AVONTADEDEDEUS
(Sábado–Segundasessãodamanhã)

MensagemCinco
AvontadedeDeus:nossasantificação
Leiturabíblica:Hb2:1011;12:10,14;Ef1:45;5:26;1Ts4:3a;5:2324;Jo17:17
I. AvontadedeDeuséanossasantificação;sersantificadoétornarsesanto,
queéserseparadoparaDeusesaturadocomDeuscomoAquelequeéSanto,
queédiferente,distinto,detudoqueécomum–1Ts4:3a;1Pe1:1516;Ef1:45;
5:2527.
II. Efésios1:45eHebreus2:1011mostramqueasantificaçãoéparaafiliação;
naverdade,santificaçãoéDeus“filificar”:
A. Fomosescolhidosnaeternidadepassada“parasermossantos...paraa[resultando
na]filiação”–Ef1:45;Ap21:2,911.
B. OCristoressurretoéoCapitãodanossasalvação,conduzindomuitosfilhosà
glóriaaosantificálos–Hb2:1011.
III. HátrêsaspectosdasantificaçãonasEscrituras:
A. AsantificaçãodoEspíritoaobuscaropovoescolhidodeDeusantesdelessearre
penderemecrerem–1Pe1:2.
B. AsantificaçãoposicionalpelosanguedeCristo,assimqueoscrentescreem–Hb
13:12;9:1314;10:29.
C. AsantificaçãodaíndolepeloEspíritonocursototaldavidacristãdoscrentes–
1Ts5:2324;Rm15:16b;6:19,22;cf.5:10;Ap22:14;2Pe1:4.
IV. Asantificaçãodivinaparaafiliaçãodivinaéocentrodaeconomiadivina e
opensamentocentraldarevelaçãonoNovoTestamento:
A. Asantificaçãodivinaéalinhasustentadoranarealizaçãodaeconomiadivina
comofimdenosfilificardivinamente,tornandonosfilhosdeDeus,paranos
tornarmosiguaisaDeusemvidaeemnatureza(masnãonaDeidade)afimde
sermosaexpressãodeDeus.
B. Dizemosquesantificaçãoéalinhasustentadoraporquecadapassodaobrade
Deusemnóséparanostornarsantos–Jo17:17;Ef5:2627;1Co6:11;12:3b;Hb
12:414;Rm8:2829;Ef4:30;1Ts5:19;Ap2:7a;Sl73:1617,2526:
1. Asantificaçãoqueprovémdabusca,asantificaçãoinicial,éparaarrependi
mento,afimdenoslevardevoltaparaDeus–1Pe1:2;Lc15:810,1721;Jo
16:811.
2. Asantificaçãoredentora,asantificaçãoposicional,sedápelosanguedeCristo
paranostransferirdeAdãoparaCristo–Hb13:12.
3. Asantificaçãoregeneradora,oiníciodasantificaçãodaíndole,nosrenovaa
partirdonossoespíritoafimdetornaranós,ospecadores,filhosdeDeus:
umanovacriaçãocomavidaeanaturezadivinas–Jo1:1213;2Co5:17;Gl
6:15.
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4. Asantificaçãorenovadora,acontinuaçãodasantificaçãodaíndole,renovaa
nossaalmaapartirdanossamente,pormeiodetodasaspartesdanossa
alma,afimdetornaranossaalmapartedanovacriaçãodeDeus–Rm12:2b;
6:4;7:6;Ef4:23;Ez36:2627;2Co4:1618.
5. Asantificaçãotransformadora,asantificaçãodiária,nosreconstituimetabo
licamentecomoelementodeCristoafimdenostornarumanovaconstituição
comopartedoCorpoorgânicodeCristo–1Co3:12;2Co3:18.
6. Asantificaçãoconformadora,asantificaçãoquemolda,nosmoldaàimagem
doCristoglorioso,afimdenostornaraexpressãodeCristo–Rm8:29.
7. Asantificaçãoglorificadora,asantificaçãoconsumada,redimeonossocorpo
nostransfigurando,afimdenostornaraexpressãoplenadeCristoeemgló
ria–Fp3:21;Rm8:23.
C. AsantificaçãodivinadaíndoleélevadaacaboporCristocomooEspíritosanti
ficadoremnossoespírito–Rm15:16b;8:4.
V. Afimdevivermosumavidasantaparaavidadaigreja,precisamosqueo
Senhorfirmeonossocoração,irrepreensível,emsantidade–1Ts3:13:
A. Nossocoraçãoéumacomposiçãodetodasaspartesdanossaalma:amente,a
emoçãoeavontade(Mt9:4;Hb4:12;Jo14:1;16:22;At11:23),maisumaparte
donossoespírito:aconsciência(Hb10:22;1Jo3:20).
B. Ocoraçãoéaentradaeasaídadavida,o“interruptor”davida;seocoraçãonão
estácorreto,avidanoespíritoébloqueada,ealeidavidanãopodeoperarlivre
menteesemobstruçãoparaalcançarcadapartedonossoser;emboraavidatenha
grandepoder,essepoderécontroladopelonossopequenocoração–Pv4:23;Mt
12:3337;cf.Ez36:2627.
