Mãe / Pai: Todo cristão deveria fazer
todos os possíveis para protegerem os
seus filhos a partir do invisível perigos
que cercam as crianças ... especialmente
a internet. No final, porém, uma criança
que se ensina a amar profundamente
serão protegidos contra a luxúria.
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para que ninguém tenha nada a censurarvos. Vivam vidas puras e sinceras como
filhos de Deus, embora vivendo no meio
de uma humanidade corrompida e
perversa, mas na qual resplandecem
como os astros no firmamento.
Filipenses 2:15

Uma pessoa cujo coração é puro tem
todas as coisas por puras; mas para os
corruptos e incrédulos, tudo é impuro,
devido à impureza que têm nas mentes e
na consciência
Tito 1:15

Que ninguém te desconsidere por seres
jovem. Mas sê um exemplo para os
crentes pela forma como falas e no modo
como vives, pelo amor cristão, pela fé,
pela pureza
1 timóteo 4: 12

O objectivo deste aviso é que se
desenvolva o amor entre as pessoas, o
amor que nasce de um coração puro, de
uma consciência limpa e de uma fé
autêntica.
1 timóteo 1:5

E houve um tempo em que alguns de
vocês foram como eles. Mas agora os
vossos pecados foram lavados, e vocês
foram separados para Deus, o qual vos
aceitou em razão daquilo que o Senhor
Jesus Cristo e o Espírito do nosso Deus
fez por vocês. 1 Coríntios 6:11

Se já experimentaram a bondade
do Senhor, clamem pelo puro leite
espiritual, como faz um bebé, para
que por ele possam crescer na
vossa salvação.
1 Pedro 2:2-3

E peço a Deus que o vosso amor cristão
aumente mais e mais e que, ao mesmo
tempo, se enriqueça de conhecimento e de
compreensão. Pois que assim saberão dar o
verdadeiro valor às coisas essenciais e a
vossa conduta será marcada pela
sinceridade, de forma a que nunca haja
nenhuma razão de censura, até ao dia em
que Jesus há-de voltar. Filipenses 1:9-10

E todo o meu receio é que de alguma
forma o vosso espírito seja enganado e se
afaste da devoção sincera a Cristo, tal
como Eva foi enganada por Satanás no
jardim do Éden.
2 Coríntios 11:3

a serem equilibradas, puras, boas donas
de casa, bondosas, submissas aos seus
maridos, a fim de que a palavra de Deus
não seja desprezada.
Tito 2:5

Mas a verdadeira religião, aos olhos de
Deus, pura e sem falhas, consiste em
amparar os órfãos e as viúvas nas suas
tribulações. Consiste também em não se
deixar influenciar pela corrupção do
mundo.
Tiago1:27

Felizes aqueles cujo coração é puro,
porque verão Deus.
Mateus 5:8

Por fim, meus irmãos, deixem-me dizer-vos
mais uma coisa. Concentrem os vossos
pensamentos em tudo que é verdadeiro, em
tudo o que é honesto, em tudo o que é
justo, em tudo o que é puro, em tudo o que
é amável e admirável; em tudo aquilo em
que há virtude e em que há verdadeiro
valor. Filipenses 4:8

Cria em mim, ó Deus, um coração
limpo, e dá-me uma mente renovada e
firme.
Salmos 51:10

As suas leis são mais desejáveis do que o
ouro, e são mais agradáveis do que o mel
gotejando dum favo.
Salmos 19:10

Não estejam preocupadas quanto à beleza
exterior, que consiste no arranjo dos
cheguemo-nos com um coração sincero,
na certeza confiante da fé, tendo as nossas
cabelos, nas modas de vestuário ou nas
jóias caras. Que a vossa beleza seja
consciências purificadas e o nosso corpo
sobretudo interior, feita do encanto
lavado com água pura
Hebreus 10:22
permanente de um carácter terno e
sossegado, o que é precioso diante de
Deus.1 Pedro 3:3-4
De facto, em tudo o que fazemos
procuramos mostrar que somos servos de
Deus,… Demonstrámos integridade nas
nossas vidas, mostrámos conhecimento e
demos provas de paciência. Temos sido
bondosos, com uma afeição verdadeira
inspirada pelo Espírito Santo.
2 Coríntios 6:4-6

Até uma criança se revela pela sua
maneira de agir. Através da sua conduta
se pode verificar se ela é pura e honesta.
Provérbios 20:11

Como podem os jovens permanecer
puros? É conformando as suas vidas
com a tua palavra!
Salmos 119:9

A lei do Senhor é uma coisa rectae que
serve até à eternidade. O Senhor julga
sempre de uma forma justae perfeita.
Salmos 19:9

O Senhor aborrece solenemente os
pensamentos dos pecadores, mas tem todo
o prazer nos que se conduzem de forma
limpa e pura.
Provérbios 15:26

Todo aquele que tem esta esperança
procura permanecer puro, tal como
Cristo é puro.
1 João 3:3

