A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Nenhum dos apóstolos e
profetas declarou jamais estar sem pecado. Homens que viveram o mais próximo de Deus, que
sacrificariam a vida de preferência a cometer conscientemente um ato mau, homens a quem
Deus honrou com divina luz e poder, confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Eles não
puseram a sua confiança na carne, nem alegaram possuir justiça própria, mas confiaram
inteiramente
na
justiça
de
Cristo.
–
{AA
314.2}
A santificação exposta nas Sagradas Escrituras tem que ver com o ser todo — as partes
espiritual, física e moral. Eis a verdadeira ideia sobre a consagração perfeita. Paulo ora para que
a igreja em Tessalônica possa desfrutar esta grande bênção: “E o mesmo Deus de paz vos
santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados
irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”. 1 Tessalonicenses 5:23. – {CI 49.2}
Aos que Lho pedem, comunica Jesus o Espírito Santo; pois é necessário que todo crente seja
liberto da poluição, assim como da maldição e condenação da lei. Mediante a obra do Espírito
Santo e a santificação da verdade, o crente torna-se habilitado para as cortes celestiais; pois
Cristo opera em nós, e Sua justiça sobre nós está. Sem isso, alma alguma terá direito ao Céu.
Não desfrutaríamos o Céu a menos que estejamos qualificados para sua atmosfera santa, pela
influência do Espírito e a justiça de Cristo. – {ME1 394.3}
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Qual a relação entre as minhas ações e a salvação?
Qual é a minha parte no processo de santificação? Qual é a parte de Deus?
Por que é importante me preocupar com a edificação do meu caráter aqui na Terra?
A santificação é um ato ou um processo? Por quê?
Como esta a minha vida hoje comparada a um ano atrás? O que isso diz sobre a minha
santificação? Que decisão preciso tomar com relação a essa resposta?

Materiais de apoio
https://www.youtube.com/watch?v=ns4EbibEyic
http://novotempo.com/namiradaverdade/videos/na-mira-da-verdade-290415/
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