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ABSTRACT.1
This work, strictly spiritual nature, seeks to discover what the heart is described in the Bible. It
also investigates the importance of awareness, of reason, "mind" in the spiritual life of the
Christian.

2.

NOTE.
We recommend that you also use the translation tool: https://translate.google.com.br, so you can
read and hear this work in their language of preference. Copy and paste within this translator and
can read and hear in their native language. The translator translates to over a hundred different
languages. Find the one that suits you.

3.

INTRODUÇÃO.
Existe um silêncio quase absoluto nos ensinos cristãos quanto
à importância da racionalidade no processo de salvação.
Quando alguém traz alguma palavra sobre razão é um festival de
condenação, com objetivo de confirmar que a razão humana é
totalmente inoperante/desnecessária dentro do processo salvador.
Alguns em suas defesas antirracionais chegam à beira de
apresentarem o homem como um ser irracional, muito próximo de uma
existência humana sem cérebro.
A confusão é tanto a ponto de muitos, defensores do livrearbítrio, serem contrários à participação da razão no pacto
salvador.
Muitos não alcançaram que o livre-arbítrio o qual defendem
existir, e ter participação na aceitação da salvação, é fruto da
razão, é produto da racionalidade a qual ferozmente dizer que não
tem participação alguma na execução do projeto de salvação.
Pois bem, é através da razão que o homem COMPREENDE, aceita,
se converte, deseja receber a salvação de Cristo.
Como

diz

a

bíblia:

“Com o coração se crer para justiça”

e

“compreendam com o coração, e se convertam”. O CORAÇÃO, AQUI, É uma

1

TRADUÇÃO FEITA ATRAVÉS DA FERRAMENTA DE TRADUÇÃO: https://translate.google.com.br
RESUMO EM PORTUGUÊS:
Este trabalho, de natureza estritamente espiritual, busca desvendar o que é o
coração, descrito na bíblia. Também investiga a importância da consciência, da razão, da
“mente” na vida espiritual do cristão.
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referência à RACIONALIDADE HUMANA, é uma citação INDIRETA do
produto principal gerado pelo cérebro HUMANO – qual seja: A RAZÃO.
O “CRER para justiça”, citado no parágrafo anterior, É APENAS
UMA CRENÇA RACIONAL, AINDA NÃO É A FÉ QUE VEM DO ALTO, é a aceitação,
a anuência participativo-concessiva, do homem no projeto salvador.
Deus tem um projeto de salvação para o homem, (a parte de Deus), e
o homem deve permitir/querer que Deus execute tal projeto no homem,
(é o permitir que Deus o salve: é a parte do homem).
O homem precisa querer, e permitir, que a aliança salvadora de
Deus seja executada na vida de tal homem que aceita ser salvo.
A parte do homem, uma vez que teve sua mente iluminada pelo
conhecimento da palavra de Deus,2 é anuir, é querer a execução do
projeto salvador de Deus, dentro da mente do concordante com Deus.
A salvação, a execução do projeto de salvação, inicia com uma
aliança, um pacto, entre duas “razões”, entre duas “mentes”, entre
duas “vontades livres”. A duas “razões” são: A vontade de Deus de
querer salvar a todos, (razão/mente de Deus/do salvador) e a vontade
individual do homem, (razão/mente de um homem/pecador em querer
que Deus salve tal pessoa).
Dizemos isso para aqueles, evidentemente, que tem condições
mentais, racionais para entender e aceitar o chamando para caminhar
com Cristo. Vontade própria não é o caso de criancinha e de débeis
mentais, de pessoas as quais nada podem entender e escolher
racionalmente ser salvo... Nesses casos a salvação continua sendo
pela graça, mas sem a participação da aceitação, da mente, do homem.
Bem verdade é que, depois da aceitação, o homem precisa
abandonar um viver pela sua própria mente/razão, e passe a ser
dirigido pelo Espírito Santo, pela mente de Deus.
A necessidade de governo do Espírito Santo na vida do homem é
mais um motivo para sermos batizados com o Espírito Santo. O
Espírito Santo é dado também para suprir a necessidade de o homem
ser guiado pela mente de Deus.

EFÉSIO 1:18 Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e
quais as riquezas da glória da sua herança nos santos.
2
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O Senhor Jesus faz o “IMPRESSINDÍVEL” 3 batismo com o Espírito
Santo.4 Jesus batiza com o Espirito Santo para que o homem possa
ser guiado no processo de salvação, passe a ser guiado pela mente
de Deus. O governo do Espírito sobre a mente do homem ocorre através
do agir do Espírito Santo5 em nós, nos santificando e no guiando
pelo caminho da vida. Receber o selo do batismo com o Espírito
santo é a única esperança da gloria eterna.
É igualmente verdade que o homem tem, e continuará tendo livrearbítrio para aceitar e continuar aceitando o governo do Espírito
Santo, ou para recusar a operação do Espírito Santo.
Se o homem deixar de querer ser dirigido pelo Senhor é evidente
que o homem tem liberdade para rejeitar racionalmente o governo de
Deus, mesmo não sendo essa a vontade, a razão, de Deus para a vida
de tal homem.
FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO A IMPORTÂNCIA DA RAZÃO NO PROCESSO
DE ACEITAÇÃO DE CRISTO:



MATEUS 13:15 Porque o coração deste povo está endurecido, E ouviram de
mal grado com seus ouvidos, E fecharam seus olhos; Para que não vejam com os
olhos, E ouçam com os ouvidos, e

“compreendam com o coração”,

E se convertam, E eu os cure;
A palavra está claramente falando que o homem compreende com a RAZÃO, com o
CORAÇÃO, para poder se converter.
O ato de compreender é um produto, um fruto da razão humana. O homem antes de
empreender qualquer ação ele precisa entender com o coração, com a mente.
É do coração que procede tudo que o homem faz, 6 é do coração cheio com a palavra
de Deus que sai a decisão de querer ser salvo.

3

ROMANOS 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém
não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
ATOS 2:38,39 E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos
pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo; 39 Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos
os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
4

5

ROMANOS 8:14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.

MATEUS 15:18,19 Mas, o que sai da boca, procede do coração, ... 19 Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes,
adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.
6
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 ROMANOS 10:9 A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu
coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás
salvo;
 ROMANOS 10:10 Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a
boca se faz confissão para a salvação.
Mais uma vez a palavra do Senhor está falando da importância da mente, da razão,
do coração do homem no processo justificador. Visto que é com a mente que se crê
para dar início a execução da aliança salvadora.
Também o prosseguimento do processo de justificação através do sangue de Jesus
depende da anuência da vontade do homem.

Como é do conhecimento comum, o livre-arbítrio humano, é
produto da racionalidade, é obra da razão, é filho do coração, é
originário da mente do homem.
O livre-arbítrio humano é manifestado através de juízos, de
julgamentos, de escolhas racionais que o homem faz a cada instante.
O homem vivencia o fruto das suas escolhas racionais.
Pois bem, aqui iremos nos concentrar no que ensina as sagradas
escrituras sobre o cérebro/coração. Evidentemente, por ser um
trabalho espiritual, sem pretensão científica, nos basearemos
somente na bíblia.
Sabemos que muitos estudam, há milênios, as funções cerebrais,
são exemplos disso: Os filósofos, os psicanalistas, os psicólogos,
os neurocientistas,7 os médicos, e mais recentemente até a
cibernética,8 a robótica9...
Neste trabalho trataremos dos temas “mente/coração/cérebro”
enfocados na bíblia, mesmo não desconhecendo que os temas aqui
abordados têm conclusões e definições específicas dentro das
ciências seculares e humanas, a exemplo das ciências citadas no
parágrafo anterior.

7

Os estudiosos do sistema nervoso/cerebral.

8

Grosso modo: Ciência aplicada ao estudo de sistemas complexos e controles automáticos.

9

De modo genérico: Ciência voltada para o estudo da automação e da mecanização de sistemas e

atividades repetitivas, através de sistemas computacionais e maquinas automáticas diversas...

8
O QUE A BÍBLIA FALA SOBRE A MENTE A RAZÃO A CONSCIÊNCIA O CORAÇÃO
PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM
ARQUIVO CÓPIA DE: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:28:51.

A

BÍBLIA FALA SOBRE A MENTE A RAZÃO A CONSCIÊNCIA

O CORAÇÃO

Aqui, estudaremos a razão, a mente, o coração tendo como base
os fundamentados e ENSINOS DA BÍBLIA, a palavra de Deus.
Pois
bem,
o
livre-arbítrio
é
um
dos
frutos
da
mente/coração/cérebro. A racionalidade é produto do centro nervoso
central o qual capacita o homem a tomar decisões.
O livre-arbítrio possibilita ao homem aceitar, ou rejeitar, o
Senhor Jesus como seu salvador pessoal.
Neste trabalho tentaremos passar ao largo das definições
cientificas, e teses frutos de “achômetros”. Faremos isso com o
devido respeito ao que ensinam os cientistas, os teólogos, os
neurocientistas, o psicanalistas, os psicólogos, os médicos,...
Sabemos que as ciências humanas diferenciam mente de cérebro,
e de coração, mas o Senhor tem um ensino bíblico mostrando uma
confluência/convergência nesses assuntos os quais precisamos
conhecer melhor... Então, vamos REMOER a bíblia em busca deste
alimento espiritual...
A seguir direto aos temas, antes que nos “excomunguem”, vamos
entender, SEGUNDO A BÍBLIA, o que é a razão, o que é a mente, o
que é o coração, o que é o pensamento, o que é a consciência. Por
fim, entenderemos onde se encaixa, no processo salvador, A RAZÃO,
A RACIONALIDADE a qual produz o livre-arbítrio.10

4. PARA A BÍBLIA, O QUE É A MENTE, O QUE É O CORAÇÃO NO
HOMEM?
RESPOSTA: Dentro da bíblia, com frequência, a palavra coração e a
palavra mente são tratadas como sendo um só órgão do corpo humano.
A Mente e o coração são tratados como sendo uma só coisa, um só
órgão do corpo humano.
É imprescindível entendermos que “indiretamente”, o cérebro e
o coração são citados na bíblia como SINÔNIMOS um do outro.11 Para
a bíblia, cérebro e o coração são a mesma coisa.

