
Capítulo VIII – BEM AVENTURADOS OS QUE TÊM PURO O CORAÇÃO. 

 

Itens 1 a 7 – Simplicidade e pureza de coração. Pecado por pensamentos; 

adultério. 

 

Evangelho de Mateus: Capítulo 5, Versículo 8. 

 

“Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus” 

 

Itens 1 a 4 – Simplicidade e pureza de coração. 

 

O título do Capítulo VIII do Evangelho segundo o Espiritismo faz parte do Sermão 

do Monte, que é uma das passagens mais bonitas que encontramos no Evangelho.  

 

Nesse Sermão, Jesus proferiu ensinos muito profundos e de uma beleza sem igual, 

abarcando todas as lições evangélicas. 

 

O Sermão contém, portanto, a essência das máximas de Jesus. É como se fosse um 

resumo do que deve ser seguido pela Humanidade para alcançar a verdadeira 

liberdade e a verdadeira felicidade. 

 

As lições contidas no Sermão do Monte representam, assim, um novo padrão de 

conduta. 

 

Antes de Jesus, tínhamos as leis mosaicas que eram padrões externos de conduta a 

serem seguidos pelo povo hebreu. 

 

Jesus trouxe a Lei de Amor que precisa ser executada dentro de nós, sendo, portanto, 

um padrão de conduta interna. 

 

O despertar do homem para a lei divina traz à tona o que até então estava adormecido 

na consciência humana, pois segundo a questão 651 do Livro dos Espíritos: “A Lei 

de Deus está escrita na nossa consciência”. 

 

Assim, os puros de coração são aqueles que não possuem manchas morais e, por isso, 

carregam dentro de si a pureza. 

 

O esforço de purificação, desenvolvido ao longo das encarnações, é o objetivo 

essencial daqueles que se encontram conscientes da necessidade de aperfeiçoamento 

espiritual. 

 

É fundamental que busquemos desenvolver o que o Mestre Jesus veio nos ensinar: a 

pureza de coração, que acelerará nossa evolução espiritual, afinal, o reino de Deus 

está dentro de nós. 

 



Observemos que a mensagem de Jesus chegou a nós de forma pura. No entanto, ao 

longo dos séculos, ela foi deturpada em razão de inúmeros interesses e a pureza dos 

seus ensinamentos não conseguiu se manter intacta. 

 

E, ao perdermos o contato com a essência da mensagem do Cristo, nossos corações 

ficaram perdidos e sem esperança em meio aos sofrimentos e atribulações. 

 

No entanto, Jesus nos prometeu o Consolador Prometido que relembraria todos os 

seus ensinamentos. 

 

Nós, espíritas, acreditamos que o Espiritismo é o Consolador Prometido por Jesus, 

porque revive as lições evangélicas em sua essência, atraindo a todos para os 

verdadeiros princípios da Lei de Deus e nos consolando pela fé e pela esperança. 

 

Assim, temos o conhecimento do que precisamos fazer para purificar o nosso 

coração. Tudo dependerá, apenas, da nossa real vontade em realizar essa purificação. 

 

Segundo os Benfeitores Espirituais nos dizem na questão 785 do Livro dos 

Espíritos: 

 

“O orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos que o homem enfrenta ao seu 

progresso”. 

 

Não podemos esquecer que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da 

humildade. 

 

Assim, o que Jesus quer e espera de nós não é uma reforma exterior nem parcial, mas 

sim que nos reformemos intimamente, mediante a purificação da fonte de nossa vida 

moral, ou seja, do nosso coração. 

 

Itens 5 a 7 – Pecado por pensamentos; adultério. 

 

Nesses itens, Kardec adverte que a palavra adultério foi tomada por Jesus para 

designar o mal, o erro, o pecado e todo mau pensamento. 

 

Portanto, não devemos interpretar a palavra adultério apenas com o intuito de 

significar traição entre um homem e uma mulher. 

 

Jesus deixa claro que não se erra tão somente por atos, mas também por pensamentos. 

 

Quem tem o coração puro, não sente o mal e nem pensa nele. Sente, pensa e faz 

somente o bem! 

O puro de coração percebe o mal ao seu redor e o compreende como fruto da 

ignorância e da imperfeição. 

 



Podemos avaliar nossas imperfeições pelos pensamentos que nos surgem na mente 

em relação as situações do nosso cotidiano e às pessoas que cruzam o nosso caminho. 
 

Se estivermos atentos, com vontade de melhorar, essa percepção se torna um 

importante instrumento do conhecimento de nós mesmos. Mecanismo este tão 

necessário para a nossa melhoria interna, da qual dependem nossa felicidade e nossa 

paz, no presente e no futuro. 

 

Kardec, nesses itens, apresenta a seguinte questão para reflexão: 

 

“Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito 

produza? 

 

Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso 

já está realizado; 

 

Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se 

cumprir; 

 

Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com 

toda a sua força; 

 

Numa o trabalho está feito, na outra, está por fazer. 

 

E Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos 

e dos pensamentos do homem.” 

 

 

Vamos analisar o que Kardec nos explica no livro “A Gênese”, no Capítulo 14, item 

15: 

 

“Criando o pensamento imagens fluídicas, ele reflete no invólucro perispiritual 

como num espelho; aí toma forma e é, de certo modo, fotografado. 

 

Se um homem, por exemplo, tem ideia de matar outro, mesmo que o seu corpo 

material permaneça impassível, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo 

pensamento do qual produz todas as nuanças. 

 

Executa, fluidicamente, o gesto, o ato que deseja realizar. 

 

O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha, como um 

quadro, tal como está em seu Espírito.” 
 

Portanto, se a vítima desses pensamentos negativos estiver também com sentimentos 

e pensamentos negativos, pode sofrer o impacto do ataque e suas vibrações 



agressivas, que se manifestará por sensações desagradáveis como medo ou revolta, 

sem ao menos saber o porquê. 

 

No entanto, se a vítima estiver bem, em atividades nobres ou em equilíbrio, nada 

sofrerá. 

 

É importante observar que não é suficiente ter as aparências da pureza, pois, por mais 

que achemos que estamos enganando as outras pessoas, demonstrando ser o que 

ainda não somos, estaremos na verdade é enganando a nós mesmos.  

 

A purificação é uma limpeza, uma retirada das impurezas daquilo que impede a 

verdadeira manifestação do Espírito. 

 

Tornar puro o coração, portanto, é retirar o fardo das culpas que impedem a 

percepção do amor como força nutridora da vida. 

 

É fundamental que busquemos desenvolver o que o Mestre Jesus veio nos ensinar: a 

pureza de coração. 

 

Quem pretende seguir os ensinos de Jesus, precisa estudar sempre esses ensinamentos 

e, acima de tudo, aplicá-los ao seu cotidiano. 

 

Todos os ensinamentos de Jesus são experiências que precisam ser vivenciadas por 

todos nós para que possamos, como Espíritos imortais que somos, encontrar a nossa 

própria paz. 

 

A vigilância e a oração são diretrizes seguras para nossa reforma interior. Precisamos 

investir em nos conhecermos e em mudarmos o que for preciso.  

 

Para finalizar, vamos ler um trecho da mensagem “Quando a pureza estiver 

conosco” publicada na Revista Reformador de maio de 1955, onde Emmanuel nos 

diz: 

 

“Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais 

encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho se irradiará 

em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos 

nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. 

 

(...) 

 

Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes 

trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, 

as pedras em pães e a própria vitória em derrota, criando invariavelmente o céu 

onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade 

inflamam na Terra para tormento da vida.” 

 


