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“A BENÇÃO DA SANTIFICAÇÃO”
1 Pedro 1:15
“Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver;”
Introdução: O real significado de tornar-se e ser santo se reside no fato de ser separado ou consagrado
para uso exclusivo do Senhor e ao serviço de sua casa.
Ao contrário do senso comum, santificação não é a realização de ações corretas, antes, é a operação
habitual de um novo principio celestial que atua no intimo influenciando toda conduta diária de uma
pessoa em sua vida cotidiana, nas grandes e pequenas atitudes do crente. O Apóstolo Pedro nos orienta a
buscar a santificação em toda nossa maneira de viver.
Vejamos alguns pontos importantes de sermos santos para nossas vidas:
I – DOIS SENTIDOS DA SANTIFICAÇÃO
A santificação faz parte do plano redentor de Deus para a humanidade, sua ação começa no momento que
nos convertemos a Jesus. A conversão nos garante o estado de santo e a jornada cristã nos garante a
possibilidade de continuarmos santos. Percebemos essa realidade no ensino de Jesus a Nicodemos em
(João 3:5). É importante refletirmos sobre o ponto de santificação do novo homem através da regeneração
do Espírito Santo que acontece quando pela fé crermos em Jesus e somos salvos; através desse ato
meritório de Jesus alcançamos perdão, justificação e regeneração. Efésios 1:1-7, “...Como também nos
elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em
amor;”
A santificação é um processo continuo e progressivo de aperfeiçoamento espiritual e de experiências
Cristãs, II Coríntios 6:17 e 7:1, “Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor; E não toqueis
nada imundo, E eu vos receberei;”
II – SANTIFICAÇÃO, UMA NECESSIDADE URGENTE DA IGREJA:
Somos seres tricotômicos e ao crermos em Jesus tornamos salvos em três tempos:
1. Salvação do espírito da regeneração (Conversão);
2. Salvação da alma na santificação e;
3. Salvação do corpo na glorificação,
ou seja, tornamo-nos recriados e nascemos de novo e passando a ser Filhos de Deus. João 1:12, a partir
desse momento o Espírito Santo habita em nosso espírito e tudo se fez novo, II Coríntios 5:17, “Assim que,
se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo”, mas
só o nosso espírito. Portanto nosso corpo e alma precisam abster-se do pecado através da santificação,
Gálatas 5:17 e Romanos 7:18.
III – NOSSO PAPEL NA SANTIFICAÇÃO
A santidade é um estado que o crente alcança após a conversão, já a santificação exige disposição de buscála para vencer o pecado e a assim dispondo-se a andar com Deus, entregando o corpo a santificação,
Romanos 12:1-2, “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.”
“E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso
entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.” I Tes 4:34 e 4:7, Ef 5:18
Conclusão: Louvamos a Deus pela possibilidade de sermos santos e caminharmos em santificação. Nossa
gratidão ao Senhor por ter enviado seu único filho para dar a vida por nós na cruz do calvário e por ter
enviado o Espírito Santo para nos guiar em toda verdade e nos ajudar na caminhada, pois sem esse auxilio
não permaneceríamos de pé nem por um dia. A santificação e gerada primeiramente dentro dos propósitos
de Deus, na vida de um crente que por sua vez tem o direito de buscá-la diariamente, não através de suas
próprias forças ou aperfeiçoamento humano, mas a graça derramada por Deus (Efésios 2:8-10).
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