10 O

livre-arbítrio é produto do exercício da razão o qual permite ao homem aceitar, ou rejeitar,

a Jesus como o Salvador.
11

Percebe-se que a bíblia denomina mente de coração quando ela fala de “pensamento”, o
“raciocínio” do coração. Como todos sabem pensamento, raciocínio, memorização são produtos do
cérebro, da mente e não da bomba de sangue.
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O cérebro o encéfalo é om produtor “da razão, do raciocínio”,
os quais dão condições de exercício do livre-arbítrio.
A razão humana é um dos RECURSOS QUE DEUS CONCEDEU AO HOMEM
PARA podermos VIVER NA TERRA, E PARA podermos “querer” QUE DEUS
realize em nós o seu processo salvador, através de Jesus, para
podermos querer morar na “nova terra”.
Por complementação dedutiva, se entendermos que a mente é fruto
da atividade do órgão-cérebro, então, a mente é o mesmo que o
raciocínio, que o pensamento, que a razão, que o entendimento, que
a imaginação...
Por outro lado, se alguém está pensando na “mente” como o
“órgão”, a matéria física, então a mente, seria o mesmo que o
cérebro, o órgão compostos de células neurais cerebrais.12
O pensamento o qual é fruto do funcionamento regular do cérebro
está intimamente ligado à razão, ao intelecto, ao entendimento, à
consciência do homem, a capacidade de entender. Isso possibilita
que o homem venha a decidir, a escolher o que bem quiser fazer, ou
deixar de fazer.
Como é sabido o corpo humano é uma máquina perfeita e altamente
especializada na manutenção da vida biológica do homem.
Existem no corpo do homem muitas células e órgãos altamente
especializados em determinadas atividades. Assim é com as células
olfativas as quais possibilitam a identificação dos odores.
A especialização também ocorre com as células sensoriais as
quais permitem as percepções táteis. Também ocorre com as células
sanguíneas, com as células hepáticas, com as ósseas, etc.
Igualmente temos órgãos como o coração, os pulmões, os rins,
os olhos... Todos esses “aparelhos” postos no corpo humano com fins
específicos.
Tanto as células como os órgãos fornecem ao corpo humano os
produtos que Deus predeterminou para cada um deles produzirem.
Pois bem, existem vários órgãos especiais no corpo humano. O
principal deles é o cérebro. Ele é sobremaneira exclusivo pelo que
12

Dizemos células neurais cerebrais, (do Sistema Nervoso Central), para diferençar de outras
células nervosas. São exemplos de células nervosas não cerebrais: As células neurais
periféricas, (do Sistema Nervoso Periférico), responsáveis pela comunicação sensorial, e as
células nervosas do sistema entérico. Estas ligadas, principalmente, ao bom funcionamento do
intestino.
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produz, como pelas células constitutivas as quais lhe
existência totalmente diferente dos demais órgãos do corpo.

dão

O cérebro é único, é impar, em seu funcionamento, em sua
constituição, e em suas atribuições dentro do corpo.
O produto do cérebro é tal qual o próprio cérebro, uma produção
complexa e vital.
Coube ao cérebro governar o funcionamento dos demais órgãos do
corpo. Ele faz o governo biológico do corpo inteiro. Ele age interna
e
externamente,
proporcionando
as
ações
voluntárias,
ou
involuntárias, dele mesmos, e dos demais órgãos e membros do corpo.
O cérebro comanda as funções biológicas naturais em todos os
seres animais.
Nos humanos, além desse governo biogênico, o cérebro, através
do raciocínio/pensamento, fornece o juízo de valores – a razão.
Com a produção complexa do cérebro o homem tem condições de
exercer o livre-arbítrio. Temos a razão para escolher o que
queremos, ou não queremos viver e fazer.
O encéfalo também proporciona a fala, a memorização,
pensamento, a consciência de si, e do mundo que nos cerca.

o

O cérebro humano produz todos os frutos e valores que faz a
diferença entre um ser racional-humano e outro ser animal dito
irracional.
Dentre os produtos vitais fornecidos pelo cérebro encontramos
a RAZÃO, a racionalidade. Temos a capacidade de fazer julgamento,
juízo de valores.
Temos a aptidão de julgar tudo e, em função desta aptidão,
podemos a melhor escolha dentre aquilo que queremos fazer, ou
deixaremos de fazer... Essa capacidade natural, recebida pelos
humanos, chamamos de LIVRE-ARBÍTRIO. Ele é o fruto da razão/do
cérebro/do coração neural.
A bíblia traz ensinos demonstrando que Deus, muitas vezes,
chama o cérebro de coração. Deus chama o cérebro pelos frutos que
lhe são característicos, por exemplo: Pensamento do coração...
Encontramos variados versículos
pensamento, o cérebro, de CORAÇÃO.

chamando

o

centro

do
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Falamos isso porque a bíblia fala de “pensamento do coração”.
No entanto, a bomba de sangue, os músculos cardíacos, quando em
funcionamento não produz pensamento, mas proporciona a circulação
sanguínea.
O Coração, o conjunto de células-musculares do coração, produz
a circulação do sangue, ele não produz pensamentos... Pensamento é
fruto/produto do funcionamento do cérebro, e não da musculatura
cardíaca...
Quem produz pensamento é o encéfalo. Pensamento é produto
característico produzido unicamente pelo conjunto de células
neurais específicas, do sistema nervoso central.
FUNDAMENTO DEMONSTRANDO QUE CORAÇÃO, quase sempre, dentro da
bíblia, É O MESMO QUE o cérebro, MENTE, INTELECTO, ENTENDIMENTO:
 GÊNESIS 6:5 E viu o SENHOR que a maldade do homem se multiplicara sobre a
terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração
era só má continuamente;
Está falando do cérebro/encéfalo, posto que, coração não produz imaginação.
Aqui coração está sendo tratado como sinônimo de cérebro, mente.


GÊNESIS 8:21 E o SENHOR sentiu o suave cheiro, e o SENHOR disse em seu coração: Não

porque a imaginação do
coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo
tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem ;

o vivente, como fiz;
Aqui mais uma vez o termo coração está sendo usado no lugar do cérebro, da
mente humana. A mente, o cérebro é órgão humano responsável por produzir
imaginação, pensamentos...

 DEUTERONÔMIO 4:39 Por isso hoje saberás, e refletirás no teu coração,
que só o SENHOR é Deus, em cima no céu e em baixo na terra; nenhum outro há;
Refletir, meditar, pensar meticulosamente é ato do cérebro, da mente, e não
da bomba de sangue conhecida como coração. O órgão cardíaco não reflete
efetivamente não pensa. Refletir no coração é uma figura de linguagem, é uma
metáfora.



GÊNESIS 37:11 Seus irmãos, pois, o invejavam; seu

pai porém guardava

este negócio no seu coração;
O homem pode guarda na memória, no cérebro, aquilo que é vivenciado no diaa-dia. Neste versículo mais uma vez percebemos que a palavra de Deus está
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falando da mente, do cérebro, tendo em vista que o coração não pode guardar
informação. O musculo cardíaco não pode guardar negócio algum. A memorização
é produto exclusivo do órgão cerebral.

 JÓ 38:36 Quem pós a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento?;
 DANIEL 2:30 E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais
sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao
rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração;
 MATEUS 9:4 Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais
mal em vossos corações?;
 MATEUS 9:4 Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que
pensais mal em vossos corações?;
 MARCOS 2:6 E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em
seus corações ...;
 MARCOS 2:8 E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre
si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações?;
 LUCAS 1:51 Com o seu braço agiu valorosamente; Dissipou os soberbos no
pensamento de seus corações;
 LUCAS 3:15 E, estando o povo em expectação, e pensando todos de João, em seus
corações, se porventura seria o Cristo;

 LUCAS 24:38 E Jesus lhes disse: Por que estais perturbados, e por que sobem
tais pensamentos aos vossos corações?;
 PROVÉRBIOS 15:28 O coração do justo medita no que há de

responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más.
5. A PALAVRA CORAÇÃO PODE SER ENTENDIDA COMO O CENTRO DE
ALGUMA COISA?
RESPOSTA: Sim. A palavra coração também é usada na bíblia de forma
metafórica para indicar o centro de alguma coisa. Por exemplo:
centro do mar.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
13
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 ÊXODO 15:8 E com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes
pararam como montão; os abismos coalharam-se no

coração do mar;

 EZEQUIEL 27:4 No coração dos mares está os teus termos; os que te edificaram
aperfeiçoaram a tua formosura.

6.

O HOMEM TEM UM CORAÇÃO LITERAL, UMA BOMBA DE SANGUE?
RESPOSTA: Sim.
O coração ‘não tipológico’ é a bomba de sangue dentro do peito
do homem. O coração literal é o órgão cardíaco responsável pela
movimentação do sangue dentro do corpo humano.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 II SAMUEL 18:14 Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou
três dardos, e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele
ainda vivo no meio do carvalho;
 II REIS 9:24 Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força, e feriu a Jorão entre os
braços, e a flecha lhe saiu

pelo coração; e ele caiu no seu carro.

