o começo da 
glória, e a glória é a 

santificação completada”.

F.F. Bruce



“Há uma total diferença entre o pecado
sobrevivente e o pecado reinante, o
regenerado em conflito com o pecado e
o não-regenerado tolerante para com o
pecado. Uma coisa é o pecado viver em
nós; outra bem diferente é vivermos
em pecado. Uma coisa é o inimigo
ocupar a capital; outra bem diferente é
suas milícias derrotadas molestarem os
soldados do reino”

John Murray, Redenção: Consumada e
Aplicada, p. 162.



COMO DEUS NOS 
SANTIFICA?



As providências de Deus, quer favoráveis quer adversas,
muitas vezes são poderosos meios de santificação. Em
conexo com a operação do Espírito Santo mediante a
Palavra, elas agem em nossos afetos naturais e, assim,
frequentemente aprofundam a impressão da verdade
religiosa e a acionam vigorosamente. Devemos ter em
mente que a luz da revelação de Deus é necessária para
a interpretação das Suas orientações providenciais, Sl
119.71; Rm 2.4; Hb 12.10

Teologia Sistemática – Louis Berkhof p. 533



Ao falarem de santificação, os Reformadores davam ênfase à antítese de
pecado e redenção, e não à de natureza e supernatureza. Eles faziam clara
distinção entre justificação e santificação, considerando a primeira como
uma ato legal da graça divina, afetando a posição judicial do homem, e a
última como uma obra moral ou recriadora, mudando a natureza interior
do homem. Mas, enquanto que faziam cuidadosa distinção entre as duas,
também salientavam a sua inseparável conexão. Embora profundamente
convictos de que o homem é justificado somente pela fé, também
compreendiam que a fé que justifica não está sozinha. A justificação é
imediatamente seguida pela santificação, visto que Deus envia o Espírito de
Seu Filho aos corações dos que Lhe pertencem, tão logo são justificados, e
esse Espírito é o Espírito de santificação. Eles não consideravam a graça da
santificação como uma essência sobrenatural infusa no homem através
dos sacramentos, mas como uma sobrenatural e graciosa obra do Espírito
Santo, primariamente mediante a Palavra, e secundariamente mediante
os sacramentos, pela qual Ele nos livra mais e mais do poder do pecado e
nos habilita a praticar boas obras.

Teologia Sistemática – Louis Berkhof p. 527



COMO PROGREDIR 
EM SANTIFICAÇÃO?



§III. Nesta guerra, embora prevaleçam por
algum tempo as corrupções que restam (Rm
7.23), contudo, pelo contínuo socorro da
eficácia do santificador Espírito de Cristo, a
parte regenerada do homem novo vence
(Rm 6.14; 1Jo 5.4; Ef 4.15-16), e assim os
santos crescem em graça (2Pe 3.18; 2Co
3.18), aperfeiçoando a sua santidade no
temor de Deus (2Co 7.1).



A prática progressiva das graças cristãs e seus resultados

2 Pedro 1.3 Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as
coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo
daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, 4 pelas quais nos
têm sido doadas as suas preciosas e mui grandes promessas, para que por
elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da
corrupção das paixões que há no mundo, 5 por isso mesmo, vós, reunindo
toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude; com a virtude, o
conhecimento; 6 com o conhecimento, o domínio próprio; com o domínio
próprio, a perseverança; com a perseverança, a piedade; 7 com a piedade, a
fraternidade; com a fraternidade, o amor. 8 Porque estas coisas, existindo em
vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem
infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 9 Pois
aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está
perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. 10 Por isso,
irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e
eleição; porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. 11
Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino
eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.



QUAIS AS BÊNÇÃOS 
DA SANTIFICAÇÃO?



SANTIFICAÇÃO NO CATECISMO MENOR DE WESTMINSTER

Pergunta 36: Quais são as bênçãos que nesta vida
acompanham a justificação, adoção e santificação ou
delas procedem? Resposta: As bênçãos que nesta vida
acompanham a justificação, adoção e santificação, ou delas
procedem, são: certeza do amor de Deus, paz de
consciência, gozo no Espírito Santo, aumento de graça, e
perseverança nela até ao fim. Ref. Rm 5.1-5; 14.17; Jo 1.16;
Fp 1.6; 1Pe 1.5.



ERROS SOBRE 
SANTIFICAÇÃO



Pelagianos e socinianos: Ao negar os efeitos da queda na
natureza do ser humano, Pelágio ensinava que a pessoa
pode, através do seu livre-arbítrio e auto-determinação,
vencer o pecado e viver uma vida sem pecado. Os
socinianos diziam que tudo que é necessário para
obedecer aos mandamentos de Deus é o conhecimento
suficiente. Jesus é o exemplo disso.

Teologia Sistemática
Alan Myatt & Franklin Ferreira p. 259.



