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PFD - Programa Permanente de Formação de Discípulos 

Encontro previsto para 21 de Maio de 2017 
 
 
 
 

Este material é dirigido às famílias da IBRVN, que poderão seguir o roteiro proposto, 
estudando e discutindo o conteúdo apresentado. 

Ao longo do estudo, pode-se anotar dúvidas, fazer perguntas, e extrair algumas 
conclusões. 

Tenha em mente também o encontro presencial, buscando contribuir de forma 
positiva com suas conclusões. 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES DO PRESBITÉRIO 

 O presbitério orienta os irmãos a observarem o modo manso e longânimo nas 
reuniões durante as suas contribuições tanto no lar quanto no grande grupo. Nosso 
objetivo é sempre a edificação do corpo e para que isso aconteça precisamos criar um 
ambiente favorável onde a graça e o companheirismo seja evidente. 
 Lembramos que o guia ENS_002, que fala sobre o Programa Permanente de 
Formação de Discípulos, também trata dos objetivos e princípios desse programa. 
 
 
 
 

Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que 
for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita 
graça aos que ouvem. - Efésios 4:29 

 
 
  



 
- Igreja Batista Reformada Vida Nova 
 

 
 

Santidade na prática 
Resolvi elaborar esse guia de estudo por saber que santidade é um assunto 

importantíssimo para todo cristão e que a vida santa deve ser desejada por todo aquele 
que ama a Jesus. Espero que eu consiga ajudá-lo a entender, ou relembrar, da necessidade 
de vivermos uma vida santa. 

Não tenho a pretensão de exaurir o assunto, tampouco desejo trazer o assunto à 
tona simplesmente explorando as possíveis conclusões teóricas a respeito de santidade. 
Meu propósito, acima de tudo, é promover uma reflexão que auxilie os irmãos a pensarem 
de maneira prática como estamos vivendo na presença do Deus Santo. 

 
“porque escrito está: Sede santos porque eu sou santo.” 1 Pd 1:16 
 
 
Intensificar a nossa busca por santidade é algo urgente e mesmo sabendo que não a 

alcançaremos em plenitude nessa vida, devemos entender que a medida que a buscamos 
mais nos aproximamos do nosso Deus para que ele torne isso possível. 

 
 
Dt 6:5-7 - Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de 
toda a tua alma e de todas as tuas forças.    E estas palavras, que hoje te 
ordeno, estarão no teu coração;  e as ensinarás a teus filhos, e delas 
falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao 
levantar-te. 

 
 
O tema santidade é importante para o cristão porque é fruto do seu relacionamento com 
Deus. 
 
 

“...busca de santidade é uma aventura conjunta entre Deus e o cristão. 
Ninguém pode atingir qualquer grau de santidade se Deus não trabalhar 
na sua vida, mas também é absolutamente certo que ninguém a atingirá 
sem esforço da sua parte. 
Deus fez com que pudéssemos andar em santidade. 
Contudo, ele deu-nos a responsabilidade de andarmos; não fará isso por 
nós. (Bridges) 

 
 
 

Bons estudos,  
Jaércio. 
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DEFINIÇÃO DE SANTIDADE 

 
“Santidade é a antítese do pecado, e a beleza da santidade está em 
contraste direto com a feiura do pecado. O pecado é uma deformidade, 
uma monstruosidade. O pecado é repulsivo, repelente ao Deus 
infinitamente puro; é por isso que Ele escolheu a lepra, a mais repugnante 
e terrível de todas as doenças, para ser seu emblema. [...]  
Oh, que o pecado fosse repugnante e odioso para nós; não apenas em 
suas formas mais grosseiras, mas o pecado em si. No extremo oposto da 
hediondez do pecado está a "beleza da santidade". A santidade é amável 
aos olhos de Deus, é necessariamente assim. Ela é o reflexo da Sua 
própria natureza, pois Ele é "glorioso em santidade" (Êxodo 15:1 1); oh, que ela 
possa ser cada vez mais atraente e mais sinceramente buscada por nós.” 