C. Deuséimutável,mas,segundoonossonascimentonatural,onossocoraçãoéins
távelemnossorelacionamentocomosoutrosecomoSenhor–cf.2Tm4:10;Mt
13:1823.
D. Nãoháninguémque,segundoasuavidanatural,humana,sejaestávelnoseu
coração; porque o nosso coração muda tão facilmente, ele não é confiável – Jr
17:910;13:23.
E. Nossocoraçãoéculpávelporqueeleéinstável;umcoraçãofirmeéumcoração
irrepreensível–Sl57:7;108:1;112:7.
F. NasalvaçãodeDeus,arenovaçãodocoraçãoocorredeumavezportodas;no
entanto,emnossaexperiência,nossocoraçãoérenovadocontinuamente,porque
eleéinstável–Ez36:26;2Co4:16.
G. Porserinstável,onossocoraçãoprecisaserrenovadocontinuamentepeloEspírito
santificadorafimdequeonossocoraçãosejafirmeeedificadoemsantidade,
separadoparaDeus,ocupadoporDeus,possuídoporDeusesaturadocomDeus
–Tt3:5;Rm6:19,22;2Co3:1618;Mt5:8;Sl51:1012.
H. Àmedidaqueonossocoraçãoéfirmado,irrepreensível,emsantidade,pelareno
vaçãocontínuadoEspíritosantificador,nostornamosaNovaJerusalémcoma
novidadedavidadivinaenostornamosacidadesantacomasantidadedanatu
rezadivina–Ap21:2;1Jo5:1112;2Pe1:4.
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VI. “EopróprioDeusdapazvossantifiquecompletamente;eovossoespírito, e
alma,ecorposejamconservadosíntegros,irrepreensíveis,navindadenosso
SenhorJesusCristo.Fieléoquevoschama,oqualtambémofará”–1Ts
5:2324:
A. ODeusdapazéoSantificador;Suasantificaçãotrazpaz;quandosomostotal
mentesantificadosporEleapartirdonossointerior,temospazcomEleecom
oshomensemtodosossentidos–1Ts5:23,13;2Ts3:16.
B. DeusdesejanossantificareElemesmoofará,contantoqueestejamosdispostos
abuscáLocomosantidadeeacooperarcomEle;dessamaneira,podemosser
santosassimcomoEleésanto(1Pe1:1516);semsantificaçãonãopodemosvê
Lo(Hb12:14).
C. Aonossantificar,Deusnostransformanaessênciadonossoespírito,almaecorpo,
tornandonostotalmenteiguaisaEleemnatureza;dessamaneira,Elepreserva
onossoespírito,almaecorpocompletamenteíntegros–1Ts5:23:
1. Pormeiodaqueda,onossocorpofoiarruinado,nossaalmafoicontaminada
eonossoespíritofoiamortecido;nasalvaçãoplenadeDeus,todoonossoser
ésalvoetornadocompletoeperfeito.
2. Paraisso,Deusestáconservandoonossoespíritodequalquerelementode
morte(Hb9:14),nossaalma,depermanecernaturalevelha(Mt16:2426), e
onossocorpo,daruínadopecado(1Ts4:4;Rm6:6).
3. EssaconservaçãoporDeuseSuasantificaçãocompletanossustentaparaviver
umavidasantaparaamaturidade,afimdeencontrarmosoSenhoremSua
vinda.
4. Quantitativamente,Deusnossantificatotalmente;qualitativamente,Deus
nosconservacompletos,ouseja,Elemantémnossoespírito,almaecorpoper
feitos.
5. EmboraDeusnosconserve,temosdeteraresponsabilidade,ainiciativa,de
cooperarcomaSuaoperação,afimdesermosconservadosmantendoonosso
espírito,almaecorponasaturaçãodoEspíritoSanto–1Ts5:1224.
VII. AfimdecooperarcomDeusparaconservaronossoespíritoemsantificação,
temosdemantervivoonossoespírito,exercitandoo–1Tm4:67:
A. Afimdeconservaronossoespírito,temosdemantêlovivo,exercitandoopara
tercomunhãocomDeus;sedeixarmosdeexercitaronossoespíritodessamaneira,
odeixaremosnumasituaçãodemorte–2Tm1:67;cf.Jd19:
1. Regozijar,orar,dargraçaséexercitaronossoespírito;conservaronossoespí
ritoéprimeiramenteexercitáloparamantêlovivoetirálodamorte–1Ts
5:1618.
2. TemosdecooperarcomoDeussantificadorparasermosseparadosdeuma
situaçãoquemortificaoespírito–cf.Nm6:68;2Co5:4.
3. TemosdeadoraraDeus,serviLoetercomunhãocomElenonossoespírito e
comele;tudoquesomos,tudoquetemosetudoquefazemosparaDeusdeve
sernonossoespírito–Jo4:24;Rm1:9;Fp2:1.
