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nque Limpo 

o é santo aquele que vos chamou, sede vós também 
todo o vosso procedimento" (1 Pedro 1:15). 

uém permite que as dificuldades e os pecados do 
baracem sua vida, o seu testemunho será afetado da 
ma que o querosene é contaminado pela água em um 
campamento. A chama tremulará e estalará ou, 
pague completamente. Ele será inútil para 
 aquecer. Semelhantemente, quando nossas vidas 
 com impurezas em nosso tanque de combustível 

nossa luz estalará até que o combustível esteja 
ente limpo. 

 o cuidado de colocar nossas vidas diante de Deus, 
e que nos ajude a manter limpa e brilhante a luz 
stemunho? Temos nos preocupado em não envergonhar 

 Senhor Jesus Cristo, agindo de tal forma que as 
 nosso redor reconheçam nosso compromisso de 
grandecer a Deus? Temos sido autênticos no 
to daquilo que dizemos consistir a nossa fé? 

rmitimos que os costumes nocivos deste mundo se 
 nossas vidas, a luz que pensamos irradiar não 

mbiente, o sorriso de pretensa felicidade não 
 a nossa palavra cai por terra, sem força e sem 

nque espiritual precisa estar limpo, bem cuidado, 
e toda impureza, para que a glória do Senhor seja 

em todas as nossas ações, trazendo paz, alegria e 
ante por onde quer que passarmos. Somente com um 
rramado no altar do Senhor e alheio às ofertas 
 deste mundo, poderemos estar entre aqueles que, 
o, são santos. 
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Qual o estado de seu tanque espiritual? 
 
 
Paulo Roberto Barbosa. Um cego na Internet!  

Visite minha homepage: http://intervox.nce.ufrj.br/~tprobert/normal.html  
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