(A. W. Pink) 
 
 
Ao definir santidade J. I. Packer, fala o seguinte: 

“Santidade é um substantivo que pertence ao adjetivo santo e ao verbo 
santificar, que basicamente significa tornar santo. 
Santo, tanto no hebraico, como no grego, significa separado, consagrado 
e recriado para Deus. 
Quando aplicada às pessoas, como os “santos de Deus” ou “santos”, a 
palavra implica em devoção e assimilação: Devoção, no sentido de viver 
uma vida de serviço para Deus; Assimilação, no sentido de imitar, 
conformar-se a e tornar-se como o Deus a quem se serve. 
Como cristãos, a implicação é que precisamos assumir a lei moral de Deus 
como a nossa regra e o Filho encarnado de Deus como o nosso modelo.” 

 
 
No livro “Santidade”, de J. C. Ryle, existe uma lista contendo doze características que 
podem ser encontradas em uma pessoa santa. Segundo J. I. Packer, as afirmações ali 
contidas são “verdades imutáveis e desafiadoras que nenhum cristão, em sã consciência, 
deveria questionar”. 
Em seguida iremos analisar cada ponto e, para aproveitar ao máximo o conteúdo, sugiro 
uma análise pessoal de todos os pontos com espírito crítico, refletindo sobre cada 
afirmação e buscando indícios de cada um deles em sua própria vida. 
 
 
Logo abaixo de cada afirmação existem campos para você mencionar as possíveis 
dificuldades e apontar soluções para cada caso. 
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DOZE CARACTERÍSTICAS QUE ESBOÇAM O QUADRO DE UMA PESSOA SANTA. POR J. C. RYLE. 

1. Santidade é o hábito de ser de uma só mente com Deus, de acordo com o que as 
Escrituras descrevem como sendo a mente dele. É o hábito de concordar com seu 
julgamento, odiando o que ele odeia, amando o que ele ama e comparando tudo 
neste mundo com o padrão de sua Palavra. Aquele que em tudo concorda com 
Deus é a pessoa mais santa. 

 
Viver uma vida santa passa por buscar ter uma mente moldada pela Palavra de Deus. 
Somente dessa forma sufocaremos a rebeldia do nosso coração e teremos prazer nas 
coisas que agradam a Deus. 
 
Rm 12:1-2 - 1Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo 
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 
2E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para 
que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 
 

O processo de santificação é morrer para o pecado cada vez mais e viver 
para a justiça cada vez mais. Isto é chamado de nossa transformação. 
(Matthew Henry) 

 

 
2. Um homem santo se esforçará para evitar cada pecado conhecido, e guardar cada 

mandamento revelado. A inclinação de sua mente será decisivamente direcionada 
para Deus. O desejo do seu coração será o de fazer a vontade do Pai. Ele temerá 
muito mais a desaprovação divina do que a do mundo. 

 
Viver uma vida santa passa por buscar conhecer o seu próprio coração e também buscar 
conhecer a vontade de Deus relevada nas Escrituras. 
 
Rm 7:18-23 - 18Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o 
querer o bem está em mim; não, porém, o efetuá-lo. 19Porque não faço o bem que prefiro, mas o 
mal que não quero, esse faço. 20Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o 
pecado que habita em mim. 21Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em 
mim. 22Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus; 23mas vejo, nos meus 
membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do 
pecado que está nos meus membros. 
Sl 119:11 - 11 Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei, antes, aquele 
que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. 
Mt 10:28 - 28Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei, antes, aquele 

Dificultadores Possíveis soluções 
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que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. 

 
Não se pode esperar algo bom da carne, assim como ninguém esperaria 
que um bom milho pudesse nascer numa rocha [...] 
Todos os que foram regenerados pela salvação, ou nascidos de novo, 
verdadeiramente se alegram na lei de Deus, Deleitam-se em conhecê-la, 
em cumpri-la, em se submeterem alegremente à sua autoridade e ter 
complacência nessa submissão, nunca tão satisfeito como quando o 
coração e a vida estão na mais estrita conformidade com a lei e a vontade 
de Deus. (Matthew Henry) 

 

 
3. Um homem santo se esforça por ser como o Senhor Jesus Cristo. Ele não somente 

viverá uma vida de fé nele, e dele receberá paz e força para viver o dia-a-dia, mas 
também trabalhará para ter a mente de Cristo e ser conforme à sua imagem. O seu 
objetivo em relação às outras pessoas será o de andar ao lado delas, perdoá-las... 
ser generoso... caminhar em amor... ser manso e humilde... Ele guardará no 
coração as palavras de João: “Aquele que diz que permanece nele, esse deve 
também andar assim como ele andou” (Jo 2.6). 

