
Ninguém despreze a tua mocidade, 
mas sê um exemplo para os fiéis na 

palavra, no procedimento, no amor, na 
fé, na pureza. 

1 Timóteo  4: 12 

Mas o fim desta admoestação é o amor 
que procede de um coração puro, de uma 
boa consciência, e de uma fé não fingida; 

1 Timóteo  1:5 

 

Mãe / Pai: Uma das principais questões 
da pureza é gerenciar relacionamentos.  
Você deseja que seus filhos para 
desfrutar de uma única relação baseada 
em amor ao longo da vida ou uma série 
de relacionamentos baseados em Lust. O 
problema é que a pornografia está em 
toda parte. 
Se uma criança tem o que aprendi O 
amor é tudo aqui é difícil de luxúria. 
Memorização de uma bíblia estes versos 
... cada dia ... pode ajudar.  
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cheguemo-nos com verdadeiro coração, 
em inteira certeza de fé; tendo o coração 
purificado da má consciência, e o corpo 

lavado com água limpa, 
Hebreus 10:21-23 

desejai como meninos recém-nascidos, o 
puro leite espiritual, a fim de por ele 

crescerdes para a salvação, 
1 Pedro 2:2 

para que vos torneis irrepreensíveis e 
sinceros, filhos de Deus imaculados no 

meio de uma geração corrupta e 
perversa, entre a qual resplandeceis 

como luminares no mundo, 
Filipenses 2:15 

E isto peço em oração: que o vosso amor 
aumente mais e mais no pleno 

conhecimento e em todo o 
discernimento,  para que aproveis as 
coisas excelentes, a fim de que sejais 

sinceros, e sem ofensa até o dia de 
Cristo;  

Filipenses 1:9-10 

Mas temo que, assim como a serpente 
enganou a Eva com a sua astúcia, assim 

também sejam de alguma sorte 
corrompidos os vossos entendimentos e 
se apartem da simplicidade e da pureza 

que há em Cristo.  
2 Coríntios 11:3 

Tudo é puro para os que são puros, mas 
para os corrompidos e incrédulos nada é 
puro; antes tanto a sua mente como a sua 

consciência estão contaminadas. 
Tito 1:15 

a serem moderadas, castas, operosas 
donas de casa, bondosas, submissas a 

seus maridos, para que a palavra de Deus 
não seja blasfemada. 

Tito 2:5 

A religião pura e imaculada diante de 
nosso Deus e Pai é esta: Visitar os órfãos 
e as viúvas nas suas aflições e guardar-se 

isento da corrupção do mundo. 
Tiago 1:27 



Bem-aventurados os limpos de coração, 
porque eles verão a Deus. 

Mateus 5:8 

 
cheguemo-nos com verdadeiro coração, 
em inteira certeza de fé; tendo o coração 
purificado da má consciência, e o corpo 

lavado com água limpa, 
Hebreus 10:22 

 

O vosso adorno não seja o enfeite 
exterior, como as tranças dos cabelos, o 

uso de jóias de ouro, ou o luxo dos 
vestidos, mas seja o do íntimo do coração, 

no incorruptível traje de um espírito 
manso e tranqüilo, que és, para que 

permaneçam as coisas  
1 Pedro 3:3-4 

Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é 
verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o 
que é justo, tudo o que é puro, tudo o que 
é amável, tudo o que é de boa fama, se há 

alguma virtude, e se há algum louvor, 
nisso pensai. 
Filipenses 4:8 

antes em tudo recomendando-nos como 
ministros de Deus; em muita perseverança, 
em aflições, em necessidades, em angústias, 

em açoites, em prisões, em tumultos, em 
trabalhos, em vigílias, em jejuns, na pureza, 

na ciência, na longanimidade, na bondade, no 
Espírito Santo, no amor não fingido, 

2 Coríntios  6:4-6 

Até a criança se dá a conhecer pelas suas 
ações, se a sua conduta é pura e reta. 

Provérbios 20:11 

 
Cria em mim, ó Deus, um coração 

puro, e renova em mim um espírito 
estável. 

Salmos 51:10 

Como purificará o jovem o seu 
caminho? Observando-o de acordo com 

a tua palavra. 
Salmos 119:9 

O temor do Senhor é limpo, e permanece 
para sempre; os juízos do Senhor são 

verdadeiros e inteiramente justos. 
Salmos 19:9 

Mais desejáveis são do que o ouro, sim, 
do que muito ouro fino; e mais doces do 

que o mel e o que goteja dos favos. 
Salmos  

Os desígnios dos maus são abominação 
para o Senhor; mas as palavras dos limpos 

lhe são aprazíveis. 
Provérbios 15:26 

E todo o que nele tem esta 
esperança, purifica-se a si mesmo, 

assim como ele é puro. 
1 João  3:3 