B. A fim de conservar o nosso espírito, temos de preserválo de toda corrupção e
contaminação–2Co7:1.
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C. Afimdeconservaronossoespírito,temosdenosesforçarparaterumaconsci
ênciasemofensaparacomDeuseoshomens–At24:16;Rm9:1;cf.8:16.
D. Afimdeconservaronossoespírito,temosdecuidardonossoespírito,pondoa
nossamentenoespíritoecuidandododescansoemnossoespírito–Mq2:1516;
Rm8:6;2Co2:13.
VIII. AfimdecooperarmoscomDeusparaconservarnossaalmaemsantifica
ção,temosdedesentupirastrêsprincipais“artérias”donossocoraçãopsi
cológico,aspartesdanossaalma:nossamente,emoçãoevontade–cf.Sl43:4;
Ne8:10;1Jo1:4;Jr15:16:
A. Afimdanossaalmasersantificada,nossamentedeveserrenovadaparasera
mentedeCristo(Rm12:2),nossaemoçãodevesertocadaesaturadacomoamor
deCristo(Ef3:17,19),nossavontadedevesersubjugadapeloCristoressurreto e
infundidacomEle(Fp2:13),enóstemosdeamaroSenhorcomtodonossoser(Mc
12:30).
B. Amaneiradedesentupirastrêsprincipaisartériasdonossocoraçãopsicológico
éfazerumaconfissãocabalaoSenhor;temosdepermanecercomoSenhorpor
certotempo,pedindoaElequenoslevetotalmenteàluze,sobaluzdoqueEleex
puser,temosdeconfessarnossosdefeitos,fracassos,erros,injustiçasepecados–
1Jo1:59:
1. Afimdedesentupiraartériadanossamente,precisamosconfessartudoque
épecaminosoemnossospensamentosenanossamaneiradepensar.
2. Afimdedesentupiraartériadanossavontade,temosdeconfessarosgermes
derebeldiananossavontade.
3. Afimdedesentupiraartériadanossaemoção,temosdeconfessaramaneira
naturaleatémesmocarnalpelasquaisexpressamosanossaalegriaetristeza;
também,emmuitoscasos,odiamosoquedevemosamareamamosoquedeve
mosodiar–cf.Ap2:4, 6.
4. Segastarmosotemponecessárioparadesentupirastrêsprincipaisartérias
donossocoraçãopsicológicoteremosasensaçãodequetodonossoserfoivivi
ficadoeestámuitosaudável.
IX. AfimdecooperarcomDeusparaconservaronossocorpoemsantificação,
temos de apresentar o nosso corpo para Ele a fim de vivermos uma vida
santaparaavidadaigreja,praticandoavidadoCorpo,afimdelevaracabo
avontadeperfeitadeDeus–Rm12:12;1Ts4:4;5:18:
A. Nossocorpocaído,acarne,éo“localdereunião”deSatanás,dopecadoedamorte,
masnaredençãodeCristoenoespíritoregeneradocomoo“localdereunião”do
Pai,FilhoeEspírito,nossocorpoéummembrodeCristoeotemplodoEspírito
Santo–Rm6:6,12,14;7:11,1725;8:23;1Co6:15, 19.
B. ConservaronossocorpoéglorificaraDeusemnossocorpo–1Co6:20.
C. ConservaronossocorpoéengrandeceraCristoemnossocorpo–Fp1:20.
D. Paraconservaronossocorponãodevemosviversegundoanossaalma,ovelho
homem;então,ocorpodopecadoperderáoseuempregoeficarádesempregado–
Rm6:6.
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E. Paraconservaronossocorponãodevemosapresentáloparanadaquesejapeca
minoso,mas,emvezdisso,nosapresentarcomoescravosdajustiçaeosnossos
membroscomoarmasdajustiça–Rm6:13,1819,22;1Ts4:35.
F. Paraconservaronossocorpotemosdeesmurráloeoconduzirmoscomoumes
cravo,afimdecumprironossochamamentosantodenostornarmosacidade
santa–1Co9:27;Ap21:2.
PorçõesdoMinistério:
ODISPENSARDEDEUSPAIAOESCOLHEROSCRENTESPARASEREMSANTOS,
PREDESTINANDOOSPARAAFILIAÇÃO

O primeiro item das bênçãos espirituais é a escolha do Pai. Podemos pensar que a
escolhadeDeuséumacoisaequeapredestinaçãodeDeuséoutra,masissoestáerrado.
TemosdeveragramáticadeEfésios1:45.Essesversículosdizem:“Assimcomonosescol
heuNeleantesdafundaçãodomundo,parasermossantosesemmáculaperanteEleem
amor,predestinandonosparaafiliação,pormeiodeJesusCristo,paraSimesmo,segundo
obomprazerdaSuavontade”.EssesversículosnãodizemqueElenosescolheuepredestinou.