 
Viver uma vida santa passa por buscar a perfeita varonilidade e o resultado disso é uma 
vida piedosa com reflexos em nossos relacionamentos, visto que confiamos nos cuidados 
do Senhor. 
 
Rm 8:28-29 - 28Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, 
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 
29Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à 
imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 

 
A posição dos santos é crer que todas as coisas concorrem para o seu 
bem. Todas as providências de Deus são suas – as providências 
misericordiosas, assim como as providências penosas [...] talvez para um 
bem temporário, pelo menos, ou para um bem espiritual eterno. 
(Matthew Henry) 

 

Dificultadores Possíveis soluções 
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4. Um homem santo buscará mansidão, longanimidade, bondade, paciência, 
gentileza e controle de sua língua. Dará um bom testemunho, será muito paciente, 
tolerante para com os outros, e também não se apressará em exigir os seus 
direitos. 

 
Viver uma vida santa passa por ser uma habitação do Espírito Santo e, sendo assim, 
manifestar o fruto dessa comunhão. 
 
Gl 5:22-23 - 22Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 
fidelidade, 23domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. 
Tg 3:2 - 2Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito 
varão, capaz de refrear também todo o corpo. 
Rm 12:17-19 - 17Não torneis a ninguém mal por mal; esforçai-vos por fazer o bem perante todos os 
homens; 18se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens; 
19não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira; porque está escrito: A mim me 
pertence a vingança; eu é que retribuirei, diz o Senhor. 

 
Cristo morreu por nós quando éramos inimigos, e amou o mundo que o 
odiava sem causa; portanto, não temos base para pagar o mal com atos 
que reflitam negativamente sobre Ele. (Matthew Henry) 

 

 
5. Um homem santo buscará temperança e autonegação. Lutará para mortificar os 

seus desejos carnais, crucificar sua carne com suas tentações e lascívias, fugir das 
paixões e controlar suas inclinações carnais, sempre que elas se manifestarem. 

 
Viver uma vida santa passa por se esforçar para inanir as vontades da carne que militam 
contra o espírito. 
Segundo Bridges, “Fazer morrer as obras do corpo é, portanto, destruir a força e a 
vitalidade do pecado quando ele tenta o nosso corpo”.  
 
Lc 21:34 - 34Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique 
sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, 
e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. 
1Co 9:27 - 27Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, 
não venha eu mesmo a ser desqualificado. 

 
A mortificação pela força própria, conseguida por meios de invenção 
própria, com fim duma justiça própria, é a alma e a substancia de toda 
falsa religião. Só o Espírito é suficiente para essa obra. Todas as vias e 

Dificultadores Possíveis soluções 
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meios sem ele são inúteis. Ele é o grande Eficiente. Ele é quem dá vida e 
força aos nossos esforços”. (John Owen) 

 

 
6. Um homem santo buscará praticar a caridade e a fraternidade. Ele se esforçará por 

fazer para os outros o que gostaria que os outros fizessem para ele e falará dos 
outros o que gostaria que os outros falassem dele... Abominará toda mentira, 
difamação, maledicência, engano, desonestidade e injustiça, mesmo nas pequenas 
coisas. 

 
Viver uma vida santa passa por se esforçar para amar o próximo como a si mesmo, por 
saber que, fazendo isso, estará agradando ao Senhor. 
 
Mt 5:44-45 - 44Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem; 
45para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons 
e vir chuvas sobre justos e injustos. 
Ef 4:31-32 - 31Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim 
toda malícia. 32Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos 
outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. 

 
A verdadeira direção indicada pela lei é o amor abundante, custoso e 
estendido até mesmo aos inimigos [...] O amor apontado não é questão 
de sentimento e de emoção, mas, como sempre no AT e no NT, de ação 
concreta. (D. A. Carson) 
Devemos rejeitar a austeridade farisaica e a amargura odiosa e ser bem 
dispostos uns para com os outros assim como uma mãe é bondosa para 
com seu filho, não somente em relação àqueles  que são nossos iguais ou 
se relacionam conosco, mas também com aqueles que nos são 
desconhecidos e estão longe de ser nossos iguais. (Wolfgang Musculus) 

 

 
  

Dificultadores Possíveis soluções 
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7. Um homem santo buscará misericórdia e bondade no trato com os outros. Não 
ficará ocioso o dia inteiro. Não se contentará apenas por não estar prejudicando a 
ninguém, mas procurará fazer o bem. Procurará ser útil em sua época e à sua 
geração, aliviando dentro do possível as necessidades espirituais e a miséria 
humana ao seu redor. Será como Dorcas, “notável pelas boas obras e esmolas que 
fazia”, que não somente se propôs a fazer ou falou a respeito das boas obras, mas 
as praticou. 

