Bem-aventurados os Puros de
Coração

Esboços de Sermão Textual em Mateus 5:8 com o tema: Bemaventurados os Puros de Coração. Estudo em forma de
Esboço de Pregação em Mateus 5:8 sobre os puros e limpos
de coração.

TEMA: Bem-aventurados os Puros de
Coração

TEXTO: Mateus 5:8

INTRODUÇÃO: Mateus 5: 8, Bem-aventurados os puros
de coração…

A. Estudaremos as bem-aventuranças que servem para
apresentar o Sermão da Montanha de Jesus.

1. Juntas, as bem-aventuranças nos ensinam sobre a fé – como ter fé e
como ser uma pessoa de fé.

a) O início da fé – pobres de espírito / os que choram / os
mansos.
b) O crescimento da fé – fome e sede de justiça.
c) O amadurecimento da fé começa com ser misericordioso.

2. Hoje veremos mais sobre o amadurecimento da fé.

B. Mateus 5: 8

1. “Em algum momento da vida, cada um de nós deve decidir qual é a sua
maior alegria; pois o que nos encanta nos dirige… O que somos determina o
quanto gostamos do que temos e do que fazemos” (Warren Wiersbe).

2. Vamos descobrir que é o coração do homem que determina quem e o
que ele é – é sua verdadeira identidade.

3. Quem somos, o que somos – determina a vida.

4. O evangelho de Jesus Cristo se preocupa com o coração: toda a sua
ênfase está no coração.

C. Eu li em algum lugar que os cientistas descobriram que no
coração de cada floco de neve há uma pequena partícula de
poeira.

1. Por fora é uma maravilha de beleza, parece limpo e puro.

2. Na realidade – é um pequeno floco de neve de coração sujo.

3. Alguém pode dizer: “Bem, isso não refuta o seu ponto, já que o floco de
neve é conhecido por sua beleza e seu símbolo de pureza?”

4. A resposta é não – não estou falando sobre o que é conhecido, estou
falando sobre o que é em sua essência.

5. Quando se trata de seres humanos, é a mesma coisa – o que somos em
nossa essência quando você olha por baixo da fachada.

D. Uma fé madura reflete a tremenda mudança no homem ou
mulher que descobriu sua grande necessidade de Deus e que o
buscou com intenso desejo.

1. A fé muda uma pessoa por dentro.

2. O resultado não é uma capa, mas um reflexo da imagem de Deus no
coração da pessoa.

I. DEFININDO OS TERMOS

A) A palavra “puro” vem de kaqaros.

1. Carrega a ideia de limpo ou purificado.

2. Não misturado (uma substância pura – não misturada com outra coisa,
como óleo e água).

3. Observe o uso da palavra.

•

Mateus 23: 25-26

•

João 15: 3

4. “A ideia básica é a de integridade, singeleza de coração, em oposição à
duplicidade, um coração duplo, um coração dividido” (Wiersbe).

•

Salmo 78: 70-72

•

Salmo 7: 8

•

E Salmo 25:21

•

Salmo 41:12

5. Esta unidade de coração, o propósito claro e limpo do coração é o que
nos mantém focados em Deus.

•
•

•

Salmo 86: 11-12
Um coração puro não pode ser misturado com coisas
mundanas ou ímpias.
Um coração puro não pode ser caracterizado por aquilo
que é impuro.

B) O Coração.

1. Às vezes são as emoções.

•

João 14: 1

•

Neemias 2: 2

2. Às vezes é o intelecto ou a mente.

•

Marcos 2: 8

•

Hebreus 4:12

3. Às vezes é a vontade do homem.

•

Daniel 1: 8

•

Lucas 21:14

4. Ao todo, a imagem bíblica do coração é que ele é a totalidade do homem
interior.

•

Provérbios 4:23

•

Mateus 15: 8

•

Efésios 6: 6

5. É o coração que é a fonte de todos os problemas do homem.

•

Jeremias 17: 9

•

Gênesis 6: 5

•

Marcos 7: 21-23

II. PUREZA DE CORAÇÃO É UMA CARACTERÍSTICA DE UMA
FÉ MADURA

A) O verdadeiro Cristianismo não é simplesmente uma questão de
comportamento reformado. É uma questão de condição e estado
do coração de uma pessoa.

1. O pobre de espírito é aquele sem o coração orgulhoso e é aquele que
deseja reconhecer que não é nada sem Deus.

2. O enlutado é aquele que reconhece e admite a verdadeira condição de
seu coração, danificado e destruído pelo pecado.

3. A pessoa mansa é gentil, tendo perdido qualquer necessidade ou desejo
de se vingar do mundo, conhecendo sua própria necessidade em vez disso.

4. A pessoa faminta e sedenta de justiça é aquela cujo coração anela ser
alimentado com piedade.

5. O misericordioso é a pessoa cheia de piedade e compaixão em seu
coração pelos outros.

6. Agora vemos que o puro de coração é a pessoa que começou a refletir a
presença do Senhor em sua vida.

7. Em cada ponto, não é o comportamento exterior, mas o homem interior
que se tornou algo novo, algo melhor.

B) Ilustração.

Um comerciante hindu na Índia certa vez perguntou a um
missionário: “O que você coloca em seu rosto para fazê-lo
brilhar?” Surpreso, o homem de Deus respondeu: “Eu não
coloco nada nele!” Seu questionador começou a perder a
paciência e disse enfaticamente: “Sim, você faz!” Todos vocês
que acreditam em Jesus parecem ter. Eu vi isso nas cidades
de Agra e Surat, e até mesmo na cidade de Bombaim.” De
repente, o cristão entendeu e seu rosto brilhou ainda mais
quando ele disse: “Agora eu sei o que você quer dizer e vou lhe
contar o segredo. Não é algo que vestimos de fora, mas algo
que vem de dentro. É o reflexo da luz de Deus em nossos
corações. (M. Lloyd-Jones)

C) Observe a ênfase que a Bíblia coloca naquilo que Deus faz com
nossos corações

1. Mateus 6:21

2. João 7:38

3. 2 Coríntios 3: 3

4. Hebreus 10: 21-22

CONCLUSÃO:

A. Como está seu coração? Com o que é preenchido? Como isso
seria descrito?

B. A fé amadurecida é uma bênção maravilhosa – ela nos leva à
presença de Deus e nos permite refletir a imagem de Deus em
nossas vidas.

