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Fundamentos Teológicos II
Lição 4: Santificação

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
10.2 Nós cremos que essa fé perseverante é transformadora e,
portanto, esclarece o ensino das Escrituras de que a salvação
final, na era que há de vir, depende da transformação de vida,
mas sem contradizer a justificação exclusivamente pela fé. A fé
que sozinha justifica não pode permanecer sozinha, mas se
manifesta através do amor.
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
10.3 Nós cremos que essa realidade simples e poderosa da fé
justificadora é um dom de Deus, que o Pai dá
incondicionalmente de acordo com Seu amor eletivo, de forma
que ninguém pode se gloriar, mas apenas dar toda a glória a
Deus por todas as etapas da salvação. Nós cremos que o
Espírito Santo é o agente determinante nessa transformação de
vida, mas que Ele nos é dado e trabalha nossa santidade
através da nossa fé diária no Filho de Deus, cuja
confiabilidade o Espírito adora glorificar.

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
10.4 Nós cremos que a santificação, que vem do Espírito pela
fé, é imperfeita e incompleta nesta vida. Apesar da escravidão
ao pecado estar quebrada e dos desejos pecaminosos serem
progressivamente enfraquecidos, ainda permanecem
resquícios de corrupção em todos os corações, o que gera uma
guerra sem fim e uma necessidade de vigilância na luta da fé
pelo resto da vida terrena.
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Santificação
• Quais são os ‘problemas’ criados pela doutrina de 
“justificação”?

Que diremos então? Continuaremos pecando para que 
a graça aumente? 2 De maneira nenhuma! Nós, os que 
morremos para o pecado, como podemos continuar 
vivendo nele? 3 Ou vocês não sabem que todos nós, que 
fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em 
sua morte? 4 Portanto, fomos sepultados com ele na 
morte por meio do batismo, a fim de que, assim como 
Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do 
Pai, também nós vivamos uma vida nova. (Rm 6:1-4)

Santificação
“A verdadeira pregação do evangelho da salvação pela graça
leva sempre à possibilidade de que essa acusação seja iniciada
contra ela. Não há melhor prova se um homem está realmente
pregando o verdadeiro evangelho da salvação do que isto, que
algumas pessoas podem entender mal e mal interpretá-lo no
significado de que realmente equivale a isso: que porque você
é salvo pela graça somente e não importa o que você faz, você
pode continuar pecando tanto quanto quiser, porque
redundará ainda mais na glória da graça. Esse é um teste
muito bom da pregação do evangelho. Se minha pregação e
apresentação do evangelho da salvação não o expõe esse mal-
entendido, então não é o evangelho.” -Martyn Lloyd-Jones
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Santificação
• Exemplo deste tipo de mal entendimento na igreja do
primeiro século:

Pois certos homens, cuja condenação já estava
sentenciada há muito tempo, infiltraram-se
dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, e
transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e
negam Jesus Cristo, nosso único Soberano e Senhor.
(Jd 4)

Santificação
“Vivemos numa sociedade superficialmente cristianizada onde
milhares de pessoas perdidas pensam que creem em Jesus.
Para a maioria dos incrédulos (ou cristãos nominais), as
palavras, “Creia em Jesus e seja salvo”, não faz sentido algum
na vida cotidiana. Bêbados de rua dizem que creem. Casais
solteiros vivendo juntos dizem que creem. Há pessoas de todos
tipos e de todas as fases de vida que amam o mundo e ao
mesmo tempo participam de uma igreja e dizem que creem”.
– John Piper
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Santificação
“Vivemos numa sociedade superficialmente cristianizada onde
milhares de pessoas perdidas pensam que creem em Jesus.
Para a maioria dos incrédulos (ou cristãos nominais), as
palavras, “Creia em Jesus e seja salvo”, não faz sentido algum
na vida cotidiana. Bêbados de rua dizem que creem. Casais
solteiros vivendo juntos dizem que creem. Há pessoas de todos
tipos e de todas as fases de vida que amam o mundo e ao
mesmo tempo participam de uma igreja e dizem que creem”.
– John Piper
• Qual é o ponto dele neste discurso? O que, então, é a
santificação?

