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Através de toda a Bíblia, a Santifica-
ção tem sido um elemento essencial na 
relação entre Deus e Seu povo. Encon-
tramos no Pentateuco constantes con-
vocações para a Santificação. É interes-
sante refletir um pouco a respeito deste 
tema, pois ao povo de Deus (tanto aos 
judeus quanto a igreja de Cristo) con-
vém a Santificação.

A natureza de Deus é Santa, por 
isso é necessário Santidade para es-
tar em Sua presença, mas afinal, o 
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que é Santidade? Um dos principais 
atributos que envolvem a Santidade 
é a pureza. Buscar a Santificação é 
largar, renunciar e se separar de tudo 
que é impuro e pode nos contaminar, 
é ter uma vida pura, sem pecado ou 
desonra, pois só assim podemos nos 
aproximar daquele que é perfeita-
mente Santo. “E ser-me-eis santos, 
porque eu, o Senhor, sou santo e 
separei-vos dos povos, para serdes 
meus.” Lv 20:26. 

Josué, o 
conquistador
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Santificação no AT (LEI)

Sacrifício da expiação (Lv 1.2-7)

Oferecer um animal em lugar de si próprio, 
nesse caso, o sangue do animal substituiria o 
sangue do ofertante. Era uma atitude de reco-
nhecimento do pecado e súplica por expiação 
através do animal que encobria os pecados.

Sacrifício pelo pecado (Lv 4.3-14)

Poderia ser um sacrifício oferecido para o 
perdão do pecado do sacerdote ou do povo, 
além disso, existem também outras especifi-
cidades e regras para príncipes ou de pessoas 
comuns do povo. Era um sacrifício para perdão 
de pecados.

Sacrifício pela culpa (Lv 5.15-19)

Esse sacrifício era para pecados cometidos 
por ignorância nas coisas sagradas, mesmo 
que não fossem conscientes. Era um sacrifício 
para a remoção da culpa e exigia restituição e 
reparação dos danos causados.

Santidade baseada em ter fé nos manda-
mentos, rituais e sacrifícios divinos.

Santificação no NT (Graça)

Sacrifício de Jesus Cristo (Hb 10.1-18)

Expiação – Jesus expiou de uma vez por 
todas a humanidade, morreu a nossa morte, 
levou sobre si os pecados de todos, por esta ra-
zão, nunca mais precisaremos derramar sangue 
de animais para a expiação que apenas encobri-
ria, pois Jesus derramou Seu sangue em nosso 
lugar e isso trouxe perdão para os pecados.

Pecado – Da mesma forma que o animal a 
ser oferecido na antiga aliança deveria ser sem 
mácula e perfeito, Jesus Cristo foi o sacrifício 
perfeito! Sem pecados e sem defeitos. Além 
disso, se entregou por completo como um ho-
locausto santo e agradável a Deus, e de uma 
vez por todas levou os nossos pecados sobre 
si e agradou ao pai entregando suas gorduras 
no altar.

Culpa – Jesus Cristo pagou por nossas cul-
pas conscientes e inconscientes, pois certa-
mente não tínhamos nada a oferecer e não po-
deríamos restituí-lo por tudo o que devíamos. 
De uma vez por todas Ele pagou o preço das 
nossas culpas.

Santidade baseada em ter fé no sacrifício 
de Jesus.

Iremos observar as principais diferenças entre os meios de buscar a santificação 
no AT e no NT, bem como na antiga aliança e na nova aliança.


