
Santidade dentro de casa
“Em minha casa viverei de coração íntegro”. (Sl 101.2.)

Como está sua santidade dentro das quatro 
paredes? Somos missionários sabemos que preci-
samos ter uma vida de santidade para influenciar 
as pessoas que discipulamos. Em casa quando 
estamos à vontade, como isso funciona?

Jesus em Mateus 23:27, chama a atenção do 
povo alertando que eles não devem ser como 
sepulcros caiados, que por fora realmente pare-
cem formosos, mas interiormente estão cheios 
de ossos de mortos e de toda a imundícia. Algu-
mas vezes precisamos olhar para dentro de nós 
e verificar se não estamos assim. Olhe para si 
mesmo nesse minuto!

Estar no campo missionário nos leva a dias 
de profunda frustração, pois os nossos RD´s 
não correspondem as nossas expectativas, e 
por conta disso e por outros motivos, pode-
mos cair na tentação de querer se igualar ou 
ter como eles uma vida desregrada ou longe da 
presença de Deus dentro das quatro paredes, 
mas qual é o resultado deste comportamento? 
Culpa, tristeza falta de paz.

Gostaríamos nesta devocional dizer para 
você que nosso Deus é bom, te ama demais e 
que se confessarmos os nossos pecados, ele é 
fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos 
purificar de toda a injustiça. (1 João 1:9). Que 
a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, 
visto que vocês foram chamados a viver em 
paz. (Colossenses 3:15)

Querido missionário, observe sua vida espi-
ritual, descanse em Deus e faça mudanças, pois 
os benefícios serão eternos e deixará legado 
na vida daqueles que convive com você fora e 
dentro das quatro paredes.

perguntas para refletir:

1) A leitura da devocional te fez pensar no 
que?

2) Leia o texto de Mt. 23:27 e responda o 
que você acha deste comportamento no crente?

3) O que você decide hoje mudar em sua vida 
para se sentir em paz com Deus fora e dentro 
das quatro paredes?
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