7. O HOMEM TERIA PREPÚCIO NO CORAÇÃO, SERIA LITERAL OU
FIGURADO?
RESPOSTA: Literalmente o homem não tem um prepúcio dentro no
coração. Portanto, o uso do termo “prepúcio do coração” é uma forma
metafórica da palavra prepúcio.
Prepúcio masculino é uma membrana localizada no órgão sexual
masculino. Portanto, literalmente nem o coração do homem nem o
coração das mulheres têm prepúcio.
Agora quando buscamos um entendimento figurado, tipológico, da
bíblia, tanto mulher quanto homem teria que remover a “capa de
carne/ o prepúcio” a carnalidade de seus corações em sinal de
“aliança de sague/vida” com Jesus.
Materialmente a circuncisão é um ato onde é feito um corte
circular em volta do membro sexual masculino para facilitar a
retração da capa de pele, existente sobre a extremidade do órgão
sexual masculino.
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O corte circular em torno do membro masculino provocava uma
hemorragia circular similar a um anel, um círculo que jorrava
sangue.
A circuncisão era uma marca, um sinal, na parte intima da carne
do homem. Esse ato testemunhava de um compromisso de ser povo
separado para serviços sacerdotal de Deus.
O sangue em toda a bíblia, quase sempre, fala de vida, e de
salvação.
O significado espiritual, e profético, da circuncisão é uma
aliança com o sangue de Jesus, o cabeça da igreja, para conservação
da vida.
Quem aceita Jesus poderá receber o batismo com o sangue de
Jesus, batismo com o Espírito santo. Passando a ser testemunhas do
sacrifício de sangue feito por Jesus, para termos vida eterna.
Observação: Os servos são testemunhas de Jesus, dos feitos de Jesus, do
nome e da obra de Jesus.
Não somos testemunhas de nós mesmo... Uma testemunha fala do que
viu/ouviu. Uma testemunha não testifica de “si” mesmo, quem testifica de si
está fazendo algo não verdadeiro, como disse Jesus. 13

ADIANTE...
A circuncisão, entre os israelitas, deveria ser feita no oitavo
dia de vida dos filhos masculinos. A circuncisão, a aliança de
sangue, era realizada no oitavo dia porque o número oito fala da
graça de Jesus. O Senhor fez uma aliança no seu próprio sangue para
nos garantir, de graça, a vida eterna.
Pois bem, retirar o prepúcio do coração fala de retirar a
carnalidade, de fazermos uma aliança no sangue de Jesus, através
da palavra Dele e do batismo com o Espírito Santo.
Os servos e servas de Jesus tem um testemunho de nova forma de
vida, firmada no sangue do cordeiro de Deus, através da circuncisão
de coração, onde a carnalidade deve ser afastada, removida para
que todos saibam que somos povo de Deus.
Retirar o prepúcio do coração é retirar a mentalidade carnal
de dentro de nossa mente em função da aliança que temos com o
sangue de Jesus.

13

MAIORES DETALHES LEI NOSSO ESTUDO: O QUE E UMA TESTEMUNHA
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Fazer circuncisão no coração é termos uma mente lavada com o
sangue de Jesus, é termos uma mentalidade livre da carnalidade, e
compromissada com a obra salvadora do sangue de Jesus.
FUNDAMENTO BÍBLICO FALANDO DE PREPÚCIO DO CORAÇÃO:
 DEUTERONÔMIO 10:16 Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração,
e não mais endureçais a vossa cerviz;

 JEREMIAS 4:4 Circuncidai-vos ao SENHOR, e tirai os prepúcios do
vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor
não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague, por causa
da malícia das vossas obras;
 EZEQUIEL 44:7 Porque introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração

e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o
profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura, e o sangue; e eles
invalidaram a minha aliança, por causa de todas as vossas abominações;
 JEREMIAS 9:26 Ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amom, e a Moabe, e a
todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto; porque todas as
nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração;
 EZEQUIEL 44:9 Assim diz o Senhor DEUS: Nenhum estrangeiro, incircunciso de
coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os
estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel;
 ROMANOS 2:29 ... Circuncisão a que é do coração, no espírito, não na
letra;...;
 ATOS 7:51 Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido,
vós sempre resistis ao Espírito Santo; assim vós sois como vossos pais.

8. O HOMEM PODERIA ANDAR NO CAMINHO DA VIDA DESPREZANDO
TOTALMENTE A RAZÃO?
RESPOSTA: Não, pois, até para iniciar a caminhada o homem precisa
DA RAZÃO, precisa entender, crer, e desejar que o processo salvador,
o caminho da salvação de Jesus, seja implantado em sua vida.
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O homem precisa permitir que Deus dê início, execução, ao
processo salvador, porque salvação não é por força.
Quem crer na existência de livre-arbítrio deveria entender que
livre-arbítrio é fruto do exercício da razão/da mente. Portanto,
não deveria “espancar” a importância da razão no processo de
salvação.
A razão é limitada, sim é, tal qual o homem é, mas tem o seu
lugar, estabelecido por Deus, no processo de salvação.
A mente, o coração deve ser entendido como uma só coisa. Ela
é importante porque é a parte do homem na aliança para salvação.
DEVEMOS CONDENAR, e eliminar, ENSINOS RACIONAIS HUMANOS, como
alimento para o homem no processo de salvação, mas NÃO PODEMOS
ELIMINAR A PRÓPRIA RAZÃO.
As doutrinas racionais e humanas não interessam ao povo de
Deus. Todavia, os servos têm cérebro e a racionalidade não pode
ser ignorado como se não existisse.

Portanto, é preciso identificar e delimitar o
que é doutrina racional – as teologias humanas e
o que é a capacidade racional – a capacidade de
entender, de medir, de julgar, de ponderar, para
podermos exercer o livre-arbítrio que Deus nos
concedeu.
Somente não haveria importância da razão/racionalidade na
salvação humana se a salvação fosse por ato exclusivo de Deus, se
o homem não tivesse livre-arbítrio.
Pois bem, uma pessoa não viverá espiritualmente da razão, mas
ela precisa, racionalmente, livremente, permitir que o Espírito
santo da fé venha morar em seu coração, em sua mente...
Não existe como uma pessoa receber a fé em Cristo se tal humano
for totalmente irracional, totalmente demente, totalmente sem a
RAZÃO para entender o reino celestial e o aceitar racionalmente...
Olhando pelo ângulo funcional, também, não existe como alguém
caminhar exclusivamente pela fé, sem nenhuma participação do
coração/mente/razão. Pois, a fé se instala dentro da mente/do
cérebro do homem.
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Existe uma grande semelhança na interação do corpo-humano com
o espírito e da influência mútua da “fé espiritual” com a razãohumana.
A fé se manifesta dentro de uma pessoa RACIONALMENTE FUNCIONAL.
Da mesma forma que o corpo, mais especificamente o cérebro, é
apenas uma morada, um tabernáculo, para residência do espírito do
homem e do Espírito Santo, assim, funciona, de forma assemelhada,
o cérebro para com a fé. A mente racional é a morada da fé
espiritual.
Num corpo humano sem vida, o espírito do homem e o Espírito
Santo deixam de estar presente nele.
A razão também é a morada, o tabernáculo, o involucro humano
aonde a FÉ que vem do alto faz habitação, se manifesta. De tal
forma é que se uma mente/cérebro deixar de produzir “a razão”, a
fé é impedida de se manifestar em tal pessoa.
A FÉ deixa de habitar num corpo humano que esteja RACIONALMENTE
MORTO, totalmente irracional, débil mental.
A razão e a fé são coisas diferentes, mas a fé deixa de operar
numa pessoa se a razão deixar de existir em tal pessoa.
A FÉ NÃO HABITA NUMA PESSOA QUE ESTEJA COM MORTE RACIONAL. Não
existe como a fé se instalar, nem permanecer, numa pessoa totalmente
alienada mental, totalmente sem “razão”, totalmente morta.
O homem não tem como ser total e absolutamente fideísta. Posto
que o ser humano tenha como atributo INTRÍNSICO, essencial, ser
uma criatura RACIONAL. A razão é parte integrante da natureza
existencial do ser humano.
Também, é impossível alguém continuar tendo fé dentro da mente,
dentro do coração, se tal pessoa não mais tiver a razão, onde a fé
posse ser abrigada dentro do homem.
Sequer estamos preparados por Deus para
totalmente irracional, como vivem os animais.

viver

de

forma

Uma pessoa totalmente alienada, louca, débil mental ou uma
criancinha precisam de tutores e curadores para manter a vida
terrena. Posto que, sequer entendam qualquer coisa e não tenham
como se prover do mínimo material, para sua subsistência terrena.
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Com muito mais motivo um humano irracional não tem como viver
uma vida espiritual, uma vida de fé, que nem conseguiria

compreender para poder crer, e se arrepender.
Crer na palavra e arrepender-se, dos atos racionais praticados
em desconformidade com a vontade de Deus, são atos essenciais para
receber a fé que vem do alto, para dar início à caminhada da fé
através de Jesus.
O homem precisa querer ser salvo, querer receber Jesus em
sua vida. Querer ser salvo e receber o salvador são atitudes de
pessoas racionalmente funcionais.

