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LIÇÃO 16 — SANTIFICAÇÃO
Texto bíblico: “Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito
de Deus habita em vós... (Romanos 8.9-14)
[1] Introdução:
a. Cruz de Cristo: 3 aspectos
i.Cristo crucificado por nós: justificação — perdão de pecados.
ii.Nós crucificados com Cristo: regeneração — nova vida em Cristo.
iii.Cristo vive em nós: santificação – libertação do poder do pecado.
b. Santificação:
i.Vontade expressa de Deus: “Pois esta é a vontade de Deus, a vossa
santificação... E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso
espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo” (1 Ts 4.3; 5:23).
ii.Requisito essencial: “bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a
Deus” (Mt 5.8); “segui... a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor“ (Hb
12.14).
[2] Viver no Espírito — Andar no Espírito:
a. Viver no Espírito: viver a nova vida — ser conduzido pelo Espírito Santo — “Se
vivemos no Espírito, andemos também no Espírito” (Gl 5.25).
b. Andar no Espírito: (Gl 5.16,25). “... se pelo Espírito mortificardes os feitos do
corpo, certamente vivereis” (Rm 8.13).
c.Enchimento diário do Espírito: “... enchei-vos do Espírito...“ (Ef 5.18-21) ou “sede
enchidos do Espírito”.
i.Adoração: “... falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao
Senhor, com hinos e cânticos espirituais...”
ii.Gratidão: “...dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de
nosso Senhor Jesus Cristo
iii.Comunhão em amor: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor”.
[3] Frutos do Espírito — vida e conduta:
a. Frutos: resultados do viver/andar no Espírito — amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio (Gl 5.21-22); justiça,
paz, alegria (Rm 14.17); bondade, e justiça e verdade (Ef 5.9).
b. Fruto-árvore: “pelos seus frutos os conhecereis” (Mt 7.16-20; Lc 6.43-44); os
cristãos foram batizados – isto é, incluídos, enxertados – em Cristo.
c.Lei de Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si
mesmo (Tg 2.8; Rm 13.10); amar os irmãos (Jo 13.35; Rm 12.10; 1Pe 1.22), os da
família da fé (Gl 6.9-10), os da própria família (1Tm 5.8) e os inimigos (Mt 5.44).
d. Permanecer em Cristo: os frutos somente podem ser cultivados em comunhão
com Jesus — “sem mim nada podeis fazer” (Jo15.5).

[4] Aplicação diária da cruz:
a. Dia-a-dia: viver a dinâmica da vida espiritual diariamente, baseado no fato
histórico da morte e ressurreição de Cristo — “dia-a-dia tome a sua cruz” (Lc 9.23)
“somos entregues a morte todo dia” (Rm 8.36; 1 Co 15.31).
b. Práticas da santidade: disciplina, quebrantamento, oração/intercessão, leitura da
Bíblia, meditação, comunhão.
c.Frutos da vida santa:
i.Em relação a Deus: amor — obediência e adoração
ii.Em relação aos irmãos: amor — edificação e serviço.
iii.Em relação aos de fora: amor — testemunho e serviço.
[5] Aspectos negativos e positivos:
a. Recomendações: dirigidas a cristãos e não a ímpios.
b. Citações:
NEGATIVO
Não oferecer os membros para a injustiça
Não se conformar com o mundo
Deixar as obras das trevas e...
Não dispor nada para os desejos da carne
Não satisfazer os desejos da carne (Gl
5.16)
Obras (plural) da carne: adultério,
prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçaria, inimizades, porfias, emulações,
iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas,
homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas
semelhantes a estas (Gl 5.19.21)
Despojar do velho homem (Ef 4.22)
Despojar-se das velhas práticas (Cl 3.8)
Despir do velho homem (Cl 3.9)
Foge do amor ao dinheiro (1 Tm 6.11)
Despojar da impureza e acúmulo de
maldade (Tg 1.21a)

POSITIVO
Oferecer os membros para a justiça (Rm
6)
Transformar-se pela renovação da mente
(Rm 12.1-2)
... revestir-se das armas da luz (Rm
13.12)
Revestir-se de Jesus Cristo (Rm 13.14)
Andar no Espírito Santo, guiado pelo
Espírito Santo; (Gl 5.16,25)
Fruto (singular) do Espírito é: amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão, temperança. (Gl
5.22,23)
Renovar o entendimento (Ef 4.23)
Revestir do novo homem (Cl 3.10)
Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor,
a Constancia, a mansidão (1 Tm 6.11)
Acolher com mansidão a palavra da
verdade (Tg 1.21b)

[6] Para refletir:
a. Exemplo de Cristo: “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).
b. Marca do cristão: “Nisto conhecereis todos que são meus discípulos; se tiverem
amor uns aos outros” (Jo 13.35)
c.Santidade prática: “Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos
também vós mesmos em todo a vossa maneira de viver, porque escrito está:
Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo” (1Pe 1.15,16).

