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A batalha da santificação 

Marcos 5.1-20 
 

SENTIR 
No Antigo Testamento, no ato de sua consagração ao ministério, o 
sacerdote devia passar por um ritual que não iria se repetir: tomar 
um banho completo, lavar todo seu corpo. Todos os dias, porém, 
ele era obrigado a lavar as mãos e os pés para ministrar.  
 
Esses atos mostravam que a santificação tem dois aspectos: 
imediata e progressiva. 
 
Imediata, porque quando nascemos de novo recebemos um selo 
do Espírito Santo que indica que pertencemos a Cristo. E 
progressiva, porque há um processo que envolve a vontade, as 
ações, as decisões e o abandono de tudo o que era do velho 
homem. 
 
Assim o nascido de novo foi lavado pelo sacrifico de Cristo, mas 
precisa diariamente limpar-se das impurezas e imperfeições 
reveladas pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus.  
 
APRENDER 
No texto de Marcos 5, vemos que Jesus curou um homem que era 
dominado por espíritos maus. Aquele homem vivia perdido, 
separado da família, dos amigos e da sociedade, sem esperança 
e sem perspectiva. Ninguém podia fazer coisa alguma por aquele 
homem. Não podiam salvá-lo ou ajudá-lo de alguma forma. Então, 
tentavam prendê-lo, talvez com a intenção de protegê-lo de si 
mesmo.  

Muitas pessoas, mesmo não estando possessas, estão oprimidas 
pelo Diabo e são descontroladas, inquietas, agitadas, vivem ferindo 
a si mesmas e aos outros. Precisam de um encontro com Jesus, o 
único que pode lhes trazer libertação, transformação, salvação e 
santificação. 
 
Mas a coisa não acaba aí. Há um caminho a ser percorrido, um 
caminho progressivo. Aquele homem de Marcos queria largar tudo, 
sumir da terra, provavelmente envergonhado pelos seus atos do 
passado. Mas Jesus não disse a ele: “vem e segue-me”, Ele disse: 
“vá para tua casa”. E a pergunta que fica aqui é: “Por que para 
casa?” 
 
REFLETIR 
Santo é aquele que nunca se suja? 
 
Santidade tem só a ver com sexo? 
 
Por que a santificação é um processo? 
 
Como a comunhão com os irmãos nos conduz a andarmos em 
santidade? É possível alcançar a santidade longe do corpo do Cristo? 
 
Que áreas da nossa vida ainda precisam - ou ainda estão sendo 
trabalhadas - ser alcançadas pela santificação? Você precisa de ajuda? 
 
Já recebeu uma missão como a do homem do texto de Marcos e você 
ainda está relutando em cumprir? O que tem te impedido de cumprir essa 
missão? 
 
APLICAR 
Anos depois daquele encontro registrado em Marcos, no livro de 
Atos vemos que o Evangelho estava espalhado pela cidade de 
Gadara. Tudo começou com aquele homem. 
 
O Senhor quer começar uma transformação gigante através da 
nossa santificação!  