Catolicismo Romano: Os católicos ensinam que a justificação inicial é
comunicada através do batismo, removendo-se todo pecado, e capacitando
o cristão a guardar a lei de Deus e merecer a vida eterna. Eles confundem a
justificação com a santificação, porque eles acham que a justificação quer
dizer realmente fazer a pessoa justa. Para eles, a justificação não é a
declaração legal feita por Deus, mas ela é o processo de tornar alguém
justo. No fim, isso quer dizer que a salvação é merecida através de boas
obras. Segundo o catolicismo, algumas pessoas, os santos, fazem mais
boas obras do que precisam, para serem salvas. Portanto, o que sobra
pode ser aplicado na conta de outras pessoas que não têm boas obras
suficientes, para que elas possam ser salvas e sair do purgatório mais
cedo. O purgatório é um estado intermediário depois da morte, onde a
pessoa é purificada de qualquer pecado que ainda tenha, porque o
processo da santificação não é completado durante a vida na terra. A
resposta ao catolicismo não é tão difícil, quando aceitamos as doutrinas do
pecado original e da justificação pela fé. O pecado original, como foi
defendido anteriormente, elimina a possibilidade de que o homem chegue
a ser santificado por meio da sua força própria. A doutrina da justificação
pela fé elimina a interpretação dos católicos da santificação porque eles
confundem a santificação com a justificação.

Teologia Sistemática - Alan Myatt & Franklin Ferreira p. 259.





Wesleyanismo: Os teólogos da tradição wesleyana ensinam que a
santificação é uma segunda obra da graça, que acontece
imediatamente quando o crente a recebe pela fé. Essa obra de graça
envolve a destruição total da natureza pecaminosa para que o
crente seja “limpo do pecado original, ou depravação, e trazido para
um estado de devoção plena a Deus e amor, sem egoísmo pelo
próximo”. A perfeição é definida como amor perfeito e comunhão
com Cristo sem rompimento. Aquele que chegou a este estado da
santificação não comete nenhum pecado voluntariamente. Essa
segunda obra da graça é chamada “a santificação inteira”. Alguns
wesleyanos a identificam com o batismo do Espírito Santo. O fato de
que a santificação é tanto processo quanto uma obra completa não
apoia a ideia de que é possível chegar à perfeição total. Por
exemplo, os coríntios foram chamados “santos”, e também “carnais”
na mesma carta. Com divisões e pecado na igreja, era óbvio que eles
ainda não haviam chegado a ser perfeitos, mas eram santos mesmo
assim. A santificação não implica perfeição.

Teologia Sistemática - Alan Myatt & Franklin Ferreira p. 259.



DOIS ERROS: Quietismo e Pietismo

O “quietismo” O “quietismo” afirma que o cristão deve ser passivo no
crescimento espiritual. Devemos deixar que Deus faça tudo, pois nosso frágil esforço
só faz atrapalhar a ação de Deus. Devemos apenas “nos render” ao Espírito Santo, e
Ele nos dará vitória.

O oposto do quietismo é o “pietismo”, que ensina que os crentes devem
trabalhar muito e praticar uma autodisciplina extrema para conseguirem piedade
pessoal. Devemos fazer estudos bíblicos enérgicos, ser autodisciplinados, obedientes,
diligentes para conseguirmos vidas santas. Mas não para aí: adota padrões legalistas
no seu modo de vestir, comer, no seu estilo de vida, etc.

Os quietistas desprezam o esforço do crente e arriscam-se a promover a
irresponsabilidade, a apatia espiritual. Os petistas exageram o esforço humano e
tendem a provocar o orgulho e cair no legalismo.

John F. MacArthur Jr.
Qual o Papel do Crente e de Deus na Santificação? 



Pentecostalismo: Embora haja variações nas interpretações
pentecostais da santificação, o elemento que eles têm em comum é a
doutrina do batismo no Espírito Santo como uma experiência que vem
depois da salvação, com o sinal de falar em línguas. Essa interpretação
é geralmente fundamentada nos eventos em At 2; 8:5-17; 10; 19:1-7.
Em cada caso citado, temos um exemplo de pessoas que,
supostamente, receberam o batismo do Espírito Santo depois da
salvação. Segundo os carismáticos, é através do batismo no Espírito
Santo que o crente começa a receber o poder do Espírito Santo na sua
vida. Sem este batismo, o crente pode ser salvo, mas ele não tem união
plena com Cristo, e ele também não tem as armas espirituais
necessárias para vencer o pecado.

Teologia Sistemática
Alan Myatt & Franklin Ferreira p. 259.



A santidade existe sem manifestações carismáticas e as

manifestações carismáticas existem sem ela. Isso fica muito

claro na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Provavelmente,

a igreja de Corinto foi a igreja onde os dons espirituais,

especialmente línguas, profecias, curas, visões e revelações,

mais se manifestaram durante o período apostólico. Todavia,

não existe uma igreja onde houve uma maior falta de

santidade do que aquela. Ali, os seus membros estavam

divididos por questões secundárias, havia a prática da

imoralidade, culto à personalidade, suspeitas, heresias e a

mais completa falta de amor e pureza, até mesmo na hora da

celebração da Ceia do Senhor. Eles pensavam que eram

espirituais, mas Paulo os chama de carnais (1Coríntios 3.1-3).

Rev. Augustus Nicodemus, no Facebook




