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Lição 03: Davi, o rei segundo o coração de Deus

Dia da faxina!
Hoje é dia de faxina! Isso mesmo! FAXI-

NA!
Bom, antes iniciar uma faxina é preciso 

separar os matérias de limpeza necessá-
rios para que nosso resultado seja eficaz. É 
preciso verificar se não está faltando nada 
vassouras, panos, produtos de limpeza e 
tudo que for necessário para uma limpe-
za pesada. Bom, produtos e materiais em 
conformidade. Mãos à obra! O trabalho é 
sacrificante e cansativo, requer muito esfor-
ço e dedicação, mas no final... nada melhor 
que um ambiente limpo e organizado!

Assim também é nossa vida espiritual, 
as vezes precisamos fazer uma faxina em 
nossos corações. Todos os dias as sujeiras 
do pecado tentam entrar e contaminar um 
pedaço dele. Pode começar com uma po-
eirinha, que vai acumulando, acumulando 
e no final, vira uma crosta de sujeira e sem 

perceber estamos com o 
coração tomado pela sujeira. A casa do 
Espirito Santo agora está inabitável e sua 
presença já não está mais lá. Esta faxina es-
piritual precisa ser realizada constantemen-
te, a fim de manter sempre a casa limpa e 
organizada. Ter um coração limpo diante de 
Deus não é uma tarefa fácil. É preciso ter 
muita coragem, renunciar muitas coisas e 
fazer o melhor para que seu coração esteja 
segundo o coração de Deus. Comece agora 
mesmo sua faxina limpe o pó, tire toda 
sujeira e arranque o que não presta. Depois 
de tudo pronto, convide seu amigo Espirito 
Santos para entrar e fazer morada em seu 
coração. Ah! E não se esqueça! Mantenha a 
casa Dele sempre limpa e arrumada.

“Cria em mim um coração puro, ó Deus, 
e renova dentro de mim um espírito está-
vel.” Sl 51:10