Antes,dizemqueElenosescolheu,predestinandonos.Predestinandonoversículo5modi
ficaopredicadoescolheunoversículo4;portanto,nãosãoduascoisas,masuma.Deusnos
escolheu.ComoElenosescolheu?Elenosescolheupredestinandonos,aonosmarcar.Predes
tinarémarcar.Deusnosescolheuparasermossantosparaafiliação.DeusescolheroSeu
povoparasersantoécomopropósitodeelestornaremsefilhosdeDeus,participandoda
filiaçãodivina.
Paraumapessoaterfilhos,elatemdegerálosaotransmitirasuavidaparaeles.Essa
transmissãoéodispensar.Semodispensardavida,nenhumfilhopodeserproduzido.Sem
odispensardeDeus,comoDeuspoderiaterfilhos?OfatodeDeusterfilhossignificaque
houveodispensardaSuavida.IssoétotalmentedesvendadoemJoão1.Cristoveioparaser
recebido.AtodoaquelequeOreceber,lheserádadoodireito,aautoridade,detornarsefilho
deDeus.Odireito,aautoridade,deserumfilhodeDeuséaprópriavidadispensadaanós.
RecebemosavidadeDeuseessavidaéanossaautoridadeparasermosfilhosdeDeus.Somos
filhosdeDeusporqueSuavidafoidispensadaanós.
DeusdispensaSedemaneirasantificadora.OsescolhidosdeDeussetornamSeusfilhos
pormeiodoSeuEspíritosantificador.DeusnossantificaparanostornarmosSeusfilhos.Ele
nosescolheuparasermossantoscomvistasàfiliação.JohnWesleydissequeperfeiçãosem
pecadoésantidade,masosIrmãosUnidosmostraramqueissoestáerrado.Elesensinaram
quesantidade,santificação,nãoéperfeiçãosempecado,maséumatransferênciadanossa
posição.EmMateus23,oSenhorJesusdissequeoouroétornadosanto,santificado,pelo
templo(v.17)eaofertaétornadasanta,santificada,peloaltar(v.19).Quandooouroestava
nomercado,eleeracomumemundano.MasquandooourofoiseparadoparaDeuspormeio
dotemplo,elefoisantificadoporqueasuaposiçãomudou.Igualmente,quandoalugarda
ofertamudavadeumlugarcomumparaumlugarsanto,elaerasantificada.Oensinamento
dosIrmãosUnidoscomrelaçãoàsantificaçãoposicionalébíblico,masessanãoéaverdade
completacomrelaçãoàsantificação.
SantificaçãoésepararopovodeDeusparaDeusafimdeDeustrabalharnelesparatorná
losSeusfilhos.Deustinhaumaintençãoefezumaeconomiadeganharmuitosfilhos.Então,
oEspíritoveioparasepararosescolhidosparaDeusafimdequeDeuspudessegerálos.Pri
meiro,elesforamsantificadosparaDeus;então,pormeiodessasantificação,elestornaramse
oobjetodaaçãogeradoradeDeus.Deusveioparagerálos,tornandoosSeusfilhos,eisso

41

ocorreupormeiodasantificaçãodoEspírito.Oversículo4deEfésios1dizqueDeusnos
escolheuparasermossantos.Depois,oversículo5dizqueElefezissopredestinandonospara
afiliação.Logo,santificaçãoéparafiliação.Primeiro,oEspíritovemparasantificaropovo
escolhidodeDeus.Depois,elesestãoprontosparaseremgeradosporDeusparafiliação.
ParasermossantosesermosfilhosénecessárioodispensardeDeus.Semodispensarde
DeuscomSuanaturezasantaemnós,comopoderíamossersantos?Deuséoúnicoqueésanto.
Parasermossantosprecisamosdeumelementosantodispensadoanós.QuandooEspírito
Santoentraemnós,EletrazanaturezasantadeDeusparadentrodenóseessanatureza
santatornaseoelementosantocomoqualoEspíritoSantonossantifica.Aestrofe1de
Hinos,nº841diz:“Tuanaturezasantificaamim;emressurreiçãodásavitória,enfim”.Sua
naturezasantanostornasantoseSeupoderderessurreiçãonostornavitoriosos.Temosanatu
rezasantadeDeusdispensadaanóseessanaturezasantatornaseoelementosantopelo
qualnostornamossantos.Ofatodenostornarmossantoséparasermosfilhos.Atransmis
sãodanaturezasantadeDeusanóseoSeugerarsãooSeudispensar.
SANTIFICAÇÃOPARAFILIAÇÃOEMNOSSAVIDADIÁRIA

Podemosperguntarnosoqueasantificaçãotemavercomanossavidadiária.Esseéo
meuencargo.Temosdeperceberqueasantificaçãoparaafiliaçãoaindaestáocorrendo.Ela
nãoocorredeumavezportodas.TodososdiastemosdenoslembrarqueDeusEspíritoestá
nossantificandoparaDeusafimdedispensarmaisdaSuanaturezaevidasantasanóspara
nosfazercrescer.Todostemosdecrescernavidadivina.
