
UM PLANO DIABÓLICO! 
SANTIFICAÇÃO, MAIS DO QUE UMA NECESSIDADE: UMA ORDEM! 

Este estudo marca meu retorno “on-line”, com algumas modificações no site e até uma 
reformulação no meu pseudônimo: simplesmente cansei de ficar explicando o motivo e fiz o que estava 
prometendo, pois, a partir de agora, começarei a assinar meus textos (e sites e fóruns e etc.) como 
Teóphilo Noturno. Preciso explicar o que significa “Teóphilo”? (Theos = Deus / Philos = amigo)... o 
amigo de Deus! 

Considerações à parte, deixem-me começar o estudo propriamente dito e desvendar o tal plano a 
que me refiro: eu realmente acreditava que todos aqueles que crêem em Jesus como seu Senhor e 
Salvador já sabiam dele, mas tenho visto até pastores esquecendo de seu conteúdo. Façamos um 
raciocínio lógico e gradual para, no final, podermos visualizar com clareza os métodos e os propósitos 
do maligno. 

Em primeiro lugar, recomendo a leitura de Hebreus 12 e I Tessalonicenses 4 (de onde 
destacarei alguns detalhes de suma importância). Veja que santificação é diferente de salvação. Não 
pretendo me deter (ao menos nesse estudo) explicando tais detalhes, mas basta que saibamos que todo 
aquele que crê será salvo, pois a salvação é dom gratuito de Deus e não vem a partir de nenhuma de 
nossas próprias obras. Já a santificação é um processo contínuo onde o indivíduo se separa das coisas da 
carne e do mundo, buscando aproximar-se do padrão de Deus para o homem. “Santo” é igual a 
“separado”, e podemos encontrar diversas exortações à santidade por toda a Bíblia. Vejamos algumas: 

“Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor Maravilhas no 
meio de vós.” (Josué 3:5) 

“E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos: Filho meu, não 
desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por Ele fores repreendido; Porque o Senhor 
corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata 
como filhos; porque, que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos 
são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos.” (Hebreus 12:5-8) 

“E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas 
depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos 
cansadas, e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para vossos pés, para que o que 
manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a 
qual ninguém verá o Senhor.” (Hebreus 12:11-14) 

“Ora, amados, pois que temos tais promessas [1], purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne 
e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus.” (II Coríntios 7:1) 

“Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a 
vontade de Deus, a vossa santificação; que vos abstenhais da prostituição; Que cada um de vós saiba 
possuir o seu vaso em santificação e honra; Não na paixão da concupiscência, como os gentios, que 
não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é 
vingador de todas estas coisas, como também antes vo-lo dissemos e testificamos. Porque não nos 
chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação.” (I Tessalonicenses 4:2-7) 

“E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por 
amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis; Antes, santificai 
ao Senhor Deus em vossos corações; e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor 
a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.” (I Pedro 3:13-15) 

Então, se “ser santo” e “santificar” é seguir o padrão e a vontade de Deus, vejamos algumas 
formas de como “exercitar” tais atributos (ou não...): 



“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em 
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com 
este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis 
qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.” (Romanos 12:1-2) 

“Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? 
Portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em 
vão diz a Escritura: O Espírito que em nós habita tem ciúmes?” (Tiago 4:4-5) 

“Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus; pois está escrito: Ele apanha os 
sábios na sua própria astúcia. E outra vez: O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. 
Portanto ninguém se glorie nos homens; porque tudo é vosso; seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o 
mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro; tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo 
de Deus.” (I Coríntios 3:19-23) 

Então temos aqui algumas claras exortações àqueles que estão colocando o mundo para dentro 
da igreja, buscando formas de evangelismo que não estão amparadas na Bíblia, porém são baseadas 
única e exclusivamente na experiência, sabedoria e revelação humana. 

Chega a ser engraçado ver algumas pessoas (inclusive pastores) citando o trecho “a tempo e fora 
de tempo” para justificar o pragmatismo insano que aplicam em suas igrejas, mas parece que ninguém 
mais lê sequer um parágrafo inteiro da Bíblia e todos passam a se basear apenas em “máximas” do 
jargão evangélico. Vejamos o texto na íntegra: 

“Conjuro-te, pois, diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os 
mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, 
repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão 
a sã doutrina; mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas 
próprias concupiscências; e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.” (II Timóteo 4:1-4) 

Vejam que a pregação à que o apóstolo Paulo está se referindo não é aquela que chamo de “easy 
salvation” e tem sido repetida “ad infinitum” nas igrejas do novo paradigma com intuito de atrair os 
chamados “sem igreja”. Notem que a pregação aqui também envolve repreensão, exortação... sem 
deixar de ser longânime, porém sem abandonar a doutrina!!! 