Não se escandalize... Vamos remoer isso doutra
forma para entendermos melhor... Para que ninguém
ache que estamos racionalizando a fé OU dando
importância exagerada à razão humana...
Um exemplo para clarificar:

Se um servo de muita fé
ficar louco, se perder a razão, ou se tiver morte cerebral,
certamente que ele não irá continuar vivendo só através da fé.
Mesmo que a fé dessa pessoa fosse extremamente grande, mesmo assim,
não haveria como continuar vivendo exclusivamente por fé, se lhes
faltar à mente, o intelecto, a razão, onde a fé possa ser
manifestada.
FUNDAMENTO DEMONSTRANDO A IMPORTÂNCIA DA RAZÃO, DA MENTE:
 SALMO 34:18 Perto está o SENHOR dos que têm o coração quebrantado,
e salva os contritos de espírito;

um
coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus;

 SALMO 51:17 Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a

 ISAÍAS 57:15 Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e cujo
nome é Santo: Num alto e santo lugar habito; como também com o contrito e
abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e

para

vivificar o coração dos contritos;
 ISAÍAS 61:1 O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me
ungiu, para pregar boas novas aos mansos;

enviou-me a restaurar os
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contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de
prisão aos presos;
 HEBREUS 9:14 Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu
a si mesmo imaculado a Deus,

purificará as vossas consciências

das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo?
O SANGUE de Jesus, o Espírito Santo purifica a MENTE, A CONSCIÊNCIA, A
RAZÃO.
A razão, a mente, o coração, é exatamente o mesmo elemento humano, citado
na bíblia através de palavras equivalentes.
Se a razão/mente/coração não tivesse nenhuma importância dentro do projeto
salvador O ESPÍRITO SANTO não teria porque purificar o coração.
Ele purifica a mente/razão exatamente porque é do coração que procede tudo
na vida de um ser humano. Inclusive a aceitação racional do projeto
salvador, para que DEUS POSSA instalar a fé salvadora que vem da eternidade.

9.

O HOMEM PODE SERVIR A LEI DE DEUS PELA RAZÃO?
RESPOSTA: Sim. O homem pode servir à lei de Deus racionalmente. No
entanto, cumprir as obras da lei de Moisés não leva a salvação.
O que salva o homem é a graça de Deus, e nunca as obras humanas
requeridas pela lei de Moisés.
FUNDAMENTO BÍBLICO FALANDO DO ENTENDIMENTO, DISCERNIMENTO:
 ROMANOS 7:25 Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que ”eu

mesmo com o entendimento” sirvo à lei de Deus, mas com a carne à
lei do pecado;
 ROMANOS 7:23 Mas vejo nos meus membros outra lei,

que batalha

contra a lei do “meu entendimento,” e me prende debaixo da lei do
pecado que está nos meus membros.

10. O HOMEM PELA RAZÃO PODERÁ ENTENDER QUE EXISTE UM REINO
CELESTIAL?
RESPOSTA: Sim. O homem pode entender a existência do reino de Deus
até racionalmente.
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Tudo que existe testemunha a respeito da existência de um
Criador poderoso.
Tudo que existe foi criado pelo Senhor, para louvor da sua
gloria. Tudo testifica a respeito de Deus.
FUNDAMENTO
BÍBLICO
DEMONSTRANDO
RACIONALMENTE QUE DEUS EXISTE:

QUE

É

POSSÍVEL

ENTENDER

 PROVÉRBIOS 8:5 Entendei, ó simples, a prudência; e vós, insensatos, entendei de
coração;



ROMANOS 1:20 Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo,

tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, ”se

entendem,” e claramente se vêem pelas coisas que
estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis.
11. O HOMEM TEM O CORAÇÃO, A RAZÃO CORRUPTA, E MALIGNA DESDE
A INFÂNCIA?
RESPOSTA: SIM. Uma vez instalada a consciência, a racionalidade, o
homem passa a ter pensamentos os quais poderão ofender a santidade
de Deus.
Tudo que vem a mente do homem Deus sabe. Muitas vezes o homem
se põe a pensar, a maquinar iniquidades.
FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE OS PENSAMENTOS DO HOMEM SÃO
MAUS DESDE A INFÂNCIA:
 GÊNESIS 6:5 E viu o SENHOR que a maldade do homem se multiplicara sobre a

toda a imaginação dos pensamentos de seu
coração era só má continuamente;
terra e que



GÊNESIS 8:21 E o SENHOR sentiu o suave cheiro, e o SENHOR disse em seu coração: Não

porque a imaginação do
coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir
tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem;

todo o vivente, como fiz.
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12. O HOMEM PODE SABER, SENTIR, RIR, FALAR, IMAGINAR, ODIAR
EM SEU CORAÇÃO?
RESPOSTA: Sim. Tudo que fazemos ou
originários, são concebidos na mente.

deixamos

de

fazer

são

A origem de todas as obras voluntárias do homem está no
coração, o encéfalo do homem.
FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE FAZEMOS PROCEDE DA MENTE:
 GÊNESIS 17:17 Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e

“riu-se, e disse" no
seu coração: A um homem de cem anos há de nascer um
filho? E dará à luz Sara da idade de noventa anos?;
Aqui, também, vemos a palavra “coração” sendo usada como sinônimo de
cérebro/mente.
A faculdade de riso no interior, de sentimentos íntimos, é fruto do
pensamento, da mente/do cérebro.
O órgão cardíaco, o coração produz apenas movimento sanguíneo e nunca
pensamentos e sentimento, a exemplo o riso, e da fala...

 GÊNESIS 24:45 E antes que

eu acabasse de “falar” no meu

coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte
e tirou água; e eu lhe disse: Peço-te, dá-me de beber;
A fala é produzida pelo cérebro, e por fim externada reproduzida pelas
cordas vocais.
O órgão cardíaco não produz, nem reproduz fala. Portanto, aqui a bíblia
está usando à palavra coração no lugar da palavra cérebro, encéfalo...
Percebe-se isso pelo fato da fala ser produto da mente e externada pela
voz, e não originária do coração. A fala não vem da bomba de sangue.

 GÊNESIS 27:41 E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o
tinha abençoado; e Esaú “disse” no seu coração: Chegar-se-ão os dias de
luto de meu pai; e matarei a Jacó meu irmão;
Novamente a bíblia está atribuindo ao coração um produto que é originário
do cérebro. Principalmente quando não externado através das cordas vocais,
a fala permanece apenas no pensamento, na mente, no encéfalo.

 LEVÍTICO 19:17 Não “odiarás” a teu irmão no teu coração; não deixarás
de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado;
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 DEUTERONÔMIO 7:17 Se disseres no teu coração: Estas nações são mais
numerosas do que eu; como as poderei lançar fora?;
 DEUTERONÔMIO 8:5 “Sabes”, pois, no teu coração que, como um
homem castiga a seu filho, assim te castiga o SENHOR teu Deus;
 DEUTERONÔMIO 9:4 Quando, pois, o SENHOR teu Deus os lançar fora de
diante de ti, “não fales” no teu coração, dizendo: Por causa da minha justiça
é que o SENHOR me trouxe a esta terra para possuí-la; porque pela impiedade destas
nações é que o SENHOR as lança fora de diante de ti;
 DEUTERONÔMIO 18:21 E, se “disseres” no teu coração: Como conhecerei a
palavra que o SENHOR não falou?
 JOSUÉ 14:7 Quarenta anos tinha eu, quando Moisés, servo do SENHOR, me enviou
de Cades-Barnéia a espiar a terra; e eu lhe trouxe resposta, como “sentia” no
meu coração;
 I SAMUEL 1:13 Porquanto Ana no seu coração “falava”; só se
moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz; pelo que Eli a teve por
embriagada;
Uma grande área do cérebro é dedicada à fala. Antes de a palavra
ser expressa pelo sistema fonador, pelas cordas vocais... Ela
é formada no cérebro.
 I SAMUEL 27:1 “Disse”, porém, Davi no seu coração: Ora, algum dia ainda
perecerei pela mão de Saul; não há coisa melhor para mim do que escapar
apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim, e
cesse de me buscar por todos os termos de Israel; e assim escaparei da sua mão;
Dizer no coração é o ato de pensar como se estivesse falando.
Na realidade o homem pensa como se estivesse falando. Antes mesmo da
fala expressar palavras elas foram articuladas no cérebro.

 I REIS 12:26 E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa
de Davi;
 NEEMIAS 5:7 E considerei comigo mesmo no meu coração; depois
pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: Sois usurários cada um para
com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembléia;
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 ESTER 6:6 E, entrando Hamã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem de cuja honra o
rei se agrada? Então Hamã disse no seu coração: De quem se agradaria o
rei para lhe fazer honra mais do que a mim?;



JÓ 8:10 Porventura não te ensinarão eles, e não te falarão, e

do seu coração

não tirarão palavras?;
 JÓ22:22 Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu

coração;



falai com o vosso coração
sobre a vossa cama, e calai-vos;
SALMO 4:4 Perturbai-vos e não pequeis;

 SALMO 35:25 Não digam em seus corações: Ah! Alma nossa! Não digam: Nós o
havemos devorado;
 SALMO 74:8 Disseram nos seus corações: Despojemo-los duma vez. Queimaram
todos os lugares santos de Deus na terra;
 SOFONIAS 1:12 E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com
lanternas, e castigarei os homens que se espessam como a borra do vinho, que

dizem no seu coração: O SENHOR não faz o bem nem faz o mal.
13. O HOMEM PENSA E PRATICA TODAS AS COISAS A PARTIR DO
CORAÇÃO?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
 I REIS 12:33 E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia décimo quinto do oitavo
mês, que ele tinha imaginado no seu coração; assim fez a festa aos filhos
de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso;
 ISAÍAS 57:1 Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os
homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo

é levado antes do mal;
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 MATEUS 15:19 Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes,
adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias;
 MARCOS 7:21 Porque do interior do coração dos homens saem os

maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios;
 LUCAS 6:45 O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o

homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da
abundância do seu coração fala a boca.

14.

O HOMEM PODE MUDAR DE ATITUDES, DE OPÇÃO, NO CORAÇÃO?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:

mudouse o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e

 ÊXODO 14:5 Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia,

disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva?
 I CRÔNICAS 22:19 Disponde,

pois, agora o vosso coração e a
vossa alma para buscardes ao SENHOR vosso Deus; e
levantai-vos, e edificai o santuário do SENHOR Deus, para que a arca da aliança do
SENHOR, e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao
nome do SENHOR;

 EZEQUIEL 18:31 Lançai de vós todas as vossas transgressões com que
transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo; pois, por que razão
morreríeis, ó casa de Israel?

