
Purificando o coração para 
ver as coisas de Deus

O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
de Allan Kardec

Capítulo VIII 
Bem-aventurados os que têm puro 

o coração



Bem-aventurados os que têm puro o 
coração, porquanto verão a Deus

(Mateus 5: 8)
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Aquela pessoa não tem coração 
Ela está com o coração triste 
Fulano tem o coração duro 

Falou com o coração
Tem bom coração 

....................
.........

...O coração é símbolo do amor e dos sentimentos. 
Como se todos os sentimentos por ele passassem e 

deixassem suas marcas, as boas e as ruins. 

Para os cristãos, o coração abriga a essência do ser, permitindo aproximação 
com Deus, em relação direta de amor e espiritualidade.
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É comum 
dizer



Está localizado na região do coração, dirigindo a emotividade e a distribuição
de energias vitalizantes no organismo.
Coordena as funções do coração, a circulação e a emotividade.
Guarda relação com as manifestações de simpatia entre as criaturas,
prestando-se à doação e recepção das energias provenientes da afetividade.
Sofre influência das paixões da alma e por esse motivo a raiva pode nos
aniquilar e o gesto sincero de amor, salvar-nos.

Centro 
cardíaco
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Egoísmo
Orgulho

Vaidade
Maldade

Raiva

Ressentimentos

ÓdioLimpeza no 
coração

...
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Capaz de perceber, sentir e operar no bem, pela prática da caridade,
relacionando-se com a simplicidade e a humildade, ajustando-se aos princípios
evangélicos, incorporando-os como regra de conduta, refletindo a luz, a
grandeza e a bondade do Criador.
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Desenvolvido ao longo das reencarnações, pela assepsia de pensamentos e
seleção de atitudes, é o objetivo essencial daqueles que se encontram
conscientes da necessidade de aperfeiçoamento espiritual, tornando-os
pessoas melhores.

Esforço de 
purificação
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A má utilização do 
livre-arbítrio macula o 
ser humano, fazendo 
com que gravitemos 
ao redor de Espíritos 
impuros, em razão da 

lei de afinidade.

Livre arbítrio
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A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no
pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração, sequer
pensa no mal. 9



Evolução moral 
e espiritual

À medida que o ser humano avança na vida espiritual, a alma que
enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja, pouco a
pouco, de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa
vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio.
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Todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma, mas, de acordo com o
desejo que alimenta por depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe
torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício
do esforço por apagar uma mancha. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais
forte e contente com a sua vitória.

Desejo em depura-se
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Abra a porta do seu coração 
para o Cristo e o seu Evangelho, 
seguindo os seus ensinamentos 

e exemplos como modelo e 
guia de conduta no caminho da 
verdade divina e da vida eterna 

em direção ao Pai.

Abrindo a porta
do coração
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Abrir essa porta 
depende de você!



Semear 
e ser 

semeador

Ser solo fértil

Não nos esqueçamos de que o Evangelho é 
para ser semeado, e a partir daí, germinar, 

crescer e frutificar no coração. Dar bons frutos!
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Tesouro celestial

Não ajunteis tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem tudo
consomem, e onde os ladrões
minam e roubam; mas ajuntai
tesouros no céu, onde nem a traça
nem a ferrugem consomem, e
onde os ladrões não minam nem
roubam. Porque onde estiver o
vosso tesouro, aí estará também o
vosso coração.

O que está no seu coração? Onde está a verdadeira riqueza?
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(Mateus 6: 19-21)



A pureza de coração está ligada à “alma
que optou por seguir Jesus Cristo,
acendendo em seu coração os talentos que
recebeu do Pai, com luzes refletoras do
caminho que a levará ao Alto”. (Bezerra de
Menezes)
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A candeia do corpo são os
olhos; de sorte que, se os teus
olhos forem bons, todo o teu
corpo terá luz; se, porém, os
teus olhos forem maus, o teu
corpo será tenebroso. Se,
portanto, a luz que em ti há são
trevas, quão grandes serão tais
trevas! (Mateus 6: 22-23)
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O coração puro 
dará visão para a 

iluminação 
espiritual



Ainda não podemos ver e 
compreender Deus, mas podemos 
perceber a sua presença por suas 

obras.

Ver a Deus
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Deus nunca foi visto por
alguém. O Filho unigênito,
que está no seio do Pai,
esse o revelou. (João 1: 18)



O que sai da boca 
procede do coração

“Escutai e compreendei bem isto: não é o que entra na boca que macula o
homem; o que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca
procede do coração e é o que torna impuro o homem; porquanto do coração é
que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações,
os latrocínios, os falsos-testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas
são as coisas que tornam impuro o homem; o comer sem haver lavado as mãos
não é o que o torna impuro”. (Mateus, 15: 10-20) 18



O Verbo é Criador 
(Emmanuel)

Indispensável cuidar do coração, como fonte emissora do
verbo, para que não percamos a harmonia necessária à
própria felicidade.
O que sai do coração e da mente, pela boca, é força viva
e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o
mal, conforme a natureza da emissão. (...)
Da alma dos caluniadores, partem os venenos que
atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles
mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. (...)
É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria,
insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por
dilatação viva de nossa personalidade.
Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos
com o Divino Mestre de que a palavra procede do
coração e, por isso mesmo, contamina o homem. 19



Cegueira para as 
coisas de Deus

Iluminação interior
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A bem-aventurança começa dentro de 
você, no seu coração! 21
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