Outra “máxima” sempre citada fora de contexto é “Examinai tudo. Retende o bem.”, texto de I 
Tessalonicenses 5:21. Porém, novamente são desprezados tanto o verso anterior quanto o posterior. 
Vejamos: 

“Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência 
do mal.” (I Tessalonicenses 5:20-22) 

Em algumas versões, ao invés de “abstende-vos”, usa-se “desviai-vos” e em outras até mesmo o 
termo “fugi”... então, ao contrário do que muitas pessoas afirmam , ao detectarmos a simples aparência 
do mal, devemos descartar o objeto examinado em questão e não tentar “filtrar” ou aprender alguma 
coisa daquele meio. 

� Se estão colocando músicas “suspeitas” nos cultos de sua igreja para agradar o 
“público jovem”...  

� Se doutrinas estranhas são aceitas em nome do aumento do número de conversões...  
� Se quem decide quando, como e onde uma mensagem será pregada é o público alvo 

ao invés do Espírito Santo...  
� Se para “ganhar o mundo” a igreja está trazendo este mundo para dentro da igreja...  
� Se métodos estranhos (regressão, mantras, hipnose, alteração do estado de 

consciência...) estão sendo usados...  
� Se há amuletos, idolatria (em qualquer aspecto), misticismo, esoterismo...  
� Se os mortos “seguramente” intercedem pelos vivos...  



� Se Jesus Cristo deixa de ser o único intercessor entre o homem e Deus...  
� Se as bênçãos só e somente vierem mediante o dízimo e as ofertas...  
� Se as pregações não são 100% baseadas na Bíblia e 100% dentro do contexto 

bíblico...  
� Se há exibições ecumênicas...  
� Se há homossexualismo, divórcio, sexo fora do casamento (tanto entre os membros 

quanto entre os líderes)...  
� Se a igreja deixou de ser igreja e passou a ser uma empresa...  
� Se há improbidade administrativa, contendas, alcoolismo...  
� Se as mensagens são feitas para agradar os pecadores ao invés de convencê-los de 

seus pecados...  
� Se textos bíblicos estão sendo retirados de seus contextos para tornarem-se 

pretextos...  
Se você é um cristão salvo genuíno e pode identificar que qualquer um (ou mais) dos itens acima 

citados está ocorrendo em sua igreja, saiba que esta organização definitivamente não está contribuindo 
para a sua santificação. 

Mesmo que alguns estejam descansados baseando-se em Hebreus 13:17a (“Obedecei a vossos 
pastores, e sujeitai-vos a eles; porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta 
delas.”), não podem deixar de prestar atenção: 

A dois avisos que já foram apresentados nesse estudo (I Tessalonicenses 5:20 e II Timóteo 4:3-
4); 

Às profecias (que não devemos desprezar!) contidas em Mateus 24:5, 11-12, 23-24; II 
Tessalonicenses 2:3-4; I Timóteo 4:1-3; II Pedro 2; II Pedro 3:17 e Judas. 

Aos avisos contidos em Colossenses 2:8, I Timóteo 6:3-5 e Tito 1:10-16. 
E nunca se esqueçam que tal afirmação não anula o texto de Romanos 14:12 (“De maneira que 

cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.”) 
Portanto, amados irmãos, a santificação é recomendada e deve ocorrer, mesmo que através de 

esforços pessoais. 
Ah! Vejam também que os métodos para atingirmos tal meta (a santificação) estão todos 

relacionados na Bíblia! 
No próximo tópico veremos o motivo de tantos pastores e mestres agirem de forma tão estranha, 

a causa dessa exortação à santificação e onde e porque Satanás entra nessa história toda... 

 
[1] Promessas referentes ao texto de II Coríntios 6:14-18, onde lemos: “Não vos prendais a um jugo desigual com os 

infiéis; porque, que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há 
entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós 
sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão o 
meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor; E não toqueis nada imundo, E eu vos receberei; E eu 
serei para vós Pai, E vós sereis para mim filhos e filhas, Diz o Senhor Todo-Poderoso.” 

 
 