15. O HOMEM DEVE SERVIR COM CORAÇÃO VOLUNTÁRIO, OU PODERÁ
SER AMALDIÇOADO?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
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 ÊXODO 25:2 Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada; de

todo
o homem cujo “coração se mover voluntariamente”, dele
tomareis a minha oferta alçada;

 ÊXODO 35:21 E veio todo o homem, a quem o seu coração moveu, e todo
aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao
SENHOR para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as
vestes santas;
 ÊXODO 35:22 Assim vieram homens e mulheres,

todos dispostos de

coração; trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, todos os objetos de
ouro; e todo o homem fazia oferta de ouro ao SENHOR;
 ÊXODO 35:29 Todo homem e mulher,

cujo coração voluntariamente se

moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o SENHOR ordenara se fizesse
pela mão de Moisés; assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao
SENHOR;
 MALAQUIAS 2:2 Se não ouvirdes e se não propuserdes, no vosso

coração, dar honra ao meu nome, diz o SENHOR dos Exércitos, enviarei a
maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos; e também já as tenho
amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração;

 ROMANOS 1:21 Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como
Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu
coração insensato se obscureceu.
16. O HOMEM PODERÁ APLICAR O SEU CORAÇÃO PARA FAZER ALGO?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
 I CRÔNICAS 12:38 Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha,
vieram a Hebrom, com corações decididos, para constituírem a Davi rei sobre todo
o Israel; e também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para
constituir a Davi rei;
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 PROVÉRBIOS 23:12 Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos
às palavras do conhecimento;
 ECLESIASTES 7:25 Eu apliquei o meu coração para saber, e inquirir, e buscar a
sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a
estultícia é loucura;
 JEREMIAS 31:21 Levanta para ti sinais, faze para ti altos marcos, aplica o teu
coração à vereda, ao caminho por onde andaste; volta, pois, ó virgem de Israel,
regressa a estas tuas cidades;
 TIAGO 5:8 Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações;
porque já a vinda do Senhor está próxima.

17.
O HOMEM PODERÁ TER UM CORAÇÃO HIPÓCRITA, CORRUPTO,
MALIGNO?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
 JÓ 36:13 E os hipócritas de coração amontoam para si a ira; e
amarrando-os ele, não clamam por socorro;
 SALMO 28:3 Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniqüidade;
que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações;
 PROVÉRBIOS 15:26 Abomináveis são para o SENHOR os pensamentos do
mau, mas as palavras dos puros são aprazíveis;
 ISAÍAS 55:7 Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus
pensamentos, e se converta ao SENHOR, que se compadecerá dele; torne para o
nosso Deus, porque grandioso é em perdoar;
 ISAÍAS 59:7 ... Os seus pensamentos são pensamentos de iniqüidade;
destruição e quebrantamento há nas suas estradas;
 JEREMIAS 3:10 E, contudo, apesar de tudo isso a sua aleivosa irmã Judá não
voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o SENHOR.
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18. O HOMEM PODERÁ TER UM CORAÇÃO RETO, CORRETO, INTEGRO PARA
COM DEUS?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
 DEUTERONÔMIO 9:5 Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do

teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações o
SENHOR teu Deus as lança fora, de diante de ti, e para confirmar a palavra que o
SENHOR jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó;
 SALMO 7:10 O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração;

 SALMO 84:5 Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração
estão os caminhos aplanados;
 PROVÉRBIOS 10:8 O sábio de coração aceita os mandamentos, mas
o insensato de lábios 14 ficará transtornado.
 PROVÉRBIOS 12:5 Os pensamentos dos justos são retos,...;
 MATEUS 22:37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu
coração,..., E de todo o teu pensamento;
 EFÉSIOS 6:6 Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos
de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus;
 I TIMÓTEO 1:5 Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e
de uma boa consciência, e de uma fé não fingida;
 II TIMÓTEO 2:22 Foge também das paixões da mocidade; e segue a justiça, a fé, o
amor, e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor.

19. O HOMEM PODERIA APRESENTAR DESVIO DE CORAÇÃO?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
14

MATEUS 12:34 ... Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca.
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 DEUTERONÔMIO 17:17 ..., Para que o seu coração não se desvie; ...;
 DEUTERONÔMIO 29:18 Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem
família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do SENHOR nosso

Deus, para que vá servir aos deuses destas nações; para que entre vós
não haja raiz que dê veneno e fel;
 DEUTERONÔMIO 30:17 Porém se o teu coração se desviar, e não
quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses, e os servires.

20. O HOMEM PODERIA VIR A SE ABENÇOAR, OU AMALDIÇOAR EM SEU
CORAÇÃO?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
 DEUTERONÔMIO 29:19 E aconteça que, alguém ouvindo as palavras desta
maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: Terei paz, ainda que

ande conforme o parecer do meu coração; para acrescentar à sede
a bebedeira;
21.

O HOMEM PODERÁ VIR A DESANIMAR, DESFALECER DE CORAÇÃO?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
 JOSUÉ 2:11 O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém
mais há ânimo algum, por causa da vossa presença; porque o SENHOR vosso Deus
é Deus em cima nos céus e em baixo na terra;
 JOSUÉ 5:1 E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste
lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar,
que o SENHOR tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até
que passassem, desfaleceu-se
neles, por causa dos filhos de Israel;

lhes o coração, e não houve mais ânimo
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 JOSUÉ 7:5 E os homens de Ai feriram deles uns trinta e seis, e os perseguiram desde
a porta até Sebarim, e os feriram na descida; e o coração do povo se derreteu

e se tornou como água;
 JOSUÉ 14:8 Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o

coração do povo; eu porém perseverei em seguir ao SENHOR meu Deus;
 I SAMUEL 17:32 E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de

ninguém por causa dele; teu servo irá, e pelejará contra este filisteu.
22. O HOMEM TEM LIBERDADE DE INCLINAR O CORAÇÃO PARA DEUS,
OU P/ OUTREM?
RESPOSTA: Sim. O homem pode inclinar, predispor, submeter o seu
própria mente a buscar a DEUS.
O homem pode buscar ter uma mente/coração contrito, uma mente
que busca servir a Deus.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 JOSUÉ 24:23 Deitai, pois, agora, fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e
inclinai o vosso coração ao SENHOR Deus de Israel;
 JUÍZES 9:3 Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos
os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras; e o coração deles se inclinou a

seguir Abimeleque, porque disseram: É nosso irmão;
 ESDRAS 7:10 Porque Esdras tinha preparado o seu coração para

buscar a lei do SENHOR

e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus

estatutos e os seus juízos;
 SALMO 119:112 Inclinei
sempre, até ao fim;

o meu coração

a guardar os teus estatutos, para

 PROVÉRBIOS 23:19 Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e

dirige no caminho o

teu coração.
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23. O HOMEM PODE TOMAR DECISÕES COM GRANDES PONDERAÇÕES DO
CORAÇÃO?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
 JUÍZES 5:15 Também os principais de Issacar foram com Débora; e como Issacar,
assim também Baraque, foi enviado a pé para o vale; nas divisões de Rúben foram

grandes as resoluções do coração.

16 Por que ficaste tu entre os
currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Rúben tiveram

grandes esquadrinhações do coração;
 I SAMUEL 14:7 Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no
coração; segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres.

24. O HOMEM CONHECE O QUE ESTÁ NO CORAÇÃO DE OUTRO HOMEM?
RESPOSTA: NÃO. Somente Deus conhece o que está no coração do homem.
As pessoas somente ficam conhecendo o que está no intimo, no
coração, de outra pessoa se ela “descobrir” o seu coração.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 JUÍZES 16:17 E descobriu lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca
passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de
minha mãe; se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria,
e seria como qualquer outro homem;
 JUÍZES 16:18 Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu

coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque
agora me descobriu ele todo o seu coração;...;
 I SAMUEL 17:28 E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens,
acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? Com quem
deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção,

e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja;
O irmão de Davi, (Eliabe), estava errado, pois somente Deus conhece o
coração do homem.
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 PROVÉRBIOS 14:10 O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho
não participará no íntimo da sua alegria;
 I CORÍNTIOS 14:25 Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos,
e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está
verdadeiramente entre vós.

