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Perspectivas- Introdução 
Nome 

Breve 
Descrição 

Positivo Negativo 

Wesleyana 
 

 

Pentecostal 

Keswick 

Agostiniana/Disp

ensacionalista 

Reformada 



Perspectivas- Wesleyana 
História:  
 John Wesley (1703  a 1791) 

inglês , 15º filho de 19.  
 

 Em 1720 ganha uma bolsa de 
estudo em Oxford. 
 

 Em 1728 foi ordenado ministro 
da Igreja Anglicana. Funda o 
clube do santos (apelido 
Metodistas). 

 



Perspectivas- Wesleyana 
Teologia: Doutrina da perfeição cristã 
ou o perfeito amor, segundo o qual era 
possível a perfeição cristã absoluta 
ainda nesta vida. 
 Porque o amor de Deus encheria de 
tal forma o coração do crente que 
acabaria expulsando o pecado 
produzindo a “santidade absoluta”. 



Perspectivas- Wesleyana 
Falhas: 
1ª Uma base bíblica inconclusiva e 
falha. 

2ª Analise racional teológica, 
irreal. 

3ª Uma posição Arminiana. 

 



Perspectivas- Wesleyana 
JIPacker: “O realismo, sem duvidas, força-nos a dizer 
que nenhum cristão, embora esteja amando a Deus e 
ao próximo de todo coração neste mundo, ou em 
qualquer momento futuro, jamais estará imune aos 
choques deste tipo, em que lhe são desvendadas 
profundezas novas da sua natureza pecaminosa.. 
Portanto, a noção especulativa de Wesley de que o 
pecado pode ser erradicado dos crentes nesta vida 
precisa ser descartada como falsa, e qualquer cristão 
que suponha que isto realmente lhe tenha acontecido 
precisa ser considerado como estando laborando  
em engano próprio” 



Perspectivas- Wesleyana 
Igrejas do Movimento Wesleyano: 
 

Igreja do Nazareno 

Exército da Salvação 

Igreja Metodista Wesleyana 

Igreja Metodista Livre 



Perspectivas- Pentecostal 
História:  
 Em 1901, Bethel Bible College de 

Topeka, Kansas um grupo de estudantes da 
bíblia chega a conclusão que o falar em 
línguas é evidência externa inicial de que 
uma pessoa foi batizada no Espirito Santo, 
uma experiência de revestimento de poder 
para o serviço do Senhor. 
 Depois 1906, W.J.Seymour, adepto do 
movimento Holiness, acolheu essa doutrina 
no Texas. Arrumou adeptos e se reuniram 
antiga Igreja Metodista na rua Azusa , Los 
Angeles.  



Perspectivas- Pentecostal 
Teologia: 
 Separar-se de Mundo (2Co 6:17) 
• Bebidas alcoólicas, fumo, festas, 
cinema, teatro. 
• Roupas curtas, corte de cabelo. 
 

 Consagrar-se para Deus. 
• Oração 
• Jejum 

 



Perspectivas- Pentecostal 
Teologia: 
 O Espírito Santo, obra: 
 É quem santifica e deve haver uma 
dependência real para tanto. “Explosões repentinas 
de revitalização interior... ou pode haver uma 
evolução constante.” 
 Os sinais de santidade são transmitidos pela 
atuação do Espírito Santo. 

Batismo: 
• Pelo – Jo 10.21 
• No  - At 1.8 



Perspectivas- Pentecostal 
Positivo 

Santificação progressiva 
Busca constante por intimidade 

 Consagração ao Serviço 

Negativo 
Ênfase na evidências externas 

Santificação por experiências místicas 
Confusão frutos e dons 

Semi-pelagianismo 



Perspectivas- Pentecostal 
 Centralização de Cristo; 
 A vida no Poder do Espírito; 
 Emoção encontra expressão; 
 Oração; 
 Alegria; 
 Envolvimento de todos os 

corações na adoração; 
 O ministério de todos os 

membros no corpo de Cristo; 
 Zelo Missionário; 
 Ministério de pequenos 

grupos; 
 Atitude diante das estruturas 

eclesiásticas; 
 Vida Comunitária; 
 Contribuição Generosa. 

