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Introdução  da Aula 
Retrospectiva 

Bases Bíblicas; 

Definição da turma sobre; 

Definição de alguns teólogos; 

Obstáculo - Temor a homens; 

Prática Cristã – Solitude. 
 



Definição da Turma 
Santificação é um processo de desenvolvimento contínuo 
através de posturas e atitudes baseadas na Bíblia com o 
Espírito Santo habitando em nós.   
Santificação é um processo de crescimento e 
transformação nos assemelhando ao caráter de Cristo. 
Inclui o compromisso do cristão e ação do Espírito Santo. 
Santificação é um processo contínuo, para toda vida, de 
conformação com o caráter de Jesus e continua ruptura 
com os padrões mundanos. 
Santificação é o processo que inicia após a nossa aceitação 
a Cristo e que termina apenas no momento de nossa morte 
ou a vinda de Cristo. Durante este processo nos 
submetemos a ação do Espírito Santo para nos 
assemelharmos ao caráter de Cristo. 



Definição da Turma 
Santificação é o processo de mudança de princípios 
caráter e conduta na vida do cristão, realizado pelo 
Espírito Santo, baseado na palavra de Deus com o objetivo 
de transforma-lo a cada dia a ser mais parecido com Cristo 
trabalhando em sua vontade nem sempre favorável. 
Santificação é o processo daqueles que creem em Cristo e 
assumem o compromisso de matar o velho homem, 
separando-se do mundo(santo) e buscando o caráter de 
Cristo. 
Santificação é o processo pelo qual buscamos nos 
tornarmos parecidos com Cristo. 
Santificação é o processo contínuo de desenvolver as 
características que tornam o nosso caráter à semelhança 
do caráter de Cristo. 
 



Definição da Turma 
Santificação é estarmos separados para servirmos no 
reino de Deus, em obediência e em temor. É negar a cada 
dia nossa carne, é  comunhão com o Senhor, é conhecê-lo 
através de sua Palavra, é crescer espiritualmente. 
Santificação é um processo pelo qual passo, após ser 
justificado, onde através da Palavra e da ação do Espírito 
Santo, vou diariamente sendo parecido à imagem e 
semelhança de Cristo, seu caráter e alinhando minha vida 
à vontade de Deus. 
Santificação é o processo pelo qual nós, salvos pela fé em 
Cristo, temos nosso caráter transformado e amoldado ao 
caráter do próprio Jesus Cristo. É um crescimento diário, 
adquirido pelo conhecimento e a prática da Palavra e pela 
ação do Espírito Santo. 
 



Definição da Turma 
Santificação é um processo que passamos após a 
salvação, no qual devemos buscar a cada dia dependência 
de Deus (ES), obedecer a ELE, ser semelhante a Cristo; isto 
é até o final da nossa vida. 
Santificação é um processo de ser santo (separado para 
Deus), sede santo porque eu sou santo, em crescimento 
espiritual. 
Santificação é o processo, que todos os salvos em Cristo, 
vive diariamente buscando ser igual a Cristo, separado 
para Deus e do mal. 
Santificação é um processo contínuo em que todo cristão 
busca com o objetivo final na sua vida de ser semelhante a 
Cristo. 
 



Definição da Turma 
Santificação é o reconhecimento do pecado, e o pedido 
em oração do perdão. A procura constante para não pecar 
mais. 
Santificação é separado para... 
Santificação significa ser separado para o propósito de 
Deus. Nós fomos separados para Deus, para sermos 
semelhantes a Cristo, para louvor da sua glória. 
Santificação é estar aprendendo e aplicando a palavra do 
Senhor em nossas vidas diariamente, “continuamente”. 
 
 



Dúvidas da Turma 
Hb 12.14 Segui a paz com todos e a 

santificação, sem a qual ninguém verá o 
Senhor,  
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Santificação e as Práticas 
“A superficialidade é a maldição 

de nossos dias. A doutrina da 
satisfação instantânea é, antes de 

tudo, um problema espiritual” 
Richard J. Foster, Celebração da 

Disciplina 



Santificação e as Práticas 
Salmo 42.  ¹Como suspira a corça 
pelas correntes das águas, assim, 

por ti, ó Deus, suspira a minha 
alma.2 A minha alma tem sede de 
Deus, do Deus vivo; quando irei e 
me verei perante a face de Deus? 
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Santificação-Impulsionadores 

Ef 2.10 Pois somos feitura dele, 
criados em Cristo Jesus para boas 
obras, as quais Deus de antemão 

preparou para que andássemos nelas. 

http://www.jornaldascaldas.com/index.php/2008/07/16/simposio-de-escultura-em-pedra-nas-caldas/3648/


Santificação-Impulsionadores 
Pietá, 1499 
Michelangelo 

Picasso 1881 a 1971 

Monet, 1840 

Última ceia-1495-97 

Leonardo Da Vinci 



Santificação-Impulsionadores 
Equívocos deste  Processo 

 

 Educação, instrução – 2Tm3.7 

 Autoajuda – Ecl 5.1 a 7 

 Religiosidade – Is 64.6 

 Deixar a cargo do tempo – Hb 5.12 



Santificação-Impulsionadores 

Palavra de Deus 

Espírito Santo 

Pessoas e Situações 



Santificação-Impulsionadores 
Palavra de Deus 

Hb 4.12 Porque a palavra de Deus é 
viva, e eficaz, e mais cortante do que 

qualquer espada de dois gumes, e 
penetra até ao ponto de dividir alma e 

espírito juntas e medulas, e é apta para 
discernir os pensamentos e propósitos 

do coração.  