25. O HOMEM PODERÁ TER UM CORAÇÃO EM PAZ, ALEGRE, CONFORTADO?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
 JUÍZES 16:25 E sucedeu que, alegrando-se lhes o coração, disseram:
Chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere,
que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas;
 JUÍZES 19:6-22 Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam; e disse o
pai da moça ao homem: Peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegrese o teu coração; 8 E, madrugando ao quinto dia pela manhã para partir, disse o pai
da moça: Ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia; e ambos
juntos comeram. 9 Então o homem levantou-se para partir, ele, e a sua concubina, e
o seu moço; e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: Eis que já o dia declina e a tarde já
vem chegando; peço-te que aqui passes a noite; eis que o dia já vai acabando, passa
aqui a noite, e que o teu coração se alegre; e amanhã de madrugada levanta-te a
caminhar, e irás para a tua tenda. 22 Estando eles alegrando o seu coração, eis que
os homens daquela cidade (homens que eram filhos de Belial) cercaram a casa, batendo
à porta; e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que
entrou em tua casa, para que o conheçamos;
 I SAMUEL 25:36 E, vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um
banquete, como banquete de rei; e o coração de Nabal estava alegre nele,
e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma,
pequena nem grande, até à luz da manhã;

 II SAMUEL 13:28 E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: Tomai sentido;
quando o coração de Amnom estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a
Amnom, então o matareis; não temais: porque porventura não sou eu quem vô-lo
ordenei? Esforçai-vos, e sedes valentes;
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 RUTE 3:7 Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração

alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos; então veio ela de mansinho, e lhe
descobriu os pés, e se deitou;
 I REIS 8:66 E no oitavo dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei; então se foram
às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que
o SENHOR fizera a Davi seu servo, e a Israel seu povo;

 I CRÔNICAS 16:10 Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração dos
que buscam ao SENHOR;
 ESTER 1:10 E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho,
mandou a Meumã, Bizta, Harbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os sete camareiros
que serviam na presença do rei Assuero;
 SALMO 4:7 Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que
se lhes multiplicaram o trigo e o vinho;
 SALMO 10:17 SENHOR, tu ouviste os desejos dos mansos; confortarás os seus
corações; os teus ouvidos estarão abertos para eles;

 PROVÉRBIO 15:15 Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração
alegre é um banquete contínuo;
 PROVÉRBIO 15:13 O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do
coração o espírito se abate;
 ISAÍAS 30:29 Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma
festa santa; e alegria de coração, como a daquele que vai com flauta, para entrar no
monte do SENHOR, à Rocha de Israel;
 ISAÍAS 65:14 Eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração,...;
 ISAÍAS 66:14E vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos
reverdecerão como a erva tenra; então a mão do SENHOR será notória aos seus
servos, e ele se indignará contra os seus inimigo;
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 JEREMIAS 15:16 Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para
mim o gozo e alegria do meu coração; porque pelo teu nome sou chamado, ó
SENHOR Deus dos Exércitos;
 JOÃO 16:22 Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza; mas outra vez
vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará;
 COLOSSENSES 3:15 E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em
um corpo, domine em vossos corações; e sede agradecidos.

26. O HOMEM PODERÁ TER AMARGURA, PESAR, TEMOR, TRISTEZA, DOR
DE CORAÇÃO?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
 I SAMUEL 1:8 Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que
não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez
filhos?;
 I SAMUEL 4:13 E, chegando ele, eis que Eli estava assentado numa cadeira, olhando
para o caminho; porquanto o seu coração estava tremendo pela arca

de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade
gritou;
 I SAMUEL 24:5 Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por
ter cortado a orla do manto de Saul;

 I SAMUEL25:31 Então, meu senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no
coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o
meu senhor a si mesmo; e quando o SENHOR fizer bem a meu senhor, lembra-te
então da tua serva;

 I SAMUEL 25:37 Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho,
sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas; e se amorteceu o seu coração,
e ficou ele como pedra;
 I SAMUEL 28:5 E, vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito
o seu coração;
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 II SAMUEL 17:10 Então até o homem valente, cujo coração é como coração de
leão, sem dúvida desmaiará; porque todo o Israel sabe que teu pai é valoroso, e
homens valentes os que estão com ele;

 II SAMUEL 13:20 E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amnom, teu irmão,
contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te; é teu irmão. Não se angustie o teu
coração por isto. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão seu
irmão;
 II SAMUEL 24:10 E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado
o povo; e disse Davi ao SENHOR: Muito pequei no que fiz; porém agora ó SENHOR,
peço-te que perdoes a iniqüidade do teu servo; porque tenho procedido mui
loucamente;
 NEEMIAS 2:2 E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente?
Não é isto

senão tristeza de coração; então temi sobremaneira;

 JÓ 37:1 Sobre isto também treme o meu coração, e salta do seu lugar;
 PROVÉRBIOS 12:25 A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa
palavra o alegra;
 ISAÍAS 35:4 Dizei aos turbados de coração: Sedes fortes não temam; eis que o
vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus; ele virá, e vos salvará;
 ISAÍAS 65:14 ... Mas vós gritareis pela tristeza de coração; e uivareis pelo
quebrantamento de espírito;
 JOÃO 16:6 Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza.

27. O HOMEM ALIMENTADO poderá ter UM CORAÇÃO fisicamente
FORTALECIDO?
RESPOSTA: Sim. ??????
Devemos está bem alimentado, pois a nossa mente, o nosso coração
depende de estarmos fisicamente sadios, fortes... A saúde física e mental
interfere no funcionamento biológico do cérebro.
No entanto, a vida espiritual é independente da vida física, mas tem
inter-relações entre si. Isso é saúde física favorece uma saúde espiritual, e
saúde espiritual favorece uma saúde física.
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FUNDAMENTO BÍBLICO:
 JUÍZES 19:5 E sucedeu que ao quarto dia pela manhã, de madrugada, ele levantouse para partir; então o pai da moça disse a seu genro: Fortalece o teu coração

com um bocado de pão, e depois partireis. 6 Assentaram-se, pois, e comeram
ambos juntos, e beberam;
 HEBREUS 13:9 Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas,
porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada
aproveitaram aos que a eles se entregaram.

28. O HOMEM PODE RECEBER OU DESPREZAR UMA PESSOA NO CORAÇÃO?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:

 II SAMUEL 6:16E sucedeu que, entrando a arca do SENHOR na cidade de Davi,
Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela; e, vendo ao rei Davi, que ia
bailando e saltando diante do SENHOR, o desprezou no seu
coração;
 II SAMUEL 14:1 Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei
estava inclinado para Absalão;
 ZACARIAS 7:10 E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o
pobre, nem

intente cada um, em seu coração, o mal contra o seu irmão;

 II CORÍNTIOS 7:2 Recebei-nos em vossos corações;...;
 II CORÍNTIOS 7:3 Não digo isto para vossa condenação; pois já antes tinha dito

que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver.
29. O HOMEM PODE FURTAR, APRISIONAR, O CORAÇÃO DE OUTRO
HOMEM?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
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 II SAMUEL 15:6 E desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para
juízo; assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel;
 II SAMUEL 15:13 Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: O coração de
cada um em Israel segue a Absalão;
 II SAMUEL 19:14 Assim moveu ele o coração de todos os homens de

Judá, como o de um só homem; e enviaram ao rei, dizendo: Volta tu com todos os
teus servos;
 II CRÔNICAS 32:6E pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da
porta da cidade, e falou-lhes ao coração,...;
 LUCAS 1:17 E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os
corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim
de preparar ao Senhor um povo bem disposto.

30. O HOMEM CONHECE OS SEUS PRÓPRIOS ERROS PRESENTES EM SEU
CORAÇÃO?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 I REIS 2:44 Disse mais o rei a Simei: Bem sabes tu toda a maldade que o

teu coração reconhece, que fizeste a Davi, meu pai; pelo que o SENHOR fez
recair a tua maldade sobre a tua cabeça.

31. O HOMEM TEM SUAS PRÓPRIAS CHAGAS E SEGREDOS NO CORAÇÃO?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 I REIS 8:38 Toda a oração, toda a súplica, que qualquer homem de todo o teu povo
Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as suas
mãos para esta casa;
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 I REIS 10:2 E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva; com camelos carregados
de especiarias, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas; e foi a Salomão, e disse-lhe
tudo quanto tinha no seu coração;
 DANIEL 7:28 Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus
pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante; mas
guardei o assunto no meu coração.

32.

O HOMEM ATRAVÉS DO CORAÇÃO PODERÁ RETORNAR A DEUS?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 I REIS 12:27 Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do SENHOR, em
Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei
de Judá; e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá.

33. O HOMEM PODERÁ VIR a TER UM CORAÇÃO PERTURBADO, AGITADO?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 II REIS 6:11 Então se turbou com este incidente o coração do rei da

Síria, chamou os seus servos, e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é
pelo rei de Israel?;
 JEREMIAS 4:19 Ah, entranhas minhas, entranhas minhas! Estou com dores

no meu coração! O meu coração se agita em mim. Não posso me calar;
porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra;
 LAMENTAÇÕES 1:20 Olha, SENHOR, porque estou angustiada; turbadas estão
as minhas entranhas; o meu coração está transtornado dentro de mim,
porque gravemente me rebelei; fora me desfilhou a espada, em casa está a morte;
 LAMENTAÇÕES 5:17 Por isso desmaiou o nosso coração; por isso se escureceram
os nossos olhos;
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 JÓ21:25 E outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não
havendo provado do bem;
 II CORÍNTIOS 2:4 Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi,
com muitas lágrimas, não para que vos entristecêsseis, mas para que conhecêsseis o
amor que abundantemente vos tenho.

34. O HOMEM PODERÁ TER O CORAÇÃO CONSOLADO?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 EFÉSIOS 6:22 O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado,
e ele console os vossos corações;
 COLOSSENSES 2:2 Para que os seus corações sejam consolados, e
estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para
conhecimento do mistério de Deus e Pai, e de Cristo;
 COLOSSENSES 4:8 O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso
estado e console os vossos corações;
 II TESSALONICENSES 2:17 Console os vossos corações, e vos confirme
em toda a boa palavra e obra.

35. O HOMEM PODERIA TER UM CORAÇÃO INTEGRO PARA COM OUTRO
HOMEM?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 II REIS 10:15 E, partindo dali, encontrou a Jonadabe, filho de Recabe, que lhe vinha
ao encontro, o qual saudou e lhe disse: Reto é o teu coração para comigo, como
o meu o é para contigo? E disse Jonadabe: É. Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a
mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro;
 I CRÔNICAS 12:17 E Davi lhes saiu ao encontro, e lhes falou, dizendo: Se vós
vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco;
porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade em minhas
mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda.
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36. O HOMEM PODERIA TER UM CORAÇÃO ENFURECIDO PARA COM OUTRO
HOMEM?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 ATOS 7:54 E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam
os dentes contra ele.