Santificação
A santificação é uma obra progressiva de Deus e do homem que
nos torna cada vez mais livres do pecado e mais semelhantes a
Cristo em nossas vidas.
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Santificação
A santificação é uma obra progressiva de Deus e do homem que
nos torna cada vez mais livres do pecado e mais semelhantes a
Cristo em nossas vidas.

Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de
como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim
vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e
exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez
mais. 2 Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes
demos pela autoridade do Senhor Jesus. 3 A vontade de
Deus é que vocês sejam santificados: abstenham-se da
imoralidade sexual. [...]

Santificação
[...] 4 Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de
maneira santa e honrosa, 5 não dominado pela paixão
de desejos desenfreados, como os pagãos que
desconhecem a Deus. 6 Neste assunto, ninguém
prejudique seu irmão nem dele se aproveite. O Senhor
castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e
asseguramos. 7 Porque Deus não nos chamou para a
impureza, mas para a santidade. 8 Portanto, aquele que
rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a
Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. (1Ts 4:1-8)
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Santificação
Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres
da justiça. 21 Que fruto colheram então das coisas das
quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a
morte! 22 Mas agora que vocês foram libertados do
pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que
colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna.
(Rm 6:20-22)

Santificação
Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres
da justiça. 21 Que fruto colheram então das coisas das
quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a
morte! 22 Mas agora que vocês foram libertados do
pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que
colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna.
(Rm 6:20-22)

Qual é a conexão entre a justificação e a santificação?
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Justificação & Santificação
JUSTIFICAÇÃO SANTIFICAÇÃO

Externo a nós Interno a nós
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Justificação & Santificação
JUSTIFICAÇÃO SANTIFICAÇÃO

Externo a nós Interno a nós

Declarado justo Tornado justo

Santificação
A santificação tem que ser construída na alicerce da
justificação.

Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a
Deus; este é o culto racional de vocês. 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. (Rm 12:1-2)
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Santificação
Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se
manifestaram a bondade e o amor pelos homens, 5 não
por causa de atos de justiça por nós praticados, mas
devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo, 6 que ele
derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus
Cristo, nosso Salvador. 7 Ele o fez a fim de que,
justificados por sua graça, nos tornemos seus
herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. 8 Fiel é
esta palavra, e quero que você afirme categoricamente
essas coisas, para que os que crêem em Deus se
empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são
excelentes e úteis aos homens. (Tt 3:4-8)

Justificação & Santificação
JUSTIFICAÇÃO SANTIFICAÇÃO

Externo a nós Interno a nós

Declarado justo Tornado justo

Remove a culpa do pecado Remove a sujeira do pecado
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Santificação
Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de
como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim
vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e
exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez
mais. 2 Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes
demos pela autoridade do Senhor Jesus. 3 A vontade de
Deus é que vocês sejam santificados...Porque Deus não
nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 8
Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está
rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu
Espírito Santo. (1Ts 4:1-8)

Justificação & Santificação
JUSTIFICAÇÃO SANTIFICAÇÃO

Externo a nós Interno a nós

Declarado justo Tornado justo

Remove a culpa do pecado Remove a sujeira do pecado

Estado de legalidade Condição moral



29/04/2018

12

Justificação & Santificação
JUSTIFICAÇÃO SANTIFICAÇÃO

Externo a nós Interno a nós

Declarado justo Tornado justo

Remove a culpa do pecado Remove a sujeira do pecado

Estado de legalidade Condição moral

Restaura o favor de Deus Restaura a imagem de Deus

Santificação
Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de
Deus. (Rm 3:23)
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Santificação
Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de
Deus. (Rm 3:23)

E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a
glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo
transformados com glória cada vez maior, a qual vem
do Senhor, que é o Espírito. (2Co 3:18)

Santificação
Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de
Deus. (Rm 3:23)

E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a
glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo
transformados com glória cada vez maior, a qual vem
do Senhor, que é o Espírito. (2Co 3:18)

Pois aqueles que de antemão conheceu, também os
predestinou para serem conformes à imagem de seu
Filho...E aos que predestinou, também chamou; aos que
chamou, também justificou; aos que justificou, também
glorificou. (Rm 8:29-30)
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Justificação & Santificação
JUSTIFICAÇÃO SANTIFICAÇÃO

