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LIÇÃO 15 — SANTIFICAÇÃO
Texto bíblico: “Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o
madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas
suas feridas fostes sarados” (1 Pe 2.24).
[1] Deus e o homem na santificação:
a. Textos bíblicos:
HOMEM
b) “purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da
carne, como do espírito, aperfeiçoando a vossa
santidade no temor do Senhor” (2Co 7.1)
a) “Desenvolvei a vossa salvação com temor e
tremor porque ...”
b) “...por isto mesmo, vós, reunindo toda a vossa
diligência, associai...” (2 Pe 1.3-7)
a) “...estas coisas vos escrevo para que não
pequeis...”

DEUS
a) “Tendo... tais promessas...”
b) “...Deus é o que efetua em vós o querer
e o realizar segundo a sua boa vontade”
(Fp 2.12)
a) “Visto que pelo seu divino poder nos tem
sido doadas todas as coisas que
conduzem à vida e à piedade...”
b) “...Se, todavia, alguém pecar, temos
Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o
justo” (1 Jo 2.1)

b. Erros comuns:
i.Ativismo: atribuir a obra de santificação a si mesmo; supor que, uma vez
perdoado pela graça, deve agora fazer a sua parte para se tornar santo; confiança
no excesso de atividades a fim de obter o favor de Deus;
ii.Passividade: atribuir a obra de santificação exclusivamente a Deus sem resposta
humana; aguardar passivamente o tempo de Deus (“quando o Senhor quiser”);
iii.Perfeccionismo: afirmar que o cristão pode ser invulnerável ao pecado.
[2] Responsabilidade do homem:i
a. "Assim, pois" — o modelo é Cristo (Fp 2.5-11);
b. “Amados meus" (Fp 4:2,3): somos amados e plenamente aceitos em Cristo;
c."Como sempre obedecestes" — a fé para obedecer como resultado do ouvir a
Palavra (Rm 10.17); obediência em temor produz aperfeiçoamento em santidade.
d. "Não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência" —
recursos e responsabilidades individuais;
e. "Desenvolvei a vossa salvação" — imperativo "esforçai-vos incessantemente para
desenvolver a vossa salvação";
i.“Desenvolvei”: “operai” — denota esforço contínuo (1Co 15.10; Cl 1.29); não é
ordem para incrédulos ("trabalhem pela salvação), mas para crentes ("trabalhem
na salvação"), sejam diligentes no viver santo (2Co 7.1; Ef 4.1).
ii.“Vossa salvação”: diligência em tudo que se refere à salvação tendo em vista o
alvo de Deus — a perfeição (Jo 17.23); “aperfeiçoando a santificação no temor de
Deus” (2Co 7.1; ver também 12.9; 13.9; Fp 1.6; 3.12,15; Cl 1.28; 2.10; 4.12; 2Tm
3.17; Hb 6.1; 10.14; 13.21; Tg 1.4; 2.22; 3.2; 1Pe 5.10; 1Jo 2.5).
iii.Paulo: “com vistas ao aperfeiçoamento dos santos... até que cheguemos à
unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, [a homem perfeito], à
medida da estatura da plenitude de Cristo” (Ef 4.12-16).

f. "Com temor e tremor" — com grande cuidado, vigilância, por causa do pecado, do
mundo, da carne e do diabo; portar-se com temor (gr. phobos, fobia) e tremor (gr.
tromos, trauma); ver 2Co 7.15; Ef 6.5; Hb 4.1; “portai-vos com temor” 1Pe 1.17;
temor de ofender a Deus, de pecar, de desonrar a Deus, do colapso moral, de
entristecer a Deus e assim trazer a correção divina (ls 66.2, 5).
g. Conclusão: a santidade exige diligência pessoal, disciplina, obediência à Palavra
de Deus; exercício de dons, vigilância contra pecado e temor a Deus.
[3] Ação de Deus:
a. "É Deus...": ele dá o crescimento (1 Co 3) opera o que é sua vontade (Rm 8:30).
b. “efetua...": gr. energeo é energia ativa e produtiva; poder que opera o nosso
progresso espiritual, a nossa santificação (Fp 1:6).
c.“em nós”: Deus "é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto
pedimos ..., conforme o Seu poder que opera em nós" (Ef 3.20; 2 Co 6:16).
d. “o querer (gr. thelo, inclinação) e o realizar”: Deus nos impulsiona a querer e a
realizar, dá desejo e habilidade; “tudo posso naquele que me fortalece” (Fp 4.13).
e. Como: Deus opera por meio de sua Palavra (Jo 17.17), do ministério do Espírito
Santo (Jo 14.26; 1Co 6.11; 2Co 3.18; 1Pe 1.22) e das circunstâncias (Rm 8.28).
f. “segundo a Sua boa vontade”: (gr. eudokia, satisfação ou agrado) Deus opera
insatisfação com a nossa natureza carnal; dá desejo pelas coisas santas e puras
segundo o que agrada a Ele, isto é, nossa salvação com temor e tremor.
g. Conclusão: porque Deus opera, nós operamos; porque Deus proveu todas as
coisas para nossa salvação, nós nos apropriamos delas para sua glória.
[4] Graça eficaz: envolve atividade e passividade
a. Paulo: “e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei ...
todavia não eu, mas a graça de Deus comigo” (1 Co 15.10; ver Cl 1.28,29).
b. Jonathan Edwards: “Na graça eficaz não somos meramente passivos, nem ainda
Deus faz um pouco e nós fazemos o restante. Mas Deus faz tudo, e nós fazemos
tudo. Deus produz tudo, e nós agimos em tudo. Pois é isso que Ele produz, isto é,
os nossos atos. Deus é o único verdadeiro autor e a única verdadeira fonte; nós
somos tão-somente os verdadeiros agentes. Somos, em diferentes aspectos,
totalmente passivos e totalmente ativos”.
c.John Murray: “A obra de Deus em nós não é suspensa porque nós operamos, nem
nossa obra é suspensa porque Deus opera. Nem esta relação é estritamente de
cooperação, como se Deus fizesse a sua parte e nós fizéssemos a nossa, de tal
forma que a conjunção ou a coordenação de ambas produzisse o resultado
requerido. Deus opera em nós e nós também operamos. Mas a relação entre as
obras é esta: porque Deus opera, nós operamos. A nossa participação no
progresso da santificação é apenas um avanço no conhecimento espiritual, o qual,
realmente possuímos como herança em Cristo. Na verdade, isto significa: crescer
no conhecimento da obra e da Pessoa de Jesus, e perceber o que já é nosso.”
[5] Para refletir:
Deus nos chama para vivermos vidas santas, mas é Ele quem nos santifica. Deus
nos convoca a servi-Lo, mas, na realidade, é Ele mesmo que nos impulsiona a isso
por meio do Seu próprio poder em nós.
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