37. O HOMEM PODERIA VIR A TER UM CORAÇÃO SOBERBO, ALTIVO,
VAIDOSO?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 II REIS 14:10 Na verdade feriste os moabitas,

e o teu coração se

ensoberbeceu; gloria-te disso,

e fica em tua casa; e por que te
entremeterias no mal, para caíres tu, e Judá contigo?;
 II CRÔNICAS 36:13 Além disto, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor,
que o tinha ajuramentado por Deus. Mas endureceu a sua cerviz, e tanto se

obstinou no seu coração, que não se converteu ao SENHOR Deus
de Israel;
 SALMO 78:8 E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração

que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus;
 PROVÉRBIOS 28:14 Bem-aventurado o homem que continuamente teme; mas o
que endurece o seu coração cairá no mal;
 JEREMIAS 5:23 Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz: rebelaram-se e foramse;
 JEREMIAS 7:24 Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram
nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado; e andaram para
trás, e não para diante;
 JEREMIAS 48:29 Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, como também
da sua arrogância, e da sua vaidade, e da sua altivez e do seu orgulhoso coração;
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 EZEQUIEL 28:2 Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: Assim diz o Senhor
DEUS: Porquanto o teu coração se elevou e disseste: Eu sou Deus, sobre a
cadeira de Deus me assento no meio dos mares; e não passas de homem, e não és Deus,
ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus;
 EZEQUIEL 28:6 Portanto, assim diz o Senhor DEUS: Porquanto estimas o teu
coração, como se fora o coração de Deus;
 EZEQUIEL 28:17 Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste
a tua sabedoria por causa do teu resplendor; por terra te lancei, diante dos reis te pus,
para que olhem para ti;
 DANIEL 5:20 Mas quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu
em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória;
 LUCAS 1:51 Com o seu braço agiu valorosamente; Dissipou os soberbos no
pensamento de seus corações.

38. O HOMEM PODERIA VIR A AMOLECER, ABRANDAR, O CORAÇÃO?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 II REIS 22:19 Porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste

perante o SENHOR, quando ouviste o que falei contra este lugar, e contra os
seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas
vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o SENHOR;
 SALMO 19:4 Sejam agradáveis às palavras da minha boca e a meditação do meu
coração perante a tua face, SENHOR, Rocha minha e Redentor meu!

39.

O HOMEM PODERIA VIR A DESPREZAR ALGUÉM EM SEU CORAÇÃO?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:

 I CRÔNICAS 15:29 E sucedeu que, chegando a arca da aliança do SENHOR à
cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela, e, vendo a Davi dançar e
tocar, o desprezou no seu coração;
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 JÓ 1:5 Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e
os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número

Talvez pecaram meus filhos, e
amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó
de todos eles; porque dizia Jó:
continuamente;
 SALMO 12:2 Cada um fala com falsidade ao seu próximo; falam com lábios
lisonjeiros e coração dobrado.

40. O HOMEM PODERIA VIR A INTENTAR O MAL EM SEU CORAÇÃO
CONTRA OUTRO?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
 ZACARIAS 8:17 E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o

seu próximo, nem ameis o juramento falso; porque todas estas são coisas que eu
odeio, diz o SENHOR.

41. O HOMEM QUANDO ESTÁ EM COMUNHÃO TEM UM SÓ CORAÇÃO?
RESPOSTA: Sim. Um só coração significa unanimidade, e o mesmo que
um só propósito.
Os servos foram chamados para viverem em comunhão, para viverem
em um só corpo, em um só propósito, um só motivo de ação.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 II CRÔNICAS 30:12 E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um

só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do
SENHOR;
 ATOS 4:32 E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém
dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram
comuns;
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 I CORÍNTIOS 1:10 Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus
Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões; antes
sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer.

42. O HOMEM PODERÁ ESTAR COM DESEJOS CARNAIS e TERRENOS NO
CORAÇÃO?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 MATEUS 15:19 Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes,
adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias;
 MARCOS 7:21 Porque do interior do coração dos homens saem os maus
pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios;
 LUCAS 21:34 E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se

carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e
venha sobre vós de improviso aquele dia;
 ROMANOS 1:24 Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus
corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si.

43.

O HOMEM PODERÁ BUSCAR A DEUS COM UM CORAÇÃO DIVIDIDO?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:

 I REIS 15:3 E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele; e
seu coração não foi perfeito para com o SENHOR seu Deus como
o coração de Davi, seu pai;
 II REIS 10:31 Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu

coração na lei do SENHOR Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de
Jeroboão, com que fez pecar a Israel;
 I CRÔNICAS 12:38 Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha,
vieram a Hebrom, com

corações decididos, para constituírem a Davi rei
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sobre todo o Israel; e também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para
constituir a Davi rei;



II CRÔNICAS 25:2 E fez o que era reto aos olhos do SENHOR,

porém não

com inteireza de coração;
 JOEL 2:12 Ainda assim, agora mesmo diz o SENHOR: Convertei-vos a mim de
todo o vosso coração; e isso com jejuns, e com choro, e com pranto.

44. O HOMEM PODERÁ BUSCAR A DEUS COM UM CORAÇÃO INTEIRO,
INTEGRO?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 DEUTERONÔMIO 4:29 Então dali buscarás ao SENHOR teu Deus,

e o

acharás, quando o buscares de todo o teu coração...;

 DEUTERONÔMIO 6:5 Amarás, pois, o SENHOR teu Deus de todo o teu
coração,...;
 DEUTERONÔMIO 10:12 Agora, pois, ó Israel, que é que o SENHOR teu Deus
pede de ti, senão que temas o SENHOR teu Deus, que Andes em todos os seus
caminhos, e o ames, e sirvas ao SENHOR teu Deus com
com toda a tua alma;

todo o teu coração e

 DEUTERONÔMIO 30:2 E te converteres ao SENHOR teu Deus, e deres ouvidos
à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com

todo o

teu coração, e com toda a tua alma;
 DEUTERONÔMIO 30:6 E o SENHOR teu Deus circuncidará o teu coração, e o
coração de tua descendência, para amares ao SENHOR teu Deus

com todo o

coração, e com toda a tua alma, para que vivas;
 DEUTERONÔMIO 30:10 Quando deres ouvidos à voz do SENHOR teu Deus,
guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei,
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com todo o teu coração, e

 JOSUÉ 22:5 Tão-somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e
a lei que Moisés, o servo do SENHOR, vos mandou: que ameis ao SENHOR vosso
Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos
achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma;
 JOSUÉ 23:14 E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra; e vós bem sabeis, com

todo o vosso coração, e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou
de todas as boas coisas que falou de vós o SENHOR vosso Deus; todas vos
sobrevieram, nenhuma delas falhou;
 I SAMUEL 12:20 Então disse Samuel ao povo: Não temais; vós tendes cometido todo
este mal; porém não vos desvieis de seguir ao SENHOR, mas servi ao SENHOR
com todo o vosso coração;
 I SAMUEL 12:24 Tão-somente temei ao SENHOR, e servi-o fielmente com todo
o vosso coração; porque vede quão grandiosas coisas vos fez;
 I REIS 2:4 Para que o SENHOR confirme a palavra, que falou de mim, dizendo: Se
teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente,

com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor
ao trono de Israel;
 I REIS 3:6 E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi,
meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça, e em retidão

de coração, perante a tua face; e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste
um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia;
(Aqui, é o que Salomão disse, não foi Deus quem falou que Salomão tinha um
coração perfeito...)

 I REIS 8:23 E disse: O SENHOR Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos
céus nem em baixo na terra; que guardas a aliança e a beneficência a teus servos
que andam com todo o seu coração diante de ti;
 I REIS 8:48 E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma,
na terra de seus inimigos que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da
sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que
edifiquei ao teu nome;
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 I REIS 8:61 E seja o vosso coração inteiro para com o SENHOR nosso Deus,
para andardes nos seus estatutos, e guardardes os seus mandamentos como hoje;
 I REIS 9:4 E se tu andares perante mim como andou Davi, teu pai,

com

inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te
mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos;

 I REIS 14:8 E rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti, e tu não foste como o meu
servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com
todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus
olhos;
 I REIS 15:14 Os altos, porém, não foram tirados; todavia foi o coração de
Asa reto para com o SENHOR todos os seus dias;


II REIS 20:3 Ah, SENHOR! Suplico-te lembrar de que andei diante de

ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus
olhos. E chorou Ezequias muitíssimo;
(É o que Ezequias disse, não foi Deus quem falou que Ezequias tinha um
coração perfeito...)

 II REIS 23:3 E o rei se pós em pé junto à coluna, e fez a aliança perante o SENHOR,
para seguirem o SENHOR, e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos
e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as
palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro; e todo o povo apoiou esta
aliança;
 II REIS 23:25 E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao

SENHOR com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas
forças, conforme toda a lei de Moisés; e depois dele nunca se levantou outro tal;
 I CRÔNICAS 28:9 E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serveo com um coração perfeito e com uma alma voluntária; porque esquadrinha o
SENHOR todos os corações, e entende todas as imaginações dos
pensamentos; ...;
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 II CRÔNICAS 6:14 E disse: O SENHOR Deus de Israel, não há Deus semelhante
a ti, nem nos céus nem na terra; que guardas a aliança e a beneficência
aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração;
 II CRÔNICAS 6:38 E se converterem a ti com todo o seu coração e com
toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para o
lado da sua terra, que deste a seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta
casa que edifiquei ao teu nome;

 II CRÔNICAS 19:9 E deu-lhes ordem, dizendo: Assim fazei no temor do SENHOR,
com fidelidade, e com coração íntegro;
 II CRÔNICAS 15:17 Os altos, porém, não foram tirados de Israel; contudo o
coração de Asa foi perfeito todos os seus dias;
 II CRÔNICAS 17:6

E exaltou-se o seu coração nos caminhos

do SENHOR e, ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá;
 II CRÔNICAS 22:9 Depois buscou a Acazias (porque se tinha escondido em
Samaria), e o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram; porque
disseram: Filho é de Jeosafá, que buscou ao SENHOR com todo o seu

coração. E já não tinha a casa de Acazias ninguém que tivesse força para o reino;
(Testemunho de outrem a respeito de Josefa).