Santificação-Impulsionadores 
Palavra de Deus 

2Tm 3.16 Toda a Escritura é inspirada 
por Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção, para a 

educação na justiça, 17 a fim de que o 
homem de Deus seja perfeito e 

perfeitamente habilitado para toda boa 
obra. 

  



Santificação-Impulsionadores 

Palavra de Deus 

João 17.17 santifica-os na verdade; 

a tua palavra é a verdade. 
  



Santificação-Impulsionadores 
Espírito Santo 

2Co3. 17 Ora, o Senhor é o Espírito; e, onde 
está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 

18 E todos nós, com o rosto desvendado, 
contemplando, como por espelho, a glória 
do Senhor, somos transformados, de glória 
em glória, na sua própria imagem, como 

pelo Senhor, o Espírito. 



Santificação-Impulsionadores 
Espírito Santo 

2Ts 2.13 Entretanto devemos sempre 
dar graças a Deus por vós, irmãos 

amados pelo Senhor, porque Deus vos 
escolheu desde o princípio para a 

salvação, pela santificação do 
Espírito e fé na verdade,  



Santificação-Impulsionadores 
Espírito Santo 

Rm 8. 1 a 17.  13Porque, se viverdes 
segundo a carne, caminhais para a 

morte; mas, se, pelo Espírito, 
mortificardes os feitos do corpo, 

certamente, vivereis.   



Santificação-Impulsionadores 



Santificação-Impulsionadores 
Pessoas e Situações 

Dt 8.2 Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o 
SENHOR, teu Deus, te guiou no deserto estes 

quarenta anos, para te humilhar, para te provar, 
para saber o que estava no teu coração, se 

guardarias ou não os seus mandamentos. 3 Ele te 
humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com 

o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o 
conheciam, para te dar a entender que não só de 

pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da 
boca do SENHOR viverá o homem 

 



Santificação-Impulsionadores 
Pessoas e Situações 

2Co 12.7 E, para que não me ensoberbecesse com a 
grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na 
carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a 
fim de que não me exalte. 8 Por causa disto, três vezes 

pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 9 Então, ele me 
disse: A minha graça te basta, porque o poder se 

aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me 
gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o 
poder de Cristo. 10 Pelo que sinto prazer nas fraquezas, 
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas 
angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou 

fraco, então, é que sou forte. 



Santificação-Impulsionadores 
Trabalho em 
Grupos!?!? 



Santificação-Impulsionadores 
Personagem Sofrimento/Aprendizado 

Moisés: Nm11.4 a 15, 12.1 a 
16; 14; 20.1 a 13; 21.1 a 9 

Davi: 1Sm19.1 a 6;2Sm15.1 a 
37; 20.1 a 6 

Neemias: Ne 4.1 a 23; 6. 1 a 14 

Jó: Jo 1.6 a20; 2.1 a 13; 4;8; 11; 
32. 

Daniel: Dn 1; 3; 6 

Estevão: At 6.8 a15; 7.54 a 60 
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Santificação e as Práticas 
Hora silenciosa 

Oração 

Estudo Bíblico 

Jejum 

Solitude 

Retiro Espiritual 

Confissão 

Celebração 

Meditação 

Simplicidade 

Serviço/Humildade 

Descanso/ Sono 

Memorização 
 



Santificação e as Práticas 
O que Não é, Meditação: 

Esvaziar-se deste mundo ou sua 
mente; 

Entrar em contato com um mundo 
cósmico; 

Alcançar o “NIRVANA”. 
 



Santificação e as Práticas 
No Antigo Testamento 

Gn 24.63 

Sl 63.6 

No Novo Testamento 

1Tm4.15 

At 10.19 
 



Santificação e as Práticas 
“O processo espiritual e 

mental de se digerir textos 
bíblicos de tal maneira que 

eles se tornem parte ativa na 
vida da pessoa.” 



Santificação e as Práticas 



Santificação e as Práticas 
Vantagem da Meditação 

Josué 1 .8 e Salmo 1 

 Cumprir a palavra de Deus 

 Ser bem-sucedido 

Dar Frutos 

 

 



Santificação e as Práticas 
Praticar a Meditação 

Escolha um local tranquilo; 

Comece orando; 

Leve papel e caneta para anotar; 

Leve a Bíblia; 

Tenha textos bíblicos para fazer a 
meditação; 

Faça disto uma prática constante. 
 

 

 


