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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: 1 Timóteo 4.7 

PALAVRAS CHAVE: Disciplina, justificação, santificação. 

OBJETIVO: Compreender que não devemos ser passivos quanto a santificação, mas sim buscá-la 

com o auxílio do Espírito Santo! 

COMPETÊNCIAS DA LIÇÃO: Ao final da aula o aluno deverá ser capaz de descrever os conceitos 

de justificação, santificação e disciplinas espirituais. Bem como, citar quantas e quais são as 

disciplinas espirituais. Deverá também relacionar a doutrina da santificação com as disciplinas 

espirituais. Por fim, implementar em sua rotina o exercício das disciplinas espirituais. 

 

Para entender a passagem 

Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade; 
1 Timóteo 4:7 

 

Um novo ano, novos desafios! 

Neste ano de 2022 o tema será “Amando a Igreja”. Talvez você se pergunte: “Por 

que deveríamos falar sobre esse tema?” “Por que não outro tema?” “Será que não existem 

assuntos mais importantes?” A verdade é que Cristo amou a igreja (cf. Ef 5.25b) e somos 

chamados a imitação de Cristo (cf. Fp 2.5). Diante disso, você se sente competente para 

dizer: “Eu amo a igreja”, “eu amo a comunhão dos santos”, “eu amo meus irmãos em 

Cristo”? Pois, imitar a Cristo implica em assumir essas verdades acima. Portanto, vemos a 

necessidade de uma profunda mudança interior e particular nas nossas vidas. Amar a igreja 

deve passar por uma harmonização do nosso ser com as verdades que professamos. Por 

essa razão, vimos ser necessário abordar o assunto da devoção particular.  

Por que deste assunto?  

D. Elton Trueblood, prefaciando o livro “Celebração da disciplina”, de Richard Foster, 

nos ajuda a responder a esta pergunta, ele afirma: “Os maiores problemas de nossa época 

não são tecnológicos, pois lidamos consideravelmente bem com eles. Tampouco políticos 

ou econômicos, porque as dificuldades nessas áreas, embora evidentes, em larga medida 
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são problemas de segunda ordem. Os maiores problemas são morais e espirituais, e, a 

menos que consigamos progredir nesses setores, talvez nem mesmo consigamos 

sobreviver. Foi por isso que as culturas avançadas do passado entraram em decadência”. 

Uma carência espiritual de nosso tempo: Profundidade  

Precisamos aprender a meditar, adorar e pensar, pois sem sombras de dúvidas a 

superficialidade é a maldição desse tempo em que vivemos. As pessoas acostumaram-se 

à cultura do fast-food, do instantâneo, do pague e leve e, infelizmente, querem incluir essa 

mesmíssima mentalidade em sua relação com Deus. Se pudessem, as pessoas 

comprariam santidade in vitro. As pessoas almejam um tipo de santificação instantânea. 

Face a isto, devemos contrariar a falsa perspectiva de que precisamos de pessoas 

inteligentes e talentosas, para que o mundo se torne melhor, enquanto na verdade 

precisamos de pessoas que tenham profundidade em seu relacionamento com Deus. Uma 

metáfora? Existem rios extensos, porém rasos e existem rios de pequeno curso, porém 

profundos. As pessoas querem uma vida extensa - longa, mas rasa. Deveríamos ser 

aqueles que sabem que o nosso curso aqui é curto e que, portanto, devemos valorizar o 

viver com profundidade. Contudo, estamos falando das disciplinas espirituais. O que esse 

assunto tem a ver com rios? Bom, essas disciplinas nos convocam a sair da superfície e 

passar a habitar nas profundezas. Para fazermos uso da linguagem desse tempo de 

pandemia, poderíamos dizer que as disciplinas espirituais são atividades essenciais. 

Portanto, as disciplinas espirituais nos instam a sermos a resposta a um mundo vazio. As 

escrituras nos dizem quem um abismo chama outro abismo, cremos também que a 

profundidade chama a profundidade.  

O problema da santidade e as disciplinas espirituais  

Viver com profundidade implica em viver em busca de uma vida santa diante de Deus 

e para Deus. Se perguntássemos à igreja quantos desejam viver em santidade, 

provavelmente, o auditório inteiro iria se manifestar dizendo almejá-la. Para isso, 

recomendamos a disciplina espiritual, pois o principal objetivo das Disciplinas Espirituais é 

nos fazer parecidos com Jesus. A verdade é que não precisamos “adivinhar” quem Deus 

É, como Ele age e qual é o seu caráter. Mas podemos conhecê-lo se andarmos com Ele.  

