6 – Pureza de Coração
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. (Mateus 5.8)
 O que é?
Consciência limpa. Certeza de que ninguém pode acusar você de alguma ofensa pela qual você ainda não
tenha pedido perdão; como também a ausência de mágoa em sua vida.

Teste para Pureza de Coração:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Você está limpo para encontrar-se com Jesus hoje?
Sua consciência está limpa diante de Deus?
Seu comportamento nessa semana tem agradado a Deus?
Você percebe a mão de Deus agindo em sua vida?
Você está de bem com todos os seus irmãos em Cristo?
Você pediu perdão pelo último pecado que cometeu?
Você reconhece rapidamente que pecou contra Deus?
Você medita diariamente?
Sua vida sexual agrada a Deus?
Jesus pode ir a todos os lugares que você foi nessa semana?
Jesus pode olhar as mídias (TV, internet, etc.) que você viu nessa semana?
Você está livre de mágoa?
Você já acertou todas as contas com todas as pessoas?
Você está livre de qualquer acusação verdadeira contra você?

Por que precisamos de Pureza de Coração?
Coração = consciência, mente, alma, vontade (razão) e emoções.
1) Nascemos com o ...................................sujo.
 Rm 3.23.
2) Quando ........................................... nos aceita, ele põe em nós o seu Espírito.
 Ficamos espiritualmente salvos e limpos. (Ef. 1.13)
 Mas carnalmente ainda estamos passíveis de sujeira. (Col.3.5)
 Começa então uma grande luta espiritual. (Gl 5.17)
3) O pecado (sujeira) nos ......................................................
 Hb 12.1 – o pecado nos suja e atrapalha
 Ef 4.18 – o pecado entristece o Espírito Santo.
 1 Tess. 5.19 – o pecado apaga o Espírito Santo em nós.
 1Pd 1.22; 1Tm 1.5; 2Tm 2.22 – sujeira no coração nos impede de amar e servir sinceramente.

Sujeira no coração impede nossa visão e nosso amor.

Como saber se seu coração está sujo:
Fazendo um raio-x espiritual em você!
1) Pela ..................................................
 1 João 3.19-22 – o melhor indicador para verificar sujeira no coração é a consciência, pois o Espírito
(se ele estiver mesmo aí) vai falar alto. (mais uma vez falamos: verifique se tem mesmo o Espírito, se
não já está condenado : 2 Cor 13.5)
 1Tm 4.2 – ALERTA! Não deixe sua mente ficar cicatrizada (cauterizada).
2) Pela .......................................... de Deus.
 Salmo 139.23-24 – peça a Deus para sondar o seu coração e atente para a resposta.
 Salmo 119.9-10 – Faça checkups pela palavra.

3) Pela ...................................... (mão) de Deus.
 1Coríntios 11.31-32 – melhor julgarmos a nós mesmo antes da mão de Deus pesar sobre nós. Mas se
estiver pesando é bom que façamos logo as mudanças.
 Heb. 12.10 – Deus usa a Disciplina para nos santificar.

Rapidamente, se você fizesse um raio-x da sua consciência na última semana, será que
apareceria muita sujeira? (resposta mental)

Como limpar o coração:
O processo de respiração espiritual.
1) Reconheça a ............................................
 Ninguém limpa uma casa que julga já estar limpa

2) Confesse seus pecados. (1João 1.9)
 Confessar significa admitir os erros e concordar com Deus, é dizer: Deus, você está certo e eu
estou errado.
 Veja também Salmos 51.1-12
 Obs: Dois detalhes a respeito de confissão:
1. Antes de confessar a Deus, endireite as coisas com seu irmão o qual você ofendeu. ( Mt
.5.23-26; 1Pd 3.7)
2. Perdoe primeiro os seus ofensores. (Mt .6.12-15)
 Deus só limpa a consciência (coração) daqueles que perdoam os seus ofensores.

3) Mantenha seu coração limpo.
 Coração limpo não significa coração vazio. (cuidado com o princípio dos sete demônios – Mt
12.43-45)
 Então encha da Palavra. Medite diariamente.
 Faça tudo para não pecar novamente, se pecar, peça perdão de novo e comece a lutar novamente
contra o pecado, até vencê-lo.
 Não deixe Satanás enganar você dizendo que nunca vencerá.
 Evite o coração dobre.
i. Dobreza de coração acontece quando nosso coração é puxado por duas forças ao mesmo
tempo: A força do Espírito Santo e a do mundo.
 Tiago 1.8 – (mente dividida)
 Mt 6.24 – (ninguém pode servir a 2 senhores)
 Ap 3.16 – ( Deus detesta os mornos)
 Tiago 4.8 – (Deus manda os dobres purificarem os corações.