 
Viver uma vida santa passa por alimentar a consciência de que Deus dá aos seus filhos a 
oportunidade de atuar nas mais variadas áreas visando sempre o bem comum. 
 
At 9:36 - 36Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer 
Dorcas; era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. 
Ef 4:28 - 28Aquele que furtava não furte mais; antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que 
é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. 

 
Até mesmo a lei natural proíbe o roubo do que não nos pertence, uma negociação 
fraudulenta, uma oportunidade de ganhar dinheiro. Isso inclui todos os truques e 
fraudes em tudo e de todas as formas pelas quais alguém tente tirar proveito, 
causando dano ao seu próximo, mesmo que seja em segredo. (Martin Bucer) 
É uma grande desgraça para o nome de Cristo que trabalhadores trabalhem duro 
para alimentar suas famílias, mas sejam incapazes de partilhar alguma coisa com os 
pobres. (Wolfgang Musculus)  

 

 

8. Um homem santo buscará a pureza de coração. Temerá toda a corrupção e 
impureza de espírito e tentará evitar todas as coisas que podem levá-lo a se 
contaminar. Ele sabe que o seu coração facilmente se inflama, e tentará 
cuidadosamente evitar a brasa da tentação. 

 
Viver uma vida santa passa por ter consciência de que o coração é enganoso e facilmente 
leva o homem a pecar contra Deus. O homem que busca a santidade sabe que seus desejos 
devem ser alimentados pela Palavra de Deus e não pelo seu próprio coração. 
 
Pv 27:12 - 12O prudente percebe o perigo e busca refúgio; o inexperiente segue adiante e sofre as 
consequências. 
1Co 9:26-27 - 26Assim corro também eu, não sem meta; assim luto, não como desferindo golpes no 
ar. 27Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não 
venha eu mesmo a ser desqualificado. 
2Tm 2:22 - 22Foge, outrossim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com 

Dificultadores Possíveis soluções 
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os que, de coração puro, invocam o Senhor. 

 
Um excelente remédio contra os desejos da mocidade: seguir a justiça, a fé, e a paz 
[...] Quanto mais seguirmos o que é bom, mais rápido e para mais longe fugiremos 
daquilo que é mau. (Matthew Henry) 

 

 
9. Um homem santo buscará o temor a Deus. Não me refiro ao temor de um escravo, 

que somente trabalha para evitar a punição que receberá caso seja descoberto 
sem fazer nada. Ao contrário, penso no temor de uma criança, que deseja viver e 
se locomover como se estivesse sempre com o seu vigilante pai por perto, porque 
sabe que ele a ama. 

 
Viver uma vida santa passa por desejar ter comunhão com Deus ciente que Ele é o Senhor 
Todo-Poderoso que governa todas as coisas e tem ciência de tudo. 
 
Pv 9:10 - 10O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é prudência. 
Ne 5:15 - 15Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe 
tomaram pão e vinho, além de quarenta siclos de prata; até os seus moços dominavam sobre o 
povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. 
Ec 12:13 - 13De tudo o que se tem ouvido, a suma é: Teme a Deus e guarda os seus mandamentos; 
porque isto é o dever de todo homem. 