As Disciplinas Espirituais ajudam nesse processo, que também é possível 

chamar de santificação. Esse processo de caminhada é a santificação e ele ocorrer por 

meio do que estamos chamando de disciplinas espirituais. A disciplina não é um castigo e 
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nem precisa ser. Afinal, quantas pessoas têm sido extremamente disciplinadas quanto a 

sua vida profissional a fim de realizar seus objetivos particulares e de negócios? Em 

contrapartida, por que boa parte dos cristãos encontram grande dificuldade para se esmerar 

em sua vida com Deus? Saiba, porém, que as Disciplinas Espirituais é um meio de graça 

que o Senhor nos deixou para crescermos em nosso relacionamento com Ele, para a nossa 

santificação. Perceba que a palavra processo aparece constantemente, isto porque a 

santificação não é um combo do Mcdonalds, mas exatamente um processo paciente que 

visa aperfeiçoar o nosso caráter paulatinamente.  

Onde começa a santificação?  

Em termos teológicos, a santificação começa na justificação. Mediante a isto, 

conhecer essa doutrina se faz indispensável para compreender a santificação. Conforme o 

catecismo puritano, na pergunta de número 32, temos: “O que é justificação”. Resposta: 

“A justificação é um ato da livre graça de Deus, onde Ele perdoa todos os nossos pecados, e 

nos aceita como justos diante de Seus olhos somente pela justiça de Cristo imputada a 

nós, e recebida somente pela fé” (cf. Rm 3.24; Ef 1.7; 2 Co 5.21; Rm 5.19; Gl 2.16; Fp 3.9). 

Desta forma, temos uma expressão para a obra da justificação: Monergismo – na linguagem 

da confissão: “somente pela justiça de Cristo”. Essa designação busca enfatizar que no ato 

da nossa salvação, somente Deus agiu. Assim, a justificação é uma obra inteiramente de 

Deus manifesta por sua livre graça. Portanto, a santificação é destinada aos salvos. Não 

espere de um não salvo uma dedicação à santificação. A santificação é qualificada pelo 

termo: Sinergismo. Isto significa, que onde Deus gratuitamente justificou, também convocou 

para trabalhar em prol da santificação.  

Somando-se a justificação, temos que a mente ou intelecto é a principal faculdade 

da alma, cujo seu ofício é guiar, dirigir, escolher e liderar, portanto, é o olho da alma. O 

crente é um ser humano, criado para agir com racionalidade e equipado com um trio de 

faculdades: intelecto, volição e emoções. O homem foi criado para conhecer o bem por 

intermédio de sua mente; para deseja-lo por intermédio de suas emoções e para apegar-

se a ele, por meio de sua volição. O bem nesse caso é Deus, sua verdade e sua lei. Assim, 

Deus nos impulsiona, não mediante uma ação direta sobre nossas emoções ou sobre a 

vontade, mas por se dirigir à nossa mente com Sua Palavra, fazendo-nos sentir a força da 

verdade. Em nossas mentes Deus transforma nossas emoções e vontade. Assim, nossa 

primeira tarefa, pois, se quisermos servir a Deus, é aprender o conteúdo da “Palavra escrita 
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de Deus”. Ela primeiramente deverá ser aplicada ao mais íntimo do nosso ser e fazer parte 

integral do nosso viver.  

Desmotivação à santificação 

O pecado funciona como um entrave para a santificação. O Crente é um ser humano 

caído. O pecado não só alienou o homem de Deus, mas também de si mesmo. O fruto do 

pecado é a desordem na alma e a desintegração do caráter. John Owen, nos relata mui 

assertivamente que: “as faculdades cruzam-se de modo contrário umas às outras; a 

vontade não escolhe o bem que a mente descobre (...) geralmente, os afetos obtêm o 

domínio e atraem toda a alma para ficar cativa a eles”. Desta forma, concluímos que o 

homem caído não é mais racional, mas perturbado, inconstante, instável, levado por 

paixões conflitantes, cego e sem força para obedecer (Rm 5.6). O homem possui um desejo 

natural e irracional de evitar, desafiar e desobedecer a Deus.  

Acerca do pecado inerente, Owen escreveu, “sua natureza e seu desígnio formal 

consistem em se opor a Deus. O objeto direto da lei do pecado é Deus como legislador, 

como santo, como autor do evangelho, que anuncia o caminho da salvação pela graça, e 

não pelas obras”. O pecado inerente permeia e polui o homem inteiro, a isto chamamos 

depravação total. Owen continua: “[o pecado] adere-se à nossa mente como um princípio 

depravado, nas trevas e na vaidade; adere-se às nossas emoções em sensualidade; e à 

nossa vontade, em ódio e aversão àquilo que é bom; está constantemente querendo 

dominar-nos, em inclinações, impulsos ou sugestões para o mal”. Contudo, a santificação 

é o remédio para o entrave do pecado.  