Agora,precisamosconsiderarcomopodemoscrescer.Afimdecrescerfisicamente,pre
cisamosdavidaemnósmaisanutrição.Umacriançapequenaherdouavidadosseuspais.
Emoutraspalavras,osseuspaisdispensaramavidahumanadelesaessacriança.Então,
amãeaalimentatodososdiaseelacrescecomanutriçãonavidahumana.Emprincípio, o
mesmoacontecenavidacristã.NascemosdeDeus.DeusdispensouSecomovidaanós.Agora
precisamoscrescersendonutridosnavidadeDeus.Nossonascimentoéumcomeço,nãouma
formatura.ApósonossonascimentoprecisamoscrescernavidadeCristo,navidadivina,
navidaeterna,comanutriçãoadequadanoEspírito.
TantoasantificaçãoquantoafiliaçãosãorealizadaspeloEspírito.ÉporissoqueEfésios
1:3chamaissodebênçãoespiritual,umabênçãopeloEspírito.Hojetemosdeaprenderaviver
peloEspírito,agirsegundooEspíritoeexistirtotalmentepeloEspírito,comoEspíritoese
gundooEspírito(Rm8:4).SeexistirmospeloEspíritoeagirmossegundooEspírito,estaremos
prontosparacrescernavidadivina.Então,precisamosdenutrição.Podemossernutridos
destastrêsmaneiras:lendoapalavrasanta,escutandoofalarespiritualeindoàsreuniões.
Essanutriçãonosfazcrescer.
PreocupameofatodequemuitosamadossantosnonossomeioestãobuscandooSenhor,
masaindanãoestãonocaminhodocrescimentoemvida.Sevamosdirigirumcarroporuma
longadistância,temosdepegaraestradaedirigirnela.Umavezqueentramosnaestrada,
temosdetercuidadocomadireçãoqueseguimos.Sepergarmosaestradacorreta,nadireção
correta,iremosbem.Temosdepegarocaminhodocrescimentodavidadivinanadireçãocor
reta.Aindaprecisamosdealgumarevelaçãoparavermosocaminhocorretoparacrescerna
vidadivinasegundooensinamentodoNovoTestamento.
A fim de crescer, temos de lidar com o Espírito. Temos de estar corretos para com o
Espírito.TemosdeexistirnoEspíritoeandar,noscomportareagirnoEspíritoodiatodo.
Quandoospaisestãocomseusfilhos,elestêmdesecomportarsegundooEspíritoafimde
seremmantidosnavidadivina.Muitasvezes,ospaissãomuitoliberaiseirrestritosnoque
falamparaosseusfilhos.Elespodemtermedodecometererrosquandofalamcomosoutros,
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maselesnãoseimportamquandofalamcomosseusfilhos.Issoestáerrado.Nãodevemos
dizernadasegundoanossapreferência.Antes,temosdeserregulados,corrigidoseajusta
dosaofalarmostudoefazermostudosegundooEspírito.
ÉoEspíritoquenossantificaparaafiliação.ÉoEspíritoquenosgeraafimdenascer
mosdeDeus(Jo3:6).Deusnosescolheuparasermossantificadosparaafiliação.Sersan
tificadoparaafiliaçãoétotalmenteumaquestãodoEspírito,noEspíritoecomoEspírito.
Preocupomequandovejomuitossantosqueestãonarestauraçãohámuitosanossemcres
cer.Emboraelessereúnam,leiamaBíbliaeescutemmensagens,elesnãoseimportamcom
oEspírito.EmvezdecuidaremdoEspíritoquandofalam,elesfofocamlivrementeecriticam
osoutros.EmboraelesdigamqueamamoSenhor,amamarestauraçãoeamamavidada
igreja,elesnãoseimportamnemumpoucocomoEspírito.Issoestáerrado.Temosdecuidar
doEspírito.Hoje,esseEspírito,queestáenvolvidocomasantificaçãoeafiliaçãodeDeus,
estánonossoespírito(Rm8:16;1Co6:17).SedesejamoscuidardoEspírito,temosdecuidar
primeirodonossoespírito.
ABíbliadizquenãodevemosprovocarosnossosfilhosàira(Ef6:4).Quandoestamos
iradoscomosnossosfilhosmuitasvezesosprovocamos.Aolidarcomosnossosfilhos,temos
decuidardonossoespírito.Temosdeconferir:“Onossoespíritoconcordaconoscoouesta
mosagindosegundoasnossasemoções?”Temosdenegaranossaemoçãoenosvoltaraonosso
espírito. Então, no nosso espírito, o Espírito falará a nós. Quando estamos ficando irados
comosnossosfilhos,oEspíritopodedizer:“Váparaoseuquartoeore.Nãofalecomoseufilho
agora”. Esse é um tipo de santificação. Quando oramos, o Espírito que fala continuará a
falar.ElepoderánosguiaralerumaporçãodaPalavra.Então,estaremosnutridosecrescer
emosnavidadivinacomanutriçãoespiritual.Senãocuidarmosdonossoespíritonanossa
vidafamiliar,certamentenãopodemosterumavidafamiliaragradáveleDeusnãopoderá
nossantificarparaSuafiliaçãoeSuafamília.
