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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 
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Práticas Cristãs 



Nossos Desejos e a Santificação 
2Co 5.17 

1Pd 2. 9 e 10 
Ef 2.10 

Gl 6. 6 a 10 
Rm 6.4 

Ef 4.13Até que todos cheguemos à unidade da 
fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à 
perfeita varonilidade, à medida da estatura 
da plenitude de Cristo, 



Nossos Desejos e a Santificação 
Hb 4.15 Porque não temos sumo sacerdote que não 
possa compadecer-se das nossas fraquezas; antes, foi 
ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, 
mas sem pecado.  

1ª área = 

 2ª área = 

  3ª área = 



Nossos Desejos e a Santificação 
Inicio do Processo na Mente:  

Pv 4.23 – guarda o  teu coração, pois 
dele procedem as fontes da vida. 

  
Pv 6.14 No seu coração há 

perversidade; todo o tempo maquina o 
mal; anda semeando contendas. 



Nossos Desejos e a Santificação 
Começo da Batalha:  

2Co 10.3 Pois, embora vivamos como homens 
não lutamos segundo os padrões humanos.4As 
armas com as quais lutamos não são humanas 

ao contrário, são poderosas em Deus para 
destruir fortalezas.5Destruímos argumentos e 

toda pretensão que se levanta contra o 
conhecimento de Deus, e levamos cativo todo 

pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. 



Nossos Desejos e a Santificação 
Continuidade da Batalha, Rm8  

Nenhuma condenação – v33 e 34 
Somos Livres – V2 
Nova perspectiva para vida – v 5 a 7 
Agradar a Deus – v 8 a 10 
Somos filhos e herdeiros – v12 a 17 
Gloria futura – v18 
Espirito intercede – v 26 e 27 
Tudo coopera – v 28-29 
Deus por nós – v 31 
Deus não poupou – v32 
Nada pode nós separar – v 35 a 39 
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Santificação - Práticas 
Hora silenciosa 

Oração 

Estudo Bíblico 

Jejum 

Solitude 

Retiro Espiritual 

Confissão 

Celebração 

Meditação 

Simplicidade 

Serviço/Humildade 

Descanso/ Sono 

Memorização 
 



Práticas Cristãs 
Simplicidade: 1Estado, qualidade 
ou natureza do que é simples. 2 
Qualidade do que não é dividido 

ou composto. 3 Ausência de 
complexidade na forma ou 

estrutura. 4 Ausência de 
complicação; facilidade 



Práticas Cristãs 
Sl 62.10 Não confieis naquilo que 
extorquis, nem vos vanglorieis na rapina; se 
as vossas riquezas prosperam, não ponhais 
nelas o coração. 
  

Lc 12.15 Então, lhes recomendou: Tende 
cuidado e guardai-vos de toda e qualquer 
avareza; porque a vida de um homem não 
consiste na abundância dos bens que ele 
possui.  



Práticas Cristãs 
Ascetismo Simplicidade 

Renúncia aos Bens Perspectiva correta 

Não desfrutar Alegra-se com graça  

Alegre quando 
Humilhado 

Alegre em todas as 
Situações 

Mateus 6. 25 a 33 
  



Práticas Cristãs 
Princípios: 

Compre coisas por sua utilidade e não por seu status... 

Rejeite coisas que o estejam viciando: Tv, bebidas, ... 

Crie o habito de dar coisas, “desacumule”... 

Recuse-se a ser dominado pelas propagandas 

Aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las... 

Olhe com ceticismo: “compre agora e pague depois”.  

 Aproxime-se da natureza, olhar os pássaros... 

Recuse a tudo que gere opressão em outros, ... 

Evite coisas que distrai da sua meta principal,... 
 
 



Proposta da  Curso 
Santificação na Bíblia... 

Perspectivas e Movimentos ... 

Disciplinas Cristãs... 

Esforço Humano & Ação Divina... 

Obstáculos à Santificação... 

Impulsionadores à Santificação... 