 
A reverência à majestade de Deus e o respeito à Sua ira são os primeiros passos em 
direção à religião. (Matthew Henry) 
Este temor não é uma barreira ao crescimento, mas um caminho para o crescimento 
e a realização eterna [...] Um tipo de temor é aquele que foge do Senhor com pavor, 
que se esconde e se afasta dele com terror, como se ele fosse nosso problema. Esse 
tipo de medo é pagão, não cristão. Não tem nada a ver com glorificar e desfrutar de 
Deus. É desconfiança e ressentimento para com Deus. O evangelho não cria esse 
temor em nossos corações. O evangelho nos mostra a glória da graça de Deus em 
Cristo e nos ergue, seguros e destemidos, para enfrentar a vida corajosamente como 
homens e mulheres com destinos eternos. (Ray Ortlund) 

 

Dificultadores Possíveis soluções 
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10. Um homem santo buscará humildade. Desejará, em sua mente simples e caridosa, 
ter os outros em mais alta estima do que a si mesmo. Também perceberá mais o 
mal existente em seu coração do que em qualquer outro neste mundo. 

 
Viver uma vida santa passa por saber que você não tem nada a oferecer a Deus, sendo, 
portanto, alvo de sua misericórdia. Como merecedor do mais cruel castigo, o cristão deve 
viver desfrutando da graça de Deus sempre pronto para manifestar amor servindo as 
pessoas. 
 
1Tm 1:15 - 15Fiel é a palavra e digna de toda aceitação: que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar 
os pecadores, dos quais eu sou o principal. 
Fl 2:3 - 3Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os 
outros superiores a si mesmo. 
Rm 7:20 - 20Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita 
em mim. 

 
Cristo veio para aniquilara todas as inimizades; portanto, não deixemos que haja, 
entre cristãos, um espírito de oposição.  
A conversão e a salvação dos pecadores são devidas à graça de Cristo, a Sua graça 
extremamente abundante, aquela mesma graça de Cristo que aparece em Seu 
glorioso evangelho [...] Ele veio ao mundo não para chamar justos, mas os 
pecadores ao arrependimento. Sou o principal: Isso reflete o senso de inutilidade do 
apóstolo e a sua gratidão pelo perdão de Deus. (Matthew Henry) 
 

 
11. Um homem santo buscará fidelidade em todos os seus deveres e relacionamentos. 

Por seus motivos serem os mais sublimes, e contando com o adicional da ajuda 
divina, ele não se contentará apenas em cumprir suas obrigações, mas, melhor 
ainda, tentará ajudar aqueles que não se preocupam com a sua alma. Pessoas 
santas devem, em todos os momentos, desejar praticar o bem, e devem se 
envergonhar se algo de mal acontecer a alguém que elas poderiam ter ajudado. 
Elas devem lutar por ser boas esposas e bons maridos, bons pais e bons filhos, 
bons patrões e bons empregados, bons vizinhos, bons amigos, bons cidadãos, 
bons em particular e em público, bons no local de trabalho e no ambiente familiar. 

 
Viver uma vida santa passa por se esforçar para que da presença do reino de Deus possa 
ser evidenciada nas suas ações pessoais. 
Aquele que busca viver uma vida santa luta contra os efeitos do pecado que marcam a 
sociedade em que vive. Como o Senhor, ele se compadece ao percebê-los e trabalha para, 
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na medida do possível, amenizar seus efeitos na vida das pessoas. 
 
Cl 3:18-25 - 18Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. 19Maridos, 
amai vossa esposa e não a trateis com amargura. 20Filhos, em tudo obedecei a vossos pais; pois 
fazê-lo é grato diante do Senhor. 21Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem 
desanimados. 22Servos, obedecei em tudo ao vosso senhor segundo a carne, não servindo apenas 
sob vigilância, visando tão-somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao 
Senhor. 23Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, 
24cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais 
servindo; 25pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita; e nisto não há acepção 
de pessoas. 
Mc 1:14-14 - 40Aproximou-se dele um leproso rogando-lhe, de joelhos: Se quiseres, podes purificar-
me. 41Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo! 

 
A maneira como nos comportamos em relação aos outros mostra o grau em que 
tememos a Deus, e devemos dar conta de nosso comportamento a ele. (Gerald Bray) 
O poder de Cristo é empregado por Sua compaixão para alívio de pobres almas. 
(Matthew Henry) 
 

 
12. Por fim, um homem santo encherá sua mente com coisas espirituais. Tentará se 

concentrar inteiramente nas coisas do alto, não se apegando às coisas deste 
mundo... Ele buscará viver como alguém cujos tesouros estão no céu e cuja 
permanência nesta terra é vista apenas como a de um peregrino, que viaja para 
casa. Sua maior fonte de prazer está na comunhão com Deus por meio da oração, 
da leitura da Palavra e da reunião do seu povo. Ele dará valor a cada coisa, lugar e 
relacionamento, uma vez que esses fatores o trazem mais para perto de Deus. 
 