Temosdecuidardonossoespíritoemtudo.Quandoumirmãocompraumagravata,ele
nãodevecomprarsegundooseugosto.Comprarsegundooseugostoéerrado.Atémesmo
aocomprarumagravatatemosdecuidardonossoespírito.Oqueonossoespíritodiriaa
nósquandovamosàscompras?Seescutarmosonossoespírito,oEspíritoSantofalarámais
emnós.
Hojepromovemosoprofetizardetodosossantos.Queremosverossantosfalarempelo
Senhor.Noentanto,algunssantosdeterminaramnãofalarnasreuniões.Elesvãoàsreu
niõesdaigreja,massentamnofundoemsilêncio.Osquetomamaliderançanocuidadoaos
santospodemtermedodefalaralgoparaessessantosarespeitodefalarporqueelestêm
medodossantosnãoiremmaisàsreuniões.Logo,elespodemiràsreuniõesporanossemfalar
nadapeloSenhor.ElesforamregeneradoseamamoSenhor,amamarestauraçãoeamam
aigreja,massimplesmentenãofalam.Tenhacertezadeque,seesseforoseucaso,vocênão
cresceránoSenhordemodoalgum.
VocêtemdecuidardoSeuespírito.Ajoelhesenoseuquartoparaorarevejaoqueoseu
espíritodiráavocê.Oseuespíritodiráquevocêéteimosoequevocêdevecooperarcoma
igrejanofalarpeloSenhor.Sevocêcuidardoseuespírito,oEspíritodivinoaproveitaráa
oportunidadeparafalarmuitasoutrascoisasavocê.Então,vocêiráàsreuniõescuidandodo
seuespírito.Vocêpodeatéconfessarparaossantos:“Amadossantos,eumearrependodenão
terfaladopeloSenhornasreuniões”.Todaaigrejaficaráfeliz.Então,enquantovocêcontin
uarafalar,oEspíritoSantolhediráquevocêtemmuitomaisparadizer.Logo,vocêverá
queavelocidadedoseucrescimentoemvidavoarácomoumavião.Dentrodemeioano,você
crescerámuitoemCristoeserámuitomaissantificadoparamuitomaisfiliação.Pormeio
doSeucrescimentoemvida,vocêsetornaránãosomenteumfilho,masumherdeirodeDeus
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paraherdarasriquezasdeDeus(Rm8:17).Então,vocêserámuitoútilnavidadaigreja.
Vocêsetornaráumfornecedorparasuprir,ministrarosuprimentoabundantedoEspírito
paratodaacongregação.
Amadossantos,esseéomeuencargo.NãodevemospensarqueEfésios1:4e5aconte
ceudeumavezportodas.Asantificaçãoparafiliaçãoaindaestáocorrendo.Noentanto,dia
riamentenãovivemosnanossafiliação,porquenãocuidamosdoEspíritosantificadorque
falaeoperanonossoespírito.Temosdenosvoltaraonossoespírito,percebendoquefomos
santificadoseregeneradospeloEspírito.EsseEspíritosantificadoreregeneradortemmuito
anosdizer.Eleaindadesejanossantificarmaisemaisafimdeparticiparmosmaisemais
dafiliação.Então,cresceremoseoPaiteráumafamíliaagradável.Secuidarmosdonosso
espíritoepermitirmosqueoEspíritofaleanós,cresceremoscomofilhosparanostornarmos
herdeiros,pessoascrescidas,afimdeherdartodasasriquezasdeDeus.Então,poderemos
serpartesdessafamíliaagradável.AsbênçãosemEfésios1começamcomDeusnosescolhendo
parasermossantificadosafimdeestarmosmaisemaisnafiliaçãodeDeus.Issodeveseruma
questãodiária.
NOTASDECONCLUSÃO

(1)SemdispensaroSeuelementosantoanós,comoDeuspoderianostornarsantos?
EspecialmenteparaafiliaçãodeDeusháanecessidadedeDeusdispensarSuavidaenatu
rezaanós.
(2)OdispensardoPaiaoescolherepredestinaroscrentesresultanaSuafiliaçãopor
santificaroSeupovoescolhido,tornandoossantosassimcomoEleoéemSuavidaenatu
reza,paratornálosiguaisaDeusnavidaenaturezadivinas,massemaSuaDeidadeúnica.