Externo a nós Interno a nós

Declarado justo Tornado justo

Remove a culpa do pecado Remove a sujeira do pecado

Estado de legalidade Condição moral

Restaura o favor de Deus Restaura a imagem de Deus

Inteiramente ação de Deus Nós cooperamos

Santificação
Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram,
não apenas na minha presença, porém muito mais
agora na minha ausência, ponham em ação a salvação
de vocês com temor e tremor, 13 pois é Deus quem
efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de
acordo com a boa vontade dele. (Fp 2:12-13)
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Santificação
Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram,
não apenas na minha presença, porém muito mais
agora na minha ausência, ponham em ação a salvação
de vocês com temor e tremor, 13 pois é Deus quem
efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de
acordo com a boa vontade dele. (Fp 2:12-13)

• Quem faz? Você ou Deus?

Santificação
Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram,
não apenas na minha presença, porém muito mais
agora na minha ausência, ponham em ação a salvação
de vocês com temor e tremor, 13 pois é Deus quem
efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de
acordo com a boa vontade dele. (Fp 2:12-13)

• Quem faz? Você ou Deus? SIM!
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Santificação
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados
por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de
tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve,
e corramos com perseverança a corrida que nos é
proposta, 2 tendo os olhos fitos em Jesus, autor e
consumador da nossa fé...Portanto, fortaleçam as mãos
enfraquecidas e os joelhos vacilantes. 13 “Façam
caminhos retos para os seus pés”, para que o manco
não se desvie, antes, seja curado. 14 Esforcem-se para
viver em paz com todos e para serem santos; sem
santidade ninguém verá o Senhor. (Hb 12:1-2; 12-14)

Santificação
Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para
comigo não foi inútil; antes, trabalhei mais do que todos
eles; contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. (1Co
15:10)

Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio,
apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que
alcancem o prêmio. 25 Todos os que competem nos jogos se
submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma
coroa que logo perece; mas nós o fazemos para ganhar uma
coroa que dura para sempre. 26 Sendo assim, não corro
como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o
ar. 27 Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo,
para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não
venha a ser reprovado. (1Co 9:24-27)
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Justificação & Santificação
JUSTIFICAÇÃO SANTIFICAÇÃO

Externa a nós Interna a nós

Declarado justo Tornado justo

Remove a culpa do pecado Remove a sujeira do pecado

Estado de legalidade Condição moral

Restaura o favor de Deus Restaura a imagem de Deus

Inteiramente ação de Deus Nós cooperamos

Completa e de uma vez por todas Progressiva mas imcompleta (até morrer)

Santificação
Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido
aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para
isso também fui alcançado por Cristo Jesus. 13 Irmãos,
não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas
uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram
para trás e avançando para as que estão adiante, 14
prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do
chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. (Fp 3:12-14)
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Justificação & Santificação
JUSTIFICAÇÃO SANTIFICAÇÃO

Externa a nós Interna a nós

Declarado justo Tornado justo

Remove a culpa do pecado Remove a sujeira do pecado

Estado de legalidade Condição moral

Restaura o favor de Deus Restaura a imagem de Deus

Inteiramente ação de Deus Nós cooperamos

Completa e de uma vez por todas Progressiva mas imcompleta (até morrer)

Dá título para o paraíso Dá aptidão para o paraíso

Santificação
Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para
consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se
agirem dessa forma, jamais tropeçarão, 11 e assim
vocês estarão ricamente providos quando entrarem no
Reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
(2Pe 1:10-11)
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Santificação
Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para
consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se
agirem dessa forma, jamais tropeçarão, 11 e assim
vocês estarão ricamente providos quando entrarem no
Reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
(2Pe 1:10-11)

•Nossa salvação inicial (na conversão) acontece independente
de nosso estado moral. Mas essas passagens deixam claro
que nossa salvação final, de fato, depende da evidência de
nossa justificação mostrada em nossa santificação. – Piper