Além disso, estamos acostumados a pensar no pecado como atos individuais de 

desobediência a Deus. Isso é verdade até certo ponto. Entretanto, em Romanos, lemos que 

o pecado atinge toda a raça humana (Rm 3.9-18). Isaías 57.20 diz: “Os ímpios são como o 

mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo”. O mar não precisa 

fazer nenhum esforço para produzir lama e lodo. Assim é conosco, pois naturalmente a 

nossa vida produz lama e lodo. O pecado invadiu e faz parte da nossa estrutura interna.  

Deste ponto de vista, portanto, parece impossível caminharmos em direção à uma vida 

santa e é bem verdade que sozinhos NUNCA alcançaremos uma vida santa! 

O recurso apropriado para a santificação: Disciplinas Espirituais  

Uma definição breve 
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Ao falarmos de “disciplinas” estamos nos referindo a atividades realizadas ou 

escolhidas de maneira consciente, com o propósito de nos capacitar para aquilo que não 

conseguimos fazer por esforço direto. 

Os efeitos 

As disciplinas espirituais são atividades desse tipo, especialmente relevantes para o 

crescimento na vida espiritual. Se por exemplo, como acontece com a maioria das pessoas, 

descubro que sou incapaz por esforço direto de “abençoar os que me amaldiçoam”, de “orar 

sem cessar”, de abandonar a ira ou de não olhar com cobiça ou lascívia, então é minha 

responsabilidade encontrar uma forma de me treinar (sempre sob a graça e a orientação 

divina) de modo a ser capaz de fazer aquilo que não consigo simplesmente tentando no 

momento da necessidade. “Vigiem e orem para que vocês não cedam à tentação”, foi o 

excelente conselho de Jesus a seus amigos exaustos, a fim de ajudar seu espírito disposto 

na luta contra a fraqueza de suas capacidades naturais (a carne) (cf. Mateus 26:41). 

“Relembre continuamente os termos deste Livro da Lei. Medite nele dia e noite, para ter 

certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em 

tudo que fizer” (Josué 1:8). Esses versículos incorporam a sabedoria das Escrituras de que 

precisamos tomar certas medidas para receber a assistência espiritual necessária e de que, 

em geral, essa assistência não será imposta ou infundida em nós enquanto permanecemos 

passivos.  

Harmonizando a doutrina e crescendo: Justificação e santificação 

A justificação é uma obra única e exclusiva de Deus, mas a santificação é uma obra 

conjunta. O Espírito nos ajuda a caminharmos em direção a retidão e nós também nos 

movemos em direção a santificação. As disciplinas espirituais nos permitem colaborar com 

o Espírito e permitem que o Espírito possa agir em prol da transformação de tudo em nós.  

Compreendendo as disciplinas espirituais  

As disciplinas espirituais são, portanto, partes essenciais de qualquer programa 

confiável de formação espiritual. Devem constituir uma parcela considerável de nossa vida 

privada e de nossas relações com outros do corpo de Cristo. Essas atividades não nos 

proporcionam mérito, mas nos permitem receber de Deus aquilo que não seria concedido 

se permanecêssemos passivos.  
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O apóstolo Paulo declara: “Quem semeia para a sua carne, da carne colherá 

destruição; mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna” (Gálatas 6.8). 

A analogia de Paulo é instrutiva. O agricultor é impotente para fazer a lavoura de grãos se 

desenvolver. Tudo o que pode fazer é providenciar as condições adequadas para cultivar 

os grãos. Ele prepara o solo, planta as sementes, rega as plantas. Então as forças naturais 

da terra assumem seu papel, e o grão aparece. As disciplinas espirituais funcionam assim 

– são uma maneira de semear para o Espírito. São os meios que Deus utiliza para nos 

firmar no chão, num lugar onde Ele possa trabalhar em nós e nos transformar. Richard 

Foster nomeia este fenômeno de “Trajetória da graça disciplinada”. A graça é gratuita, 

mas é disciplinada pois existem coisas para nós fazermos. 