 Elitismo; 

 Sectarismo; 

 Emocionalismo; 

 Anti-Intelectualismo; 

 Iluminismo; 

 Carismania; 

 “Super-sobrenaturalismo”; 

Eudomonismo; 

Obsessão por Demônios; 

Conformismo. 



Perspectivas- Pentecostal 
Representantes  Pentecostais 
 

Assembléia de Deus 

Congregação Cristã do Brasil 

Igreja do Evangelho Quadrangular 

Deus é Amor 

O Brasil para Cristo 

Igreja Nova Vida – origem da IURD 



Perspectivas- Pentecostal 
Representantes  Neopentecostais 
 

Igreja Universal do  Reino de Deus 
Cristo Vive 
Comunidade Sara Nossa Terra 
Igreja Internacional do Poder de Deus 
Comunidade da Graça 
Renascer em Cristo 
Bola de Neve 
Igreja Mundial do Poder de Deus 



Censo Brasil 
 

2015 = 204.520.659 ( 19” nasce 1) 
22,2% são evangélicos = 45 milhões 

Assembleia de Deus = 12.314.410 

Batistas = 3.723.853 

Congregação Cristã = 2.289.634 

Universal Reino Deus = 1.873.243 

Evangelho Quadrangular = 1.808.389 

Adventista = 1.561.071 

Luterana = 999.498 

Presbiteriana = 921.209 

Deus é Amor = 845.383 

Maranata = 356.021 

Metodista = 340.938 

Brasil para Cristo = 196.665 

 



Perspectivas- Keswick 
História:  
  Não é um sistema doutrinário, muito 
menos, uma organização ou denominação, o 
que talvez explique uma participação tão 
ampla.  
 Origem do nome, região dos lagos na 
Inglaterra, onde realização uma convenção, 
desde 1875, onde se promove “a santidade 
pratica”. 
 



Perspectivas- Keswick 

Pontos Confusos: 
 Capacidade de não pecar, há uma 
grande divergência; 
 Velha Natureza, sendo cheio do espírito 
não peca o que ocorreu com a velha 
natureza???? 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Keswick,_Cumbria_Panorama_1_-_June_2009.jpg


Perspectivas- Keswick 

Santificação: 
 Inicial ou Posicional (1º pessoa é perdoada; 2º pessoa 
é justificada para remoção da culpa; 3º regenerada ou seja 
liberta da autoridade controladora de uma disposição 
pecadora). 

Prática, o dia a dia, uma manifestação exterior da 
posição inicial. 
Final completa e permanente. Só na eternidade. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Keswick,_Cumbria_Panorama_1_-_June_2009.jpg


Agostiniana/Dispensacionalista 
História:  
  Agostinho, 354 a 430. Escreveu 
alguns tratados teológicos: 100 livros, 
500 sermões e 200 cartas. Livros 
Confissões, Cidade de Deus, A Trindade. 
 Mesmo bispo da Igreja Católica, 
sua teologia foi abraçada por muitos 
pensadores da reforma protestante, pois 
entendia que salvação é por meio da 
graça de Deus e pela fé somente.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Augustinus_1.jpg


Agostiniana/Dispensacionalista 
Teologia: 
-Pecadores salvos pela graça... 
-Nega a perfeição moral ou espiritual agora... 
-Se opõe ao ensino perfeccionista... 
-Batismo no espírito na conversão, uma vez... 
-Dispensacionalismo: Igreja Diferente Israel... 
-Cheio do Espírito obra que ocorre varias ... 
-Habitação do Espírito termo do AT... 
-Duas Naturezas = capacidade de pecar  
ou não. 
 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Augustinus_1.jpg