Justificação & Santificação
JUSTIFICAÇÃO SANTIFICAÇÃO

Externa a nós Interna a nós

Declarado justo Tornado justo

Remove a culpa do pecado Remove a sujeira do pecado

Estado de legalidade Condição moral

Restaura o favor de Deus Restaura a imagem de Deus

Inteiramente ação de Deus Nós cooperamos

Completa e de uma vez por todas Progressiva mas imcompleta (até morrer)

Dá título para o paraíso Dá aptidão para o paraíso

A mesma em todos os cristãos Maior em uns do que em outros
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Santificação
Resumo:

•No momento em que confiamos em Cristo como nosso
Salvador e Senhor (como nosso Tesouro!), fomos unidos a
Cristo (Rm 6:5; 7:4). Nesta união com Cristo morremos (Rm
6:8, Cl 2:20, 3:3) e ressuscitamos (Rm 6:4, Cl 2:12 e Ef 2:6).
Portanto, uma decisiva e irrevogável nova criação veio a ser
(2Co 5:17), e uma decisiva e irrevogável libertação aconteceu
(Rm 6:14,18). Passamos da morte para a vida (eterna!).
Nosso julgamento decisivo está atrás de nós - no Gólgota
(João 5:24). Passamos do domínio das trevas para o reino do
Filho de Deus (Cl 1:13). MAS

Santificação
Resumo:

• Também aprendemos que a nossa libertação do pecado ainda
não é definitiva e perfeita. Decisiva e irrevogável? Sim! Mas
final e perfeita? Não! O pecado ainda habita dentro de nós
(Rm 7:17, 20). O mal está presente em nós (Rm 7:21). A
“carne” é um perturbador diário de nossas almas (Rm 7:25).
Nós ainda não somos perfeitos nem obtivemos a coroa e o
prêmio final (Fp 3:12). Na verdade, somos mentirosos se
dissermos que não temos pecado (1 João 1: 8, 10).
PORTANTO...
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Santificação
Resumo:

• Pela fé, abrace tudo o que Deus é para o teu bem em Cristo, e
tudo o que és para a Sua glória em Cristo. E ao abraçar esta
verdade, com toda confiança, lute para tomar posse daquilo
que Cristo conquistou para você. Lute para tornar-se, na
prática, o que você é em Cristo.

Santificação
Resumo:

• Pela fé, abrace tudo o que Deus é para o teu bem em Cristo, e
tudo o que és para a Sua glória em Cristo. E ao abraçar esta
verdade, com toda confiança, lute para tomar posse daquilo
que Cristo conquistou para você. Lute para tornar-se, na
prática, o que você é em Cristo.

• Duas formas incorretas de pensar:
1. Sou decisivamente e irrevogavelmente justo diante de Deus. Portanto, não

preciso me preocupar em lutar pela justiça na minha vida.
2. Não sou decisivamente e irrevogavelmente justo diante de Deus. Portanto,

preciso lutar e me esforçar para ser justo o suficiente para Deus.
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Santificação
Quatro exemplos da interação entre a “declaração” e o
“mandamento”:

Exemplo 1

Declaração: Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se
escravos da justiça. (Rm 6:18)

Mandamento: Assim como vocês ofereceram os membros do seu
corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à
maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à
santidade. (Rm 6:19)

Santificação
Quatro exemplos da interação entre a “declaração” e o
“mandamento”:

Exemplo 2

Declaração: Vocês não estão debaixo da Lei, mas debaixo da
graça. (Rm 6:14)

Mandamento: Portanto, não permitam que o pecado continue
dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam
aos seus desejos. (Rm 6:12)
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Santificação
Quatro exemplos da interação entre a “declaração” e o
“mandamento”:

Exemplo 3

Declaração: Pois sabemos que o nosso velho homem foi
crucificado com ele. (Rm 6:6)

Mandamento: Da mesma forma, considerem-se mortos para o
pecado. (Rm 6:11)

Santificação
Quatro exemplos da interação entre a “declaração” e o
“mandamento”:

Exemplo 4

Declaração: ...como [vocês] de fato, já são, sem fermento. (1Co 5:7)

Mandamento: Joguem fora o velho fermento, para que vocês
sejam nova massa. (1Co 5:7)
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A Vida Cristã