Trajetória da graça disciplinada 

  Se a santificação é um processo ou uma trajetória da graça disciplinada, o fim último 

dessa peregrinação visa exatamente o que? Primeiro, devemos entender o que havemos 

de ser. Sobre os eleitos de Deus, Romanos 8.29 diz: “Pois aqueles que de antemão 

conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu filho”. O plano 

eterno de Deus garante que, ao final, todo cristão será conformado à semelhança com 

Cristo. Seremos transformados “quando ele se manifestar” para que “[sejamos] 

semelhantes a ele” (1João 3.2). Uma fé verdadeira, a salvação plena, precisa levar o 

Cristão a desenvolver a sua santidade e ansiar viver uma vida que imite a Jesus Cristo (1Co 

11.1). Tiago nos alerta que “a fé sem obras está morta” (Tg 2.17) e Jesus nos ensina que 

a árvore é reconhecida pelo seu fruto (Mt 7.20). 

Embora Deus vá completar a obra de nos tornar semelhantes a Cristo quando Jesus 

voltar, até lá, Ele pretende que desenvolvamos a busca de tal semelhança. Não devemos 

simplesmente esperar pela santidade, devemos buscá-la. “Esforcem-se para vive em paz 

com todos e para serem santos”, ordena-nos Hebreus 12.14, pois “sem santidade ninguém 

verá o Senhor”. Isso nos leva a uma pergunta: “como buscar a santidade? Como ser 

semelhante a Jesus Cristo?” Encontramos a resposta em 1 Timóteo 4.7: “Exercita-se na 

piedade”. Assim, compreendemos que o único caminho para a maturidade cristã e piedade 

passa pela prática das Disciplinas Espirituais. A piedade é o objetivo das disciplinas, e 

quando nos lembramos disso, as disciplinas Espirituais se tornam um deleite, e não 

servidão. Ainda, o apóstolo Paulo fala da vida cristã como uma maratona em que devemos 

nos esforçar: “Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha 

o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio” (1 Coríntios 9:24). 
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 A graça disciplinada na dimensão da igreja local 

Povo piedoso é povo disciplinado. Qualquer que seja a disciplina, sua característica 

mais importante será o propósito. O propósito, portanto, é a piedade. Assim, Deus nos deu 

as disciplinas espirituais como meio de receber a Sua graça e crescer em piedade.  

Charles Spurgeon, o grande pregador batista do século XIX, enfatizou a importância 

das disciplinas espirituais da seguinte maneira: “Devo cuidar, acima de tudo, de cultivar a 

comunhão com Cristo, pois embora ela não possa jamais ser a base de minha paz, observe, 

ainda assim, ela será canal pelo qual a paz irá fluir”. As disciplinas espirituais são canais de 

paz de tudo aquilo que Cristo nos concede, que nos leva à santidade.  

Conhecendo as disciplinas espirituais  

Richard Foster organiza as disciplinas espirituais em três categorias: (1) Disciplinas 

interiores; (2) Disciplinas exteriores; e (3) Disciplinas comunitárias.  

Disciplinas interiores: Meditação, oração, jejum e estudo; 

Disciplinas exteriores: Simplicidade, solitude, submissão e serviço; 

Disciplinas comunitárias: Adoração, orientação e celebração.  

Ao longo desse mês destacaremos as disciplinas interiores. Abordaremos em cada um dos 

domingos seguintes desse mês. Que o nosso coração esteja disposto e inclinado a 

compreender que uma vida cristã autentica está em processo de santificação visando um 

relacionamento profundo com Deus.  

Aplicação: 

1 – Procure conhecer mais sobre as disciplinas espirituais  

2 – Adquira literaturas sobre o assunto, tal como: Celebração da disciplina de Richard 

Foster 

3 – Ore ao Senhor para que abra sua mente a fim de que você possa aprender e aplicar as 

disciplinas espirituais em seu viver 

4 – Reserve, a partir de hoje, um tempo em sua agenda para a prática das disciplinas 

espirituais.  
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EXERCITANDO 

1. Relacione: 

I. Monergismo 

II. Sinergismo  

  (   ) Justificação 

  (   ) Santificação  

2. Relacione: 

I. Disciplinas interiores  

II. Disciplinas exteriores  

III. Disciplinas comunitárias  

   (    ) Simplicidade, solitude, submissão e serviço 

   (    ) Meditação, oração, jejum e estudo 

   (    ) Adoração, orientação e celebração 

 

3. Como a doutrina da santificação se relaciona com as disciplinas espirituais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Quais dessas disciplinas precisam ser mais enfaticamente desenvolvidas em 

sua vida cristã? 

(    ) Meditação 

(    ) Oração 

(    ) Jejum  

(    ) Estudo 

 

ANOTAÇÕES 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 