Viver uma vida santa passa por ter “prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de 
noite”. É ser “como árvore plantada junto a corrente de águas” e “no devido tempo, dar o 
seu fruto” buscando ser “bem-sucedido” diante de Deus. 
 
Sl 1:1-6 - 1Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no 
caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2Antes, o seu prazer está na 
lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia e de noite. 3Ele é como árvore plantada junto a corrente 
de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e tudo quanto ele faz 
será bem sucedido. 4Os ímpios não são assim; são, porém, como a palha que o vento dispersa. 5Por 
isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos. 6Pois o 
SENHOR conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios. 
1Pe 2:1-3 - 1Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda 
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sorte de maledicências, 2desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite 
espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para salvação, 3se é que já tendes a 
experiência de que o Senhor é bondoso. 

 
Até os melhores cristãos precisam ser advertidos e precavidos contra esses pecados 
horríveis. Eles são santificados apenas em partes e ainda estão sujeitos às tentações. 
Os nossos melhores esforços para com Deus não o agradarão e nem nos 
beneficiarão se não estivermos conscientes de nossos deveres para com os homens. 
Um pecado não desprezado impedirá o nosso proveito espiritual e o bem-estar 
eterno [..] Fortes desejos e afetos para com a Palavra de Deus são evidências 
corretas de que a pessoa nasceu de novo. Crescimento e perfeição na sabedoria e na 
graça são os objetivos e desejos de cada cristão. A Palavra de Deus, usada 
corretamente, não deixa o homem como o encontrou, mas aperfeiçoa-o e torna-o 
melhor. (Matthew Henry) 
 

 
 
Para finalizar o estudo assista Bryan Chapell, Kevin DeYoung e Rick Phillips em uma mesa 
redonda falando sobre qual deve ser a nossa motivação na santificação. 
 
http://voltemosaoevangelho.com/blog/2014/02/qual-nossa-motivacao-na-santificacao/ 
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CONCLUSÃO 

Os desafios são enormes, disso ninguém pode discordar. Alguns podem estar 
pensando que o padrão proposto é alto demais e, por isso, não deve haver uma cobrança 
rigorosa. Não é bem assim. 

O desejo de Deus é que sejamos santos assim como ele é santo (1 Pe 1:15-16). A Sua 
Palavra nos afirma que sem santidade ninguém verá o Senhor (Hb 12:14). Contudo, não 
devemos nos desesperar, mas nos esforçar na busca por tais virtudes. 

Uma parte de nós lutará contra a ideia de buscar tais virtudes. Nossa carne deseja ficar 
quieta, seguindo o seu curso natural, alimentando os seus desejos em busca das emoções 
que promovem a sua satisfação. Quando pensamos assim, nossos apetites, desejos e 
aspirações estão seguindo o padrão anti-bíblico, buscando satisfazer os desejos da carne. 
“Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos”, como diz Paulo ao Efésios. 

Não há motivo para desespero. A situação exige de nós disciplina e vigilância, mas está 
longe de ser algo impossível de buscar. O Senhor, nosso Deus e Pai, nos abriu a 
possibilidade de travarmos essa batalha para o louvor da sua glória no momento de nos 
colocou em Cristo. Estando em Cristo temos acesso a Sua vontade e contamos com o 
auxílio do Espírito Santo para avançarmos em santidade. Buscar santidade é buscar ser 
conformado a imagem de Deus na pessoa de Jesus Cristo, resgatar a nossa imagem e 
semelhança que anda manchada pelo pecado. 

Somente o Espírito Santo pode nos capacitar a desejar o que é santo e nos satisfazer 
com as emoções que tais conquistas nos proporcionam. 

Meu desejo é que o Espírito Santo continue a nos abençoar, iluminando a nossa mente 
e promovendo em nós o desejo de viver uma vida santa. Só ele pode transformar a nossa 
mente para que isso aconteça em nós. 

Não há dúvida que isso pode acontecer na nossa vida, pois essa é a vontade de Deus. 
 

Ef 3:20-21 - 20Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais 
do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que 
opera em nós, 21a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas 
as gerações, para todo o sempre. Amém! 
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