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Certamente você já viu uma roupa branca com 
aspecto encardida. Ela é muito diferente da sua 
cor original, não é mesmo? Pra isso as indústrias 
desenvolveram alguns produtos para ajudar no 
processo de desencardir roupas brancas. Existem 
também uma série de receitas caseiras que contri-
buem para esse processo. Mas o que faz o branco 
perder sua cor original? Muitos fatores podem con-
tribuir para isso. A roupa branca precisa ter alguns 
cuidados diferente das outras. Algumas sujeiras 
tendem a manchar o branco, a lavagem também é 
importante neste processo. Se na máquina existir 
roupas de outras cores, provavelmente a cor do 
branco será alterada. A falta de cuidados vai dei-
xando o branco cada vez mais amarelado. 

As escrituras sagradas nos ensinam a lavar nos-
sas vestes, de modo que, estejam sempre limpas e 
brancas. Mas como isso é possível?

Quando buscamos a santificação, lavamos nos-
sas vestes da sujeira do pecado. O cristão precisa 

entender que roupas brancas não se podem mis-
turar a outras peças de cor. A lavagem precisa ser 
separadamente. E neste ponto, cada um precisa 
lavar sua própria roupa, pois a salvação é individu-
al. Não adianta você querer misturar suas vestes 
com as de outra pessoa. Assim seu branco ficará 
encardido e nada vai adiantar. Quando recebemos 
Jesus em nossos corações, recebemos novas vestes 
e é nosso dever cuidar e zelar por elas. 

Sim! É preciso deixar de molho algumas vezes. 
Mas o importante é você nunca deixar de cui-
dar delas. Pois a volta de Cristo está próxima e 
aqueles que não estiverem preparados com suas 
vestes limpas, não irão conquistar a vida eterna. 
Por isso, mantenha o hábito de lavar todos dias 
sua roupa espiritual. Lute por um relacionamento 
íntimo e sincero com Deus, pois felizes são os que 
lavam as suas vestes, estes têm direito à árvore 
da vida e podem entrar na cidade pelas portas 
celestiais (Ap 22.14).
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