
Puros de coração – Mateus 5.8 

 

Uma substância pura, como mel, é sem mistura, é 100% mel. Uma pessoa pura é sem 

sujeira. Um coração puro reúne ambas essas qualidades. Em 2 Crônicas 16.9 Jeovah 

procura pessoas “cujo coração é íntegro para com Ele”; é o coração puro, sem mistura de 

outros deuses. 

 

Vejamos Salmo 24.3-4 – “Quem poderá subir o monte de Jeovah, ou quem poderá parar no 

Seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro”. A limpeza das mãos 

aqui falada não se refere a sujeira de terra, e sim de sujeira moral. Quem tem mão limpa 

não está praticando o pecado. “Parar no Seu santo lugar” significa estar na presença de 

Deus. Hebreus 12.14 declara que sem a santidade “ninguém verá o Senhor”. Tiago 4.8 

coloca o assunto como ordem: “Pecadores, limpem as mãos! Indecisos, purifiquem o 

coração!” São as condições prévias para que Deus se aproxime de nós. 

 

Agora, ver Deus de fato é uma experiência que abala, mas que conduz a patamar espiritual 

mais elevado. Considere o caso de Jó: “Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas 

agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza” (Jó 

42.5-6). Ouvir a respeito é uma coisa, ver é outra! E também Isaías: “Ai de mim! Estou 

perdido! Porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios 

impuros; pois os meus olhos viram o Rei, Jeovah dos Exércitos!” Ambos os homens, Jó e 

Isaías, melhoraram espiritualmente, como consequência. 

 

Agora consideremos a exortação em 1 João 3.2-3 – “Sabemos que, quando Ele se 

manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos assim como Ele é – todo aquele 

que detém esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.” Entendo que o 

‘purificar-se’ significa zelar pela santidade própria, para diminuir o choque quando 

encontramos o Dono face a face. 

 

O zelo pela pureza é uma coisa que devemos desenvolver sozinhos? 2 Timóteo 2.22 leva a 

entender que não: “persiga a justiça moral, a fé, o amor e a paz, com aqueles que invocam 

o Senhor de coração puro”. Devemos procurar outros que têm o mesmo propósito 

espiritual, para dar e receber ajuda e encorajamento. Vem ao caso Hebreus 3.13 – 

“Exortem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama ‘hoje’, para que 

nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado.” 

 