Essaéasantificaçãodivinaparaafiliaçãodivina.Esseéocentrodaeconomiadivinaeo
pensamentocentraldarevelaçãodoNovoTestamento.Essasantificaçãodivinaélevadaa
cabopeloEspíritosantificador(Rm15:16).AfiliaçãodivinaécumpridapeloEspíritoregene
radorqueéoEspíritodoFilhodeDeus(Gl4:6).(TheCollectedWorksofWitnessLee,1993,
vol. 2, The Issue of the Dispensing of the Processed Trinity and the Transmitting of the
TranscendingChrist,pp. 478483)
ASANTIFICAÇÃODIVINAPARAAFILIAÇÃO

Tambémvimosalgomaisquantoàverdadedasantificação.Issotemsidoumgrandetema
entrenósnarestauraçãonosúltimossetentaanos.Estudamoseinvestigamosisso,passando
muitotempoparaestudarosescritosdeoutros.Masnãoficamostotalmentesatisf eitoscom
oquevimos.Foisomentenesteano,1993,queeuvioplenosignificadointrínsecodasantifi
cação.ViissoquandoaigrejaemAnaheimestavarevisandooEstudovidadeHebreus,que
foidadoem1975.EsseEstudovidafoimuitocompleto;noentanto,eunãovinaquelaépoca
comoasantificaçãodoEspíritoestárelacionadaàfiliação.Hebreus2:10dizqueoSenhorcomo
oAutordasalvaçãodeDeusconduzirámuitosfilhosàglória.Então,oversículo11falaDaquele
quesantificaedosquesãosantificados.Quandoconsidereiessesdoisversículos,meusolhos
foramabertosparaverqueasantificaçãoéparaafiliação.Essaéumanovaluz.
Quandoviisso,passeiaterumentendimenetomaiordeEfésios1:45.Oversículo4diz
“parasermossantos”eoversículo5diz“paraafiliação”.Temosdecolocaressasduasfrases
juntas:parasermossantosparafiliação.Issomostranovamentequeasantificaçãoépara
afiliação.Apreposiçãogregaparaapalavraparaémuitoprofunda.Elasignifica“resultando
em”.Sersantoresultanafiliação.AfiliaçãodeDeusvemanóspormeiodasantificaçãodo
EspíritoSanto.Asnotasdeconclusão[nas“Notasdeconclusão”anterior]mostramquea
santificaçãodivinaéparaafiliaçãodivina.EsperoqueoSenhortenhamisericórdiadetodos
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nóspararecebermosesseconceito.Asantificaçãodivinanãoéparaperfeiçãosempecado,
nemparasimplesmentemudaranossaposição.Elaéparafiliaçãoeresultanafiliação.Nós
achamamosdesantificaçãodivinaporqueéumaquestãodopróprioEspírito.Éumaquestão
doDeusTriúno.
Agora,gostariadeapresentarumavisãoplenadasantificaçãodivinacomoérevelada
naPalavrasanta.Deustemumdesejo.BaseadonoSeudesejo,Eleteveumaintençãocomum
propósito.EssaéaSuaeconomiaeterna,oikonomia(grego).EssaeconomiafoifeitapeloPai,
cumpridapeloFilhoelevadaacaboeaplicadaanóspeloEspírito.Aexecuçãodaeconomia
eternadeDeusocorrepelasantificaçãodoEspírito.AsantificaçãodoEspíritoéaexecução
dopropósitoeternodeDeusemquatropassos.
Santificaçãoqueprovémdabusca
O primeiro passo da santificação divina pelo Espírito é a santificação que provém da
busca.IssoéoEspíritovindoparabuscaropovoescolhidodeDeusqueseperdeu.Asantifi
caçãoqueprovémdabuscaétotalmentedesvendadanasegundaparáboladeLucas15.Ali,
oEspíritoéassociadoaumamulherquebuscaumamoedaperdidaacendendoalâmpadae
varrendoacasa(v.8).Elaprocuroumuitoamoedaperdida.Porfim,elaaencontrou.Naver
dade,amoedaperdidaeraofilhopródigo.PelofatodoEspíritoterbuscadoeencontrado,o
filhopródigoacordou.Elecaiuemsi(v.17).Eletomouadecisãodelevantarevoltarparaoseu
paiafimdesearrepender.
João16mostraqueesseEspíritoquebuscatambéméoEspíritoqueconvence.Elecon
vence todos os pecadores perdidos do pecado em Adão, da justiça em Cristo e do juízo de
Satanás(vv.811).OplenoarrependimentodohomeméresultadodaobradoEspíritoque
buscaeconvence.
PrimeiradePedro1:2nosdizqueessabuscaeconvicçãodoEspíritoéasantificaçãodo
Espíritoantesdaaspersãodosanguesobreospecadoresarrependidos.Issomostraquea
santificaçãoqueprovémdabuscaocorreuantesdenosarrependermosecrermosemCristo.
Naverdade,crermosenosarrependermosocorreuporcausadoEspíritoquebuscaeconvence.
Estávamosperdidosnopecadoentreummontedepecadores,masoEspíritoquebuscaveio
nosbuscar.Comoresultado,acordamos,nosarrependemos,voltamosparaDeusepedimosque
Elenosperdoasse.EssefoioresultadodaescolhadonossoPaicomSuapredestinaçãona
eternidadepassadajuntocomavindadoSeuEspíritonaesferadotempoparanosbuscar
econvencer.Essebuscar,esseconvencer,éasantificaçãoqueprovémdabusca.
