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“Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige: Pratique a justiça, ame a 

fidelidade e ande humildemente com o seu Deus.” 
Miquéias 6:8 (NVI) 

 
“Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de 

vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.  
Aquele que os chama é fiel, e fará isso.”  

1 Tessalonicenses 5:23-24 
 

 
Reflexão  1 

“Cremos que é privilégio de todos os crentes serem santificados em tudo e que seu espírito 
alma e corpo podem ser conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor 
Jesus Cristo.” Doutrina 10 (Doutrina da Santidade), Manual de Doutrina do Exército de 
Salvação. 

 
A 10º, das 11 doutrinas de fé do Exército de Salvação, indica que a santificação pela graça 
permite um viver santo.  
 
Uma santidade para ser vivida em missão 
“A vida santa é uma vida de serviço para o mundo, expressa através da cura, da doação de vida 
e de um ministério de amor. É a vida de Cristo que vivemos em missão. Deus santifica o Seu 
povo não somente a fim de que sejam marcados por esse caráter, mas também para que o 
mundo seja marcado por esse caráter. Deus muda as estruturas da sociedade através de 
diversos meios, mas Ele também as muda através da missão de Seu povo santificado, 
capacitado com os dons do Seu Espírito Santo.” 
 
“A missão do povo santo de Deus abrange o evangelismo, o serviço e a ação social. É o santo 
amor de Deus expresso no coração e na vida de Seu povo, apontando o mundo para Cristo, 
convidando o mundo para a graça salvadora, servindo ao mundo com a compaixão de Cristo e 
atacando os males sociais. A santidade conduz à missão.” 
 
“Cremos em santificação pela graça através da fé como privilégio e chamado de todos os que 
professam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e que aceitam o poder do Espírito Santo 
para viver uma vida de santidade.” Manual de Doutrina do Exército de Salvação, 1998, páginas 87-88 

 
 
 
 



Oração 
“Gracioso Deus, derrama da Tua graça,  

Tanto para salvar quanto para santificar.  
Controla a minha vida,  

Trazendo ordem ao todo,  
Para que o mundo veja 

Cristo, e apenas Cristo, em mim”.  
 

The Song Book of The Salvation Army (Cancioneiro Salvacionista em inglês) nº 479, 3ª estrofe 

 
Reflexão 2 

Santidade e obras 

“A experiência da santidade resulta da habitação e do trabalho do Espírito Santo na vida de 

cristãos que estejam abertos a Ele. Leva ao discipulado e à mudança nos padrões de vida, à 

medida que a vida de Cristo inspira e transforma a vida humana. À medida que os cristãos 

crescem em santidade, tanto individualmente quanto em comunidade com outros cristãos, seu 

estilo de vida reflete esse crescimento. O compromisso à adoração e à devoção pessoal será 

acompanhado do compromisso à missão de Deus no mundo através do evangelismo e da ação 

social. No entanto, obras de caridade e compaixão não podem levar à obtenção da santidade, 

mas são o seu resultado.” The Salvation Army Handbook of Doctrine, 2010, pages 220-221 

 
Oração 
Senhor, através do Espírito Santo, ajuda-nos a vermos a nós mesmos e a forma como vivemos 
neste mundo, com honestidade e coragem. Que os nossos atos de louvor abranjam uma alegria 
na Tua criação e uma aceitação da nossa responsabilidade para com ela.  Ajuda-nos a refletir 
Teu amor, Tua graça e misericórdia através da nossa interação com e em prol dos outros.  
Ensina-nos como nutrir nosso ambiente de tal forma que isso reflita uma gratidão pela Tua 
provisão para conosco, Teu presente para nós.  Amém.  
 
 

Reflexão 3 
Consequências éticas e sociais 

“No entanto, para a humanidade, a santidade não se preocupa apenas com a separação, mas 
tem uma dimensão moral à medida que o cristão começa a refletir o caráter de Deus. A 
santidade enfatiza as consequências sociais e éticas da salvação. Ela coloca o seu foco na graça 
de Deus como uma graça custosa que chama a mudanças de atitude, motivação e estilo de vida 
à medida que começamos a refletir o caráter de Deus no nosso viver diário.”  
The Salvation Army Handbook of Doctrine, 2010, page 200 

 
 



Oração 
Senhor, nenhum de nós vivemos para nós mesmos. Fazemos parte de alguma dimensão de 
comunidade. Que as nossas vidas, através do trabalho do Teu Santo Espírito, reflitam o caráter 
de Deus na nossa vida diária. Um estilo de vida que reconhece e responde às consequências 
éticas e sociais de viver como uma pessoa perdoada, livre das limitações do pecado e livre para 
ser totalmente engajado em nosso mundo. Para servir, influenciar e agir contra a injustiça como 
a conhecemos. Senhor, através do Teu Santo Espírito, ajuda-nos a abraçar essa liberdade e 
refletirmos o Teu caráter no mundo.  Amém.  
 

Reflexão 4 
Chamado à santidade 
“O chamada à santidade em todas as suas dimensões nos faz lembrar que uma vida santa 
envolve atitudes pessoais, sociais, políticas e nos relacionamentos. A experiência de santidade 
não é apenas uma intensa sensação de enlevo espiritual em uma manhã de domingo.  Se for 
real, seus resultados são sentidos no dia a dia, nos sete dias da semana. A santidade exige que 
sujemos nossas mãos enquanto pedimos a  Deus para manter nossos corações limpos. Ela deve  
fazer uma clara diferença no modo como vivemos e no tipo de pessoas que somos.”  
Chamados para ser o povo de Deus”, p.132  Robert Street. 

 
Oração 
Espírito Santo, escolhemos viver como Teus filhos. Ajuda-nos a definir as mudanças que 
precisamos fazer no nosso modo de pensar e nas nossas ações para refletirmos quem és. 
Ajuda-nos a viver como catalisadores para mudança na nossa comunidade. Mudança que traz 
esperança aos desesperados, liberdade aos cativos e vista aos cegos que vivem na escuridão. 
Esse tipo de engajamento significa que devemos estar certos de quem somos em Ti e maduros 
na nossa natureza humana e emocionalmente também. Ajuda-nos a procurar e encontrar a 
totalidade de um viver santificado que nos liberta para sermos tudo que podemos ser e, então, 
livres para fazermos tudo que podemos fazer. Uma vida totalmente dedicada a Ti, uma vida 
vivida em comunidade, uma vida de possibilidades sem fim. Amém.  
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