
O Sermão do Monte 



Mateus 5: 8 
Bem-aventurados os puros de 

coração, pois verão a Deus. 



O que Jesus quis dizer  
com estas palavras? 



1. Coração 



Sl 24. 3   Quem poderá subir o monte do 
Senhor? Quem poderá entrar no seu 
Santo Lugar? 4  Aquele que tem as 

mãos limpas e o coração puro, que não 
recorre aos ídolos nem jura por deuses 

falsos. 



Sl 51.10  Cria em mim um coração 
puro, ó Deus, e renova dentro de 
mim um espírito estável. 

6  Sei que desejas a verdade no 
íntimo; e no coração me ensinas 
a sabedoria. 



Coração é o termo bíblico mais 
compreensivo para aquilo que determina 
nossa direção de vida, comportamento, 

pensamentos, etc. O pecado essencial do 
coração humano é a rebelião contra 

Deus, manifestado pela idolatria, 
adoração e servidão a alguma coisa – 

desejo, objeto, pessoa, atividade, 
posição – que não o próprio Deus. 



Como centro do Intelecto  

Pv 23.7 
Porque, como imagina em sua alma, assim 
ele é; ele te diz: Come e bebe; mas o seu 
coração não está contigo. 

Mc 7.21 
Porque de dentro, do coração dos homens, 
é que procedem os maus desígnios, a 
prostituição, os furtos, os homicídios, os 
adultérios, 



Como centro das Emoções  

Jo 14.27 
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la 
dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso 
coração, nem se atemorize. 

Pv 15.13 
O coração alegre aformoseia o rosto, mas 
com a tristeza do coração o espírito se 
abate. 



Como centro da Vontade  

Rm 6.17 
Mas graças a Deus porque, outrora, escravos 
do pecado, contudo, viestes a obedecer de 
coração à forma de doutrina a que fostes 
entregues; 

Ef 6.6 
Não servindo à vista, como para agradar a 
homens, mas como servos de Cristo, fazendo, 
de coração, a vontade de Deus; 



Como centro da consciência moral  

Rm 2.15 
Estes mostram a norma da lei gravada no seu 
coração, testemunhando-lhes também a 
consciência e os seus pensamentos, mutuamente 
acusando-se ou defendendo-se, 

Hb 10.22 
Aproximemo-nos, com sincero coração, em 
plena certeza de fé, tendo o coração purificado 
de má consciência e lavado o corpo com água 
pura. 



Como centro das motivações 

Rm 1.24 
Por isso, Deus entregou tais homens à 
imundícia, pelas concupiscências de seu 
próprio coração, para desonrarem o seu 
corpo entre si; 

Ex 35.5 
Tomai, do que tendes, uma oferta para o 
SENHOR; cada um, de coração disposto, 
voluntariamente a trará por oferta ao 
SENHOR: ouro, prata, bronze 



Como corrupto e necessitado de transformação  

Jr 17.9 
Enganoso é o coração, mais do que todas as 
coisas, e desesperadamente corrupto; quem o 
conhecerá? 

Ez 36.26 
Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de 
vós espírito novo; tirarei de vós o coração de 
pedra e vos darei coração de carne. 



Como sede de falsos ídolos  

Ez 14.3 
Filho do homem, estes homens levantaram 
os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço 
para a iniquidade que sempre têm eles 
diante de si; acaso, permitirei que eles me 
interroguem? 



Como sede da atuação do Espírito Santo e da fé  

Rm 5.5 
Ora, a esperança não confunde, porque o 
amor de Deus é derramado em nosso coração 
pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. 
  
Rm 10.10 
Porque com o coração se crê para justiça e 
com a boca se confessa a respeito da salvação. 



2. Puros de Coração 



É ser:  
 

Singelo, sincero, destituído de 
hipocrisia, não dividido. 

Puro de Coração 



Mt 6.22   
Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus 
olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio 
de luz. 23  Mas se os seus olhos forem maus, 
todo o seu corpo será cheio de trevas. 
Portanto, se a luz que está dentro de você são 
trevas, que tremendas trevas são! 



Sl 86.11  
Ensina-me o teu caminho, Senhor, para 
que eu ande na tua verdade; dá-me um 
coração inteiramente fiel, para que eu 
tema o teu nome. 



Rm 7.22   
Pois, no íntimo do meu ser tenho prazer na 
lei de Deus; 23  mas vejo outra lei atuando 
nos membros do meu corpo, guerreando 
contra a lei da minha mente, tornando-me 
prisioneiro da lei do pecado que atua em 
meus membros. 



Sl 24.4   
Aquele que tem as mãos limpas e o coração 
puro, que não recorre aos ídolos nem jura 
por deuses falsos. 5  Ele receberá bênçãos 
do Senhor, e Deus, o seu Salvador lhe fará 
justiça. 



É ser: 
 

Destituído de contaminação, puro.  

Puro de Coração 



Ap 21.27   
Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém 
que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, 
mas unicamente aqueles cujos nomes estão 
escritos no livro da vida do Cordeiro. 

Ap 22.14   
Felizes os que lavam as suas vestes, para que 
tenham direito à árvore da vida e possam 
entrar na cidade pelas portas. 



1 Pe 2.22   
Ele não cometeu pecado algum, e nenhum 
engano foi encontrado em sua boca. 



3. Ver a Deus 



“Somente os limpos de coração verão 
a Deus. Veem-no agora com os olhos 
da fé e, no porvir, verão a Sua glória.”  

John Stott  



Hb 11.27   
Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira 
do rei, e perseverou, porque via aquele 
que é invisível. 



1 Co 13.12   
Agora, pois, vemos apenas um reflexo 
obscuro, como em espelho; mas, então, 
veremos face a face. Agora conheço em parte; 
então, conhecerei plenamente, da mesma 
forma como sou plenamente conhecido. 



1 Jo 3.2   
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda 
não se manifestou o que havemos de ser, 
mas sabemos que, quando Ele se manifestar, 
seremos semelhantes a Ele, pois o veremos 
como Ele é. 



APLICAÇÃO: 



Sl 51. 10   
Cria em mim um coração puro, ó Deus, e 
renova dentro de mim um espírito estável. 





Tg 4.8   
Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará 
de vocês! Pecadores, limpem as mãos, e 
vocês, que têm a mente dividida, purifiquem 
o coração. 



1 Jo 1.9   
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é 
fiel e justo para perdoar os nossos 
pecados e nos purificar de toda injustiça. 



1 Jo 5.21   
Filhinhos, guardem-se dos ídolos. 



Cl 3.5    
Assim, façam morrer tudo o que pertence à 
natureza terrena de vocês: imoralidade 
sexual, impureza, paixão, desejos maus e a 
ganância, que é idolatria. 



1 Jo 3.3   
Todo aquele que nele tem esta esperança 
purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 



 Ser limpo de coração traz que resultados 
para a própria pessoa? 

 Que atitudes/ações caracterizam o coração 
limpo? 

 Que atitudes demonstram a falta de pureza 
no coração? 

 A falta de coração limpo pode gerar 
problemas? Quais? 

 Qual a contribuição de um coração puro para 
os relacionamentos cristãos e familiares? 

Reflexão  