Respiração espiritual é exalar o pecado ( CO 2 – contaminado) e inalar o
perdão de Deus (oxigênio puro)
No seu passado, você ofendeu alguém? Já pediu perdão? Se não, precisa endireitar a situação? Você vai ter
que reparar ou repagar algum dano? Como você vai fazer isso? Decida e aja! Limpe-se coração! Você tem
alguma mágoa contra alguém que lhe ofendeu no passado? Limpe-se agora, perdoando. Se ele sabe a mágoa,
avise-o que foi perdoado. Fale para Deus que você perdoou esta pessoa, fale agora pois Deus ouvirá.
Modelo de atitude correta
Deus me mostrou e eu reconheço que errei em ... (ofensa básica). Você me perdoa?

Revisão / Prova Especial:
1- A maioria dos problemas humanos é relacionada à agressão aos princípios de Deus. (V) (F)
2- Qual característica está correta sobre o POBRE DE ESPÍRITO?
A) É DONO DO SEU NARIZ
B) SUBMETE SUA VONTADE A DEUS
C) PRECISA SE ISOLAR
D) NÃO PODE TER MUITO DINHEIRO
3- Qual característica não faz parte do pobre de Espírito?
A) PASSIVIDADE
B) AMAR A DEUS
C) SE ACHA CAPAZ EM DEUS
D) NADA PODE SEM DEUS
4- A Palavra εξουσια - exousia era usada tanto para os governantes em geral quanto para?
A) OS QUE POSSUIAM BENS
B) OS QUE ERAM DA ALTA SOCIEDADE
C) OS QUE POSSUÍAM O ATRIBUTO DA AUTORIDADE SOBRE OS OUTROS SERES
HUMANOS
5- POBREZA DE ESPÍRITO SIGNIFICA SE SENTIR INFERIOR AOS OUTROS. (V) (F)

6- O QUE ESTÁ CERTO?
A) DEVO MUDAR PRIMEIRO AS COISAS MAIS FÁCEIS
B) MUDANÇA VEM DE DENTRO PRA FORA
C) MUDANÇA PRA MELHOR É ALGO NATURAL
7- Se eu reajo a certa situação baseado na minha maneira de pensar ou sentir, eu estou me tornando mais
semelhante a Jesus. (V) (F)
8- O QUE ESTÁ ERRADO?
A) SEM DEUS NÃO DÁ
C) HUMILDES GANHAM O CÉU

B) SUCESSO NÃO É ACIDENTE
D) CONFLITOS VÊM SEM MOTIVO

9- Fome e Sede de Deus, fome e sede de fazer a vontade de Deus e fome e sede de ver este mundo arder no
fogo do inferno são as três características principais da Fome e Sede de Justiça. (V) (F)
10- Submissão voluntária a Deus, submissão voluntária às autoridades e ausência de orgulho são as três
características principais do pobre de espírito. (V) (F)
11- Jesus nos ensina que devemos nos oferecer a Deus como escravos voluntários. (V) (F)
12- Choro espiritual pode ocorrer antes ou depois do pecado. Depois é o ideal, pois já temos certeza de qual
foi o nosso erro. (V) (F)
13- Fazer jejum, pensar nas consequências do pecado e clamar a Deus ajudam-nos a desenvolvermos choro
espiritual antecipado. (V) (F)
14- Remorso é a tristeza pelas consequências do pecado e não pelo pecado que ofendeu a Deus. (V) (F)
15- Qual é o salmo da mansidão? ( Salmo ....... )
16- Não fazer acepção de pessoas, não perder oportunidade de ajudar e usar do que é seu para beneficiar
alguém que precisa, são algumas das características de uma pessoa...
A) Pura de coração, pois só podem ajudar os que estiverem com consciência limpa.
B) Humilde, pois já experimentou as mesmas dificuldades.
C) Misericordiosa, pois quem faz estas coisas pratica o verdadeiro amor.
17- Consciência limpa e ausência de magoa em sua vida tem tudo a ver com:
A) Misericórdia B) Pureza de coração C) Contrição
18- Pensamentos Impuros, sensualidade e desejos incontroláveis são sinais de violação de qual princípio?
A) Pureza de coração B) Pobreza de Espírito C) Contrição D)Pacificação
19- O que é mansidão?
A) Sentir-se mal na presença do mal. B) Submissão total a Deus e às autoridades
B) Confiar a Deus os nossos direitos. C)Profundo desejo de conhecer mais a Deus.
20- Ter êxito na vida cristã não depende de nós, somente de Deus que já determinou a nossa felicidade.
(V) (F)

