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I Pe 1.13-23

13. Portanto, estejam com a mente 
preparada, prontos para a ação; 
sejam sóbrios e coloquem toda a 
esperança na graça que lhes será 
dada quando Jesus Cristo for 
revelado.

14.Como filhos obedientes, não se 
deixem amoldar pelos maus desejos 
de outrora, quando viviam na 
ignorância.

15.Mas, assim como é santo aquele que 
os chamou, sejam santos vocês 
também em tudo o que fizerem,

16.pois está escrito: "Sejam santos, 
porque eu sou santo".

17.Uma vez que vocês chamam Pai 
aquele que julga imparcialmente as 
obras de cada um, portem-se com 
temor durante a jornada terrena de 
vocês.

18.Pois vocês sabem que não foi por 
meio de coisas perecíveis como 
prata ou ouro que vocês foram 
redimidos da sua maneira vazia de 
viver que lhes foi transmitida por seus 
antepassados,



I Pe 1.13-23

19.mas pelo precioso sangue de Cristo, 
como de um cordeiro sem mancha e 
sem defeito,

20.conhecido antes da criação do 
mundo, revelado nestes últimos 
tempos em favor de vocês.

21.Por meio dele vocês creem em Deus, 
que o ressuscitou dentre os mortos e 
o glorificou, de modo que a fé e a 
esperança de vocês estão em Deus.

22.Agora que vocês purificaram as suas 
vidas pela obediência à verdade, 
visando ao amor fraternal e sincero, 
amem sinceramente uns aos outros e 
de todo o coração.

23.Pois vocês foram regenerados, não 
de uma semente perecível, mas 
imperecível, por meio da palavra de 
Deus, viva e permanente.



O que é ser santo?

É ser separado 
para Deus

• Hebraico 
“qadash” e 
grego
“hagiazo”: ser 
posto à parte, 
ser separado

É ser consagrado 
a Deus

• Mesmo sentido 
de ser separado

• Ser designado 
para uma 
atribuição de 
dedicação a 
Deus

É ser puro para 
Deus

• Hebraico 
“taher” e grego 
“katharizo”: 
tornar limpo, 
purificar



Deus é a 
origem da 

santificação

!Deus é absolutamente santo

! Is 6.3: E proclamavam uns aos outros: 
"Santo, santo, santo é o Senhor dos 
Exércitos, a terra inteira está cheia 
da sua glória".

!Ap 4.8: Cada um deles tinha seis 
asas e era cheio de olhos, tanto ao 
redor como por baixo das asas. Dia 
e noite repetem sem cessar: "Santo, 
santo, santo é o Senhor, o Deus todo-
poderoso, que era, que é e que há 
de vir".



Devemos ser santos
Porque Deus é santo

! No Novo Testamento, o conceito de 
santificação é aprimorado: além da 
separação, consagração e pureza, 
ganha-se um referencial claro: Jesus 
Cristo
! A santificação é a construção, pelo 

Espírito, da semelhança do caráter de 
Cristo em nós

! Por nossa missão de refletir a imagem 
de Deus, nós também devemos ser 
santos

! Somos agora povo de Deus. Somos sua 
santa nação

Pois eu sou o Senhor Deus de 
vocês; consagrem-se e sejam 
santos, porque eu sou santo.

Lv 11.44

Eu sou o Senhor que os tirou da 
terra do Egito para ser o seu 
Deus; por isso, sejam santos, 

porque eu sou santo.
Lv 11.45

"vocês serão para mim um 
reino de sacerdotes e uma 
nação santa. Essas são as 

palavras que você dirá aos 
israelitas."

Ex 19.6

"Diga o seguinte a toda 
comunidade de Israel: Sejam 
santos porque eu, o Senhor, o 

Deus de vocês, sou santo.
Lv 19.2

"Consagrem-se, porém, e sejam 
santos, porque eu sou o Senhor, 

o Deus de vocês.
Lv 20.7

"Vocês, porém, são geração 
eleita, sacerdócio real, nação 
santa, povo exclusivo de Deus, 

para anunciar as grandezas 
daquele que os chamou das 

trevas para a sua maravilhosa 
luz."

1 Pd 2.9



O processo da santificação

No momento da conversão
! Mudança de vida - morte e 

ressurreição em Cristo

! I Co 1.2: “à igreja de Deus que está 
em Corinto, aos santificados em 
Cristo Jesus e chamados para serem 
santos”

! I Co 3.16,17: “Vocês não sabem que 
são santuário de Deus e que o Espírito 
de Deus habita em vocês? Se 
alguém destruir o santuário de Deus, 
Deus o destruirá; pois o santuário de 
Deus, que são vocês, é sagrado.”

! É uma ação do Espírito na conversão

Na vida cristã
! Santificação progressiva: cada vez 

mais parecidos com Jesus

! 2 Co 3.18: “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.”

! É uma ação do Espírito no dia-a-dia



O aspecto escatológico da 
santificação

! Escatológico: relacionado aos últimos dias, ao juízo final de Deus
! “A santificação é o processo mediante o qual Deus está 

purificando o mundo e seus habitantes. Seu alvo derradeiro é que 
tudo, tanto as coisas animadas quanto as inanimadas, seja 
purificado de qualquer mancha de pecado ou de impureza. Com 
essa finalidade, Ele tem proporcionado os meios de salvação 
mediante Jesus Cristo. E, no fim dos tempos, Ele pretende 
consignar ao fogo tudo quanto não pode ou não quer ser 
purificado, e assim tirar da terra tudo o que é pecaminoso.”

J. Rodman Williams em Teologia Sistemática: Uma perspectiva pentecostal



A ética do Espírito

! Ética – hábito, costume, comportamento
! Princípios e práticas do que é certo e errado à luz da Bíblia
! Não se compatibiliza com a atual “desconsideração de verdade absoluta”
! O cristão está sim sob o estabelecimento de condutas definidas pelo Espírito

Uma vez que vocês chamam 
Pai aquele que julga 
imparcialmente as obras de 
cada um, portem-se com temor 
durante a jornada terrena de 
vocês.

1 Pe 1.17

Vivam entre os pagãos de maneira 
exemplar para que, naquilo em que eles 
os acusam de praticarem o mal, 
observem as boas obras que vocês 
praticam e glorifiquem a Deus no dia da 
sua intervenção.

1 Pe 2.12

Não participem 
das obras 
infrutíferas das 
trevas; antes, 
exponham-nas 
à luz.

Ef 5.11



A ética do Espírito

! Tenham cuidado com a maneira como vocês 
vivem; que não seja como insensatos, mas 
como sábios,

! aproveitando ao máximo cada 
oportunidade, porque os dias são maus.

! Portanto, não sejam insensatos, mas procurem 
compreender qual é a vontade do Senhor.

! Não se embriaguem com vinho, que leva à 
libertinagem, mas deixem-se encher pelo 
Espírito

Efésios 5.15-18

!Vocês têm que fazer 
separação entre o santo e 
o profano, entre o puro e o 
impuro,
!e ensinar aos israelitas 

todos os decretos que o 
Senhor lhes deu por meio 
de Moisés.

Levítico 10.10,11



Próxima lição:
Cultuando a Deus com liberdade 
e reverência