Santificaçãoregeneradora
AssimquenosarrependemosecremosnoSenhorJesus,omesmoEspírito,oEspírito
quebusca,nossantificouaindamaisaonosregenerar.NascemosdoEspírito(Jo3:5),eDeus
comooEspíritoentrounonossoespírito(Rm8:16;2Tm4:22).Agora,somosfilhosdeDeus.
OEspíritoquebuscanosacordouenoslevoudevoltaaoPai.Nósnosarrependemosecre
mosnoSenhorJesus.RecebemosCristoeoEspíritonossantificoumais,tornandonosfilhos
deDeus.Esseéosegundopassodasantificaçãodivina,asantificaçãoregeneradora.
OPaicolocouosangueredentordeCristosobrenós,assimcomoopaiamorosopôsa
melhorvestenofilhopródigoqueretornou(Lc15:22;Hb13:12).TambémoEspíritosanti
ficadorentrounonossoespíritocomavidadeDeusparanostornarfilhosdeDeus.Agora,
temososanguedeCristoexteriormenteeavidadeDeusinteriormente.Todasasnossasofen
sasforamperdoadaspormeiodosangue,aredençãodeCristo,eonossoespíritofoiregene
rado.AsantificaçãoregeneradoradoEspíritoaconteceunonossoespírito(Jo3:6).
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Santificaçãotransformadora
Apósaregeneração,opróximopassodasantificaçãodoEspíritoéSuasantificaçãotrans
formadora. Isso ocorre na nossa alma. Nosso espírito regenerado nunca foi um problema
para nós. Nossos problemas sempre vêm de duas fontes: nossa alma (composta da nossa
mente,emoçãoevontade)enossocorpo.Nossamente,emoçãoevontadenãotransformadas
nosdãomuitotrabalho.ApósaregeneraçãodoEspíritosantificadornonossoespírito,oEspí
ritosantificadorlevaacaboSuasantificaçãocontínuaparanostransformarnaalma.Fomos
regenerados,santificadosparaDeusemnossoespírito,masprecisamosdaobraadicionaldo
Espíritosantificadorparasantificaranossaalma.Essaéasantificaçãotransformadora.
EssatransformaçãoimplicarenovaçãoeconformaçãoàimagemdeCristo.Enquantoo
Espíritosantificadoroperaparanossantificar,estamossendotransformados.Segundaaos
Coríntios3:18nosdizclaramentequeatransformaçãosedápeloSenhorEspírito.Essaé
umaforteprovadequeatransformaçãodoEspíritoéSuaobradecontinuarnossantificando.
Romanos12:2dizquedevemossertransformadospelarenovaçãodanossamente.Atrans
formaçãodoEspíritosantificadorprimeirorenovaanossamenteproblemática.Parasermos
transformadosprecisamosdeumnovoelementoadicionadoanósparalevaronossovelhoele
mentoesubstituílocomonovoelemento.Esseéumtipodemetabolismoqueresultaemuma
mudançametabólicaemnós.Assim,nostornamosoutrapessoaemnossomododepensar,
nossossentimentoseintenções.ABíbliadizqueestamossendotransformadosdovelhohomem
paraonovohomem.EsseéumpassoadicionaldoEspíritosantificador,asantificaçãotrans
formadora.Agoratemosasantificaçãoqueprovémdabusca,asantificaçãoregeneradorae a
santificaçãotransformadora,queincluiarenovaçãoeaconformaçãoàimagemdeCristo.
Santificação glorificadora
Umdia,nossatransformaçãoplenaseconsumaránanossaglorificação.Essaseráaobra
doEspíritosantificadorparanosglorificarnonossocorpo.Outracoisaquenosincomodaalém
danossaalmaéonossocorpomiseráveledesprezível.Concupiscência,fraquezas,doenças
emorteestãopresentesnonossocorpocorrompido.Nossocorpoérealmentedesprezível,mas
umdiaseremosglorificadosetransfiguradosemnossocorpo(Fp3:21).Nossoespíritofoi
regenerado,nossaalmaestásendotransformadaeonossocorposerátransfigurado,mudado
paraumcorpogloriososemconcupiscência,fraquezas,doençasoumorte.Essaéasantifica
çãoglorificadora.
Quandotodosessesquatropassosdasantificaçãodivina(asantificaçãoqueprovémda
busca,asantificaçãoregeneradora,asantificaçãotransformadoraeasantificaçãoglorifica
dora)ocorrerem,seremosglorificados.EstaremosqualificadosparaencontraroSenhor.Nessa
hora, seremos capazes de proclamar: “Fomos totalmente santificados” Hoje somos como
umaborboletaqueaindaestánocasulo.Porfim,sairemosdocasulo.Nãoandaremosnesta
terra;voaremos.Essaéasantificaçãoconsumadora.(TheCollectedWorksofWitnessLee,1993,
vol. 2, The Issue of the Dispensing of the Processed Trinity and the Transmitting of the
TranscendingChrist,pp.487491)
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