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Você já parou para pensar na importância que 
a limpeza do lixo urbano tem para a coletividade? 
Certamente, você já deve ter visto em sua cidade 
funcionários da limpeza urbana varrendo as ruas 
ou cortando a grama dos canteiros e das praças 
públicas. Esse trabalho tão importante para toda 
a sociedade é chamado de limpeza urbana e faz 
parte dos serviços de saneamento básico no nosso 
país.

A limpeza urbana é uma atividade essencial à 
população, pois está diretamente ligada à saúde 
pública e ambiental. Ela abrange os serviços de 
varrição, capina e roçada, poda, coleta de resídu-
os sólidos, limpeza após feiras livres, limpeza de 
praias, cemitérios e também de ruas.

Para atender às necessidades das cidades, é 
essencial que o sistema de limpeza urbana esteja 
de acordo com as particularidades de cada região, 
levando em consideração dados demográficos, 
sociais, econômicos e ambientais.

Se as cidades não fossem organizadas para 
oferecer serviços de limpeza urbana, o caos se 
instalaria.

Manter o ambiente limpo é muito importante 
para que se preserve o bem-estar, a saúde e a con-
vivência das pessoas. Os benefícios de um ambien-
te limpo e organizado incluem a segurança, as boas 
relações e até a qualidade de vida.

A limpeza não é importante somente para o 
convívio social, ela também precisa estar presente 
em nossa vida pessoal, física e espiritual. Como 
cristãos, precisamos lutar pela limpeza de nossa 
mente, alma e corpo. O que diferencia os dois tipos 
de sujeira é que a sujeira material pode ser resolvi-
da com água, sabão, produtos de limpeza, descar-
te, reciclagem, entre outros. Mas a sujeira espiritu-
al só pode ser eliminada se estiver fundamentada 
na Palavra de Deus. Ela nos orienta, e o Espírito 
nos ajuda a fazer escolhas corretas, que manterão 
sempre limpo o Templo do Espírito Santo.

Assim como as organizações públicas precisam 
entender as necessidades especiais de cada região 
para organizar a limpeza urbana, nós também 
precisamos entender que fomos criados para uma 
finalidade, e todo o nosso corpo precisa estar em 
sintonia com Cristo. 

Jesus veio a este mundo para nos purificar de 
todo pecado. Deus é perfeitamente puro, nEle 
não há pecado algum. Essa pureza significa estar 
limpo, sem mancha. Deus nos chama para sermos 
puros como Ele, rejeitando o pecado e escolhendo 
sempre o que determina a Sua Palavra (1Jo 1.9). O 
Criador de todas as coisas nos chama a viver uma 
vida limpa e santa.
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