Agostiniana/Dispensacionalista 
Arminianismo Calvinismo 

Livre arbítrio ou capacidade 
humana 

Incapacidade total ou 
depravação 

Eleição Condicional Eleição Incondicional 

Redenção Universal ou 
Expiação Geral 

Redenção Particular ou 
Expiação Limitada 

Pode-se Efetivamente Resistir 
ao Espírito Santo 

Vocação eficaz do Espírito 
Santo e ou Graça Irresistível 

Decair da Graça Perseverança dos Santos 

Sínodo de Dort- rejeita Sínodo de Dort - reafirma 



Agostiniana/Dispensacionalista 
Expoentes: 

Charles Ryrie 

Charles Hodge 

Lewis Sperry Chafer 

C.I. Scofield 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Augustinus_1.jpg


Perspectivas- Reformada 
Teologia: 
 Santificação “como a ação graciosa do 
Espírito Santo – que implica em nossa 
participação responsável”.  
 

 Santificação muda a nossa direção, 
mas não muda a nossa essência.  
 

 Homem tem participação ativa no 
processo. Hb 12.14; Fl2.12-13 



Perspectivas- Reformada 
Teologia: 
Velho Homem, Novo Homem?!?! 
 Afirma que os crentes não são mais os 
velhos homens nem novo homem, mas sim 
nova criatura em Cristo.1Co5.17 
 

Perfeição Plena, Chega ou não?!?! 
 “A Bíblia não retrata o crente como alguém 
que teve todos os impulsos pecaminosos 
erradicados”. 



Perspectivas- Reformada 
Teologia: 
Santificação e a Lei?!?! 
 A lei como forma para obter a salvação, 
se está livre. A lei deve ser guarda em sinal 
de gratidão a Deus. 
 A lei portanto é um dos mais 
importantes meios pelos quais Deus nos 
santifica.* 
 
*Anthony A. Hoekema cita: Berkouwer, Sanctification na Law pg 163 



Perspectivas- Reformada 
Expoentes: 
 

 Igrejas Batistas 

 Igrejas Presbiterianas 

 Igreja Congregacional 

Ministério Fiel 



Santificação e 

Práticas Cristãs 



Santificação - Práticas 
Hora silenciosa 

Oração 

Estudo Bíblico 

Jejum 

Solitude 

Retiro Espiritual 

Confissão 

Celebração 

Meditação 

Simplicidade 

Serviço/Humildade 

Descanso/ Sono 

Memorização 
 



Santificação - Práticas 
Jejum = É a pratica da 

abstenção de algo específico 
durante um tempo definido, 

feita pelo individuo, casal, 
família, igreja, cidade ou 

nação, por razões espirituais.  



Santificação - Práticas 
Bases Bíblicas: 

Mateus 4 = Jesus praticou o Jejum; 

Mc 2 .18 – 19 = Pratica comum dos judeus; 

Jr 14.12 = Judeus praticavam no VT; 

Lc 18.11 = Fariseus praticavam o jejum; 

At 14.23 = Apóstolos praticaram para eleição; 

At 13.3 = Apóstolos praticavam para envio...  

 



Santificação - Práticas 
Vantagens: 

Autoridade – Mc 9.29, Mt 17.14 

Petição especial – Et 4.16 

Resposta específica – Dn 9.3-19 

Para vencer pecados; 

Como disciplina espiritual  

 



Santificação - Práticas 
Perigos: 

Jejum Mecânico – Is 58.3 

Buscar próprio interesse – Is 58.3 

Hipocrisia – Is 58.3 

Barganhar com Deus – lc 18.12 

Religiosidade – Lc 18.12  

 



Santificação - Práticas 
Prática 

Disciplina; 
Começar com pequenos períodos; 
O que fazer: 

• Orar 
• Ler a Bíblia 
• Meditar 
• Decorar Versículos 
• Buscar intimidade    

Lembre-se Jejum não é dieta.  


