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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) Você está limpo para encontrar-se com Jesus hoje? 
2) Sua consciência está limpa diante de Deus? 
3) Seu comportamento nessa semana agradou a Deus? 
4) Você percebe a mão de Deus agindo em sua vida? 
5) Você está de bem com todos os seus irmãos em Cristo? 
6) Você pediu perdão pelo último pecado que cometeu? 
7) Você reconhece rapidamente que pecou contra Deus? 
8) Você medita diariamente? 
9) Sua vida sexual agrada a Deus? 
10) Jesus pode ir a todos os lugares que você foi nessa semana? 
11) Jesus pode olhar as mídias (TV, internet, etc.) que você viu nessa semana? 
12) Você está livre de mágoa? 
13) Você já acertou todas as contas com todas as pessoas? 
14) Você está livre de qualquer acusação 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 ________________salvos e limpos. (Ef. 1.13) 
✓ Mas _________________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 4.30 – 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 check ups pela palavra. 

 QUALIDADES DO CARÁTER DE CRISTO 
 



 
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.  

• 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. 
 

No seu passado, você ofendeu alguém? Já pediu perdão? Se não, precisa endireitar a situação? Você vai ter que reparar 
algum dano? Como você vai fazer isso? Decida e aja! Limpe seu 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? 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    

- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada.  

- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte para 

marcar dia e hora da segunda chamada.  

- Média para aprovação no SENIB: 6,0 

Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (1,0) + PRESENÇA (1,0) + TAREFAS (3,0) + PROVA (5,0) – TOTAL: 10,0 

 
      
 


