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BEM AVENTURADOS OS LIMPOS DE CORAÇÃO

Pedro Jorge, Pr.

04 de junho de 2019



INTRODUÇÃO

Os que praticam misericórdia

Aliviar o 
sofrimento de 

quem sofre
Perdoar

Coração puro: um coração não 

dividido.



1- O CORAÇÃO

1Crônicas 29.16-17

SENHOR, nosso Deus, toda esta abundância 

que preparamos para edificar um templo ao 

teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. 

Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações 

e que te agradas da sinceridade. Eu também, 

na sinceridade de meu coração, dei 

voluntariamente todas estas coisas, e acabo de 

ver com alegria que o teu povo aqui reunido te 

faz ofertas voluntariamente. 



1- O CORAÇÃO

Jeremias 12.3a

Mas tu, ó Senhor, me conheces; tu me 

vês e provas o que o meu coração sente 

em relação a ti.



2- O CORAÇÃO DETURPADO

Jeremias 17.9-10

Enganoso é o coração, mais do que todas as 

coisas, e desesperadamente corrupto. Quem 

poderá entendê-lo? Eu, o SENHOR, sondo o 

coração. Eu provo os pensamentos, para dar a 

cada um segundo os seus caminhos, segundo o 

fruto das suas ações.



2- O CORAÇÃO DETURPADO

Marcos 7.21-22

Porque de dentro, do coração das pessoas, é 

que procedem os maus pensamentos, as 

imoralidades sexuais, os furtos, os 

homicídios, os adultérios, a avareza, as 

maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, 

a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos 

estes males vêm de dentro e contaminam a 

pessoa.



3- GUARDAR O CORAÇÃO

Provérbio 4.23

De tudo o que se deve guardar, guarde 

bem o seu coração, porque dele 

procedem as fontes da vida.



3- GUARDAR O CORAÇÃO

1. Obediência

1Pedro 1.22

Tendo purificado a alma pela obediência à 

verdade, e com vistas ao amor fraternal não 

fingido, amem intensamente uns aos outros 

de coração puro.



3- GUARDAR O CORAÇÃO

2. Arrependimento

1 João 1.9

Se confessarmos os nossos pecados, ele é 

fiel e justo para nos perdoar e nos purificar 

de toda injustiça.



3- GUARDAR O CORAÇÃO

3. Opção consciente

Mateus 6.24

Ninguém pode servir a dois senhores; 

porque ou irá odiar um e amar o outro, ou 

irá se dedicar a um e desprezar o outro. 

Vocês não podem servir a Deus e às 

riquezas.



O GALARDÃO

Como veremos Deus?

Aspecto físico?

Aspecto espiritual?

Ver Deus na natureza.

Ver Deus nos acontecimentos históricos.



O GALARDÃO

Salmo 24.3-5

Quem subirá ao monte do SENHOR? Quem 

há de permanecer no seu santo lugar? O que 

é limpo de mãos e puro de coração, que não 

entrega a sua alma à falsidade, nem faz 

juramentos com a intenção de enganar. Este 

receberá do SENHOR a bênção e a justiça do 

Deus da sua salvação.



O GALARDÃO

1João 3.2-3

Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda 

não nos mostrou o que seremos quando Cristo 

vier. Sabemos, porém, que seremos 

semelhantes a ele, pois o veremos como ele 

realmente é. E todos que têm essa esperança 

se manterão puros, como ele é puro.
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