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FOMOS CHAMADOS PARA SER SANTOS

SANTIFICAÇÃO NO VELHO E NO NOVO TESTAMENTO
Santificar se deriva do vocábulo latino
sanctus, ou seja, santo e do vocábulo também
latino facere que é fazer, sendo que estes
termos se derivam do hebraico qdsh e do
grego hagiasmos.
O termo qdsh significa separado e
brilho, sendo que o primeiro traz o sentido
de consagrado e o segundo o sentido de
transformação (das trevas para a luz).

PASSAGENS SOBRE SANTIFICAÇÃO NO
ANTIGO TESTAMENTO
A SANTIFICAÇÃO DO POVO:
“Disse o também o Senhor a Moisés: Vai ao
povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem
eles os seus vestidos” (Êx 19.10).
“Portanto santificai-vos e sede santos, pois
eu sou o Senhor, vosso Deus” (Lv 20.7).

A SANTIFICAÇÃO DOS LÍDERES:
“E também os sacerdotes, que se chegam
ao Senhor, se hão de santificar, para que o
Senhor não se lance sobre eles”. (Êx 19.22)
“E vestirás com eles a Arão, teu irmão,
e também a seus filhos; e os ungirás, e os
consagrarás, e os santificarás, para que me
administrem o sacerdócio” (ÊX 28.41).

SANTIFICANDO O SENHOR (O HOMEM
RECONHECENDO A SANTIDADE DE DEUS):
“E não profanareis o meu santo nome, para que
eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu
sou o Senhor que vos santifico” (Lv 22.32).

“Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado
em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em
juízo” (Is 5.16).

SANTIFICANDO OS BENS:
“E quando alguém santificar a sua casa para
ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará,
seja boa ou seja má, como o sacerdote avaliar,
assim será” (Lv 27.14).
No Novo Testamento o termo mais usado
para santificação é o hagiasmos, dando uma
conotação de consagrar-se em sentido mais
espiritual e não apenas com ações terrenas.

SANTIFICAÇÃO DO POVO:
“Santifica-os na verdade; a tua palavra é a
verdade” (Jo 17.17)
“Mas agora libertado do pecado e feitos
servos de Deus, tendes o vosso fruto para
santificação, e por fim a vida eterna” (Rm 6.22)

A SANTIFICAÇÃO DOS LÍDERES:
“De sorte que, se alguém se purificar
destas coisas, será vaso de honra, santificado
e idôneo para o uso do Senhor, e preparado
para toda boa obra” (2Tm 2.21).

SANTIFICANDO O SENHOR (O HOMEM
RECONHECENDO A SANTIDADE DE DEUS):
“Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o
qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e
justiça, e santificação, e redenção” (1Co 1.30).
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