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Cristo nos fez uma linda promessa de vida eterna, e esta é 

a esperança dos salvos em Cristo. Devemos constantemente 

perseverar em fidelidade e santificação ao Senhor, pois o dia 

da sua volta está próximo.  A busca pela santificação deve ser 

contínua na vida do cristão. Cada dia enfrentamos uma nova 

batalha e devemos lutar para manter nossas vida sempre limpa. 

Falando em limpeza, vamos compartilhar uma experiência? Em 

um copo com água adicione algumas gotas de iodo. Você irá 

observar que a coloração da água irá mudar de transparente 

para marrom claro. Ao adicionarmos água sanitária nesta mistu-

ra, a coloração do líquido irá mudar novamente. Desta vez, para 

uma amarelo bem claro, quase transparente tornando impos-

sível a visualização qualquer vestígio de coloração marrom na 

solução. Isso acontece por conta de uma reação química entre 

os elementos, que formam uma base incolor para líquido.

Esta experiência nos traz uma reflexão: Suponhamos que 

água somos nós. O iodo é o pecado, que suja nossos corações 

e afasta nossas vidas da comunhão com Deus. A água sanitá-

ria representa Jesus, pois o seu sangue precioso limpa nossas 

transgressões e nos liberta do pecado, nos tornando limpos e 

puros diante de Deus. Porém, para viver esta santificação de-

vemos buscar a purificação todos os dias para que possamos 

manter aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Devemos 

nos preocupar sim! Nossas vidas precisam estar limpas diante 

de Deus. Pois logo, logo encontraremos com ele nas mansões 

celestiais e todo sofrimento terreno terá fim. Devemos estar 

com nossa vestes brancas e preparadas para o encontro com 

o noive. Como dizem as Escrituras Sagradas em Efésios 5. 26,27 

“a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por 

meio da Palavra, e para apresentá-la a si mesmo como Igreja 

gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, 

mas santa e inculpável.

Lutando por uma vida limpa
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