 II CRÔNICAS 29:34 Eram, porém, os sacerdotes mui poucos, e não podiam esfolar
a todos os holocaustos; pelo que seus irmãos os levitas os ajudaram, até a obra se
acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram;

porque os levitas

foram mais retos de coração, para se santificarem, do que os sacerdotes;
 II CRÔNICAS 31:21 E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na
lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu

coração, e prosperou;
 II CRÔNICAS 34:31 E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez aliança perante o
SENHOR, para seguirem ao SENHOR, e para guardar os seus mandamentos, e os
seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração, e com toda
a sua alma, cumprindo as palavras da aliança, que estão escritas naquele livro;
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 NEEMIAS 9:8 E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com

ele a aliança, de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus,
dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgaseus; e confirmaste as tuas
palavras, porquanto és justo;
 JÓ 41:24 O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo;
 SALMO 9:1 Eu te louvarei, SENHOR, com todo o meu coração; contarei
todas as tuas maravilhas;
 SALMO 112:7 Não temerá maus rumores; o seu coração está firme,

confiando no SENHOR;
 PROVÉRBIO 3:5 Confia no SENHOR de todo o teu coração, e não te estribes
no teu próprio entendimento;

 MATEUS 22:37 E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu
coração, ..., e de todo o teu pensamento;
 MARCOS 12:30 Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, ...,
e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças; este é o primeiro
mandamento;
 LUCAS 10:37 E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o

teu coração, ..., e de todo o teu entendimento,...;
45. O HOMEM DEVE “PREPARAR” O SEU CORAÇÃO PARA BUSCAR A DEUS?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:

 II CRÔNICAS 12:14 E fez o que era mau; porquanto não preparou o seu
coração para buscar ao SENHOR;
 II CRÔNICAS 15:12 E entraram na aliança para buscarem o

SENHOR Deus de seus pais, com todo o seu coração, e com toda a sua
alma;
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 II CRÔNICAS 15:15 E todo o Judá se alegrou deste juramento; porque de todo o
seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam; e o
SENHOR lhes deu repouso ao redor;



II CRÔNICAS 19:3 Boas coisas contudo se acharam em ti; porque tiraste os bosques
da terra, e

preparaste o teu coração para buscar a Deus;

 I SAMUEL7:3 Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o
vosso coração vos converterdes ao SENHOR, tirai dentre vós os deuses
estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao SENHOR, e servi a ele só,
e vos livrará da mão dos filisteus;

os que
deram o seu coração a buscarem ao SENHOR Deus de
Israel, vieram a Jerusalém, para oferecerem sacrifícios ao SENHOR Deus de seus

 II CRÔNICAS 11:16 Depois desses também, de todas as tribos de Israel,

pais;

 II CRÔNICAS 20:33 Contudo os altos não foram tirados porque o povo não
tinha ainda disposto o seu coração para com o Deus de seus pais;

Agora me tem vindo ao coração, que
façamos uma aliança com o SENHOR Deus de Israel, para

 II CRÔNICAS 29:10

que se desvie de nós o ardor da sua ira;



II CRÔNICAS 29:31 E respondeu Ezequias, dizendo:

Agora vos

consagrastes a vós mesmos ao SENHOR;

chegai-vos e trazei
sacrifícios e ofertas de louvor à casa do SENHOR. E a congregação trouxe sacrifícios
e ofertas de louvor,

e todos os dispostos de coração trouxeram

holocaustos;
 II CRÔNICAS 30:19 Que tem preparado o seu coração para buscar

ao SENHOR Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo
a purificação do santuário;
 JÓ 11:13 Se tu preparares o teu coração, e estenderes as tuas mãos para Ele;
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 SALMO 27:8 Quando tu disseste: Buscai o meu rosto; o meu coração disse a ti:
O teu rosto, SENHOR, buscarei;



SALMO 108:1 Preparado está o meu coração, ó Deus; cantarei e darei louvores até
com a minha glória;



JEREMIAS 29:13 E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo

o vosso coração;
 I PEDRO 3:15 Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações;...

46. O HOMEM PODERÁ VIR A SER ENGANADO PELO PRÓPRIO CORAÇÃO?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
 JÓ 31:7 Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue

os meus olhos, e se às minhas mãos se apegou qualquer coisa;
 JÓ 31:9 Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu
armei traições à porta do meu próximo;
 JÓ 31:27 E o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a
minha mão;

 JÓ 33:3 As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e
os meus lábios proferem o puro saber.
47. O HOMEM QUE SE EXALTA EM SEU CORAÇÃO DESAGRADA A DEUS?
RESPOSTA: Sim. Isso é idolatria, egolatria.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 II CRÔNICAS 25:19 Tu dizes: Eis que tenho ferido os edomitas; e

elevou-se o
teu coração, para te gloriares; agora, pois, fica em tua
casa; por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá
contigo?;
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exaltou-se o seu
coração até se corromper; e transgrediu contra o
SENHOR seu Deus, porque entrou no templo do SENHOR para queimar
II CRÔNICAS 26:16 Mas, havendo-se já fortificado,

incenso no altar do incenso;



II CRÔNICAS 32:25 Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito;

porque o seu coração se exaltou; por isso veio grande ira sobre ele,
e sobre Judá e Jerusalém; JÓ 27:6 A minha justiça me apegarei

e não a largarei; não me reprovará o meu coração em toda
a minha vida;


JÓ 31:27 E o meu coração se deixou enganar
em oculto, e a minha boca beijou a minha mão;
(Beijar a sua própria mão é o testemunho de si, é o
testificar de si mesmo, é o falar do bem que fez...
Os servos são testemunhas do Senhor.15 Não somos
testemunhas de nós mesmos. Os feitos os quais devem
ser conhecidos são as obras do Senhor e não as nossas
próprias obras...)

48. O HOMEM PRECISA SE HUMILHAR POR CAUSA DA SOBERBA DE SEU
CORAÇÃO?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
 II CRÔNICAS 32:26 Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do

seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém; e a grande ira do SENHOR não veio
sobre eles, nos dias de Ezequias;

15

MAIORES DETALHES SOBRE TESTEMUNHO LEIA NOSSO ESTUDO: “O QUE É UMA TESTEMUNHA”.
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 SALMO 131:1 SENHOR, o meu coração não se elevou nem os meus olhos
se levantaram; não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas
para mim;
 DANIEL 5:22 E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda
que soubeste tudo isto.

49. O HOMEM PODERÁ TER O CORAÇÃO DISTANTE DA VONTADE DE DEUS?
RESPOSTA: Sim. O homem poderá apresentar um coração pervertido
frente à palavra de Deus.
Os servos de Jesus nasceram de novo da “palavra do Senhor”.
Esse novo nascimento tem como base o ser uma pessoa conforme a
bíblia ensina que devemos ser.
No entanto, existem aqueles os quais não vivem tendo como regra
a palavra do Senhor. Nesse caso, estão vivendo uma situação de
perversão, de desvio do caminho da vida, de depravação, de
desalinhamento frente a sagra escritura.
FUNDAMENTO BÍBLICO?
 I REIS 11:2 Das nações de que o SENHOR tinha falado aos filhos de Israel: Não
chegareis a elas, e elas não chegarão a vós; de outra maneira perverterão

o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu
Salomão com amor;



I REIS 11:3 E tinha setecentas mulheres, princesas, e trezentas concubinas; e suas

mulheres lhe perverteram o coração.
 I REIS 11:4 Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres

lhe perverteram o coração para seguir outros deuses; e o seu coração
não era perfeito para com o SENHOR seu Deus, como o coração de Davi, seu pai;
 I REIS 11:9 Pelo que o SENHOR se indignou contra Salomão; porquanto

desviara o seu coração do SENHOR Deus de Israel, o qual duas vezes lhe
aparecera;
 SALMO 66:18 Se eu atender à iniqüidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá;
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 ISAÍAS 29:13 Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com
a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe
de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que
foi instruído.

50. O HOMEM MUITAS VEZES TEM O CORAÇÃO ENDURECIDO, OU MEIGO,
HUMILDE?
RESPOSTA: Sim.
O homem pode escolher ser de coração duro, inflexível tanto
para com Deus quanto para com outro humano. Esta é uma postura a
qual Deus rejeita. A palavra fala que Deus resiste aos soberbos.
O homem também poderá ser uma pessoa meiga, submissa, humilde.
Deus busca forjar nos servos um coração humilde, submisso, manso,
obediente tal qual JESUS NOS DEU O EXEMPLO DE VIDA...
O Senhor disse que deveríamos aprender com Ele a sermos mansos
e humildes de coração.
FUNDAMENTO BÍBLICO PARA DUREZA NO CORAÇÃO DO HOMEM:
 I SAMUEL 6:6 Por que, pois, endureceríeis

o vosso coração, como
os egípcios e Faraó endureceram os seus corações?
Porventura depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir, e eles não se
foram?;

 SALMO 95:8 Não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e
como no dia da tentação no deserto;
 DANIEL 11:27 Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e
a uma mesma mesa falarão a mentira; mas isso não prosperará, porque ainda verá o
fim no tempo determinado;
 EZEQUIEL 2:4 E os filhos são de semblante duro, e obstinados de coração; eu te
envio a eles, e lhes dirás: Assim diz o Senhor DEUS;
 EZEQUIEL 3:7 Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me
querem dar ouvidos a mim; pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de
coração;
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 EZEQUIEL 11:21 Mas, quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das
suas coisas detestáveis, e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu
caminho, diz o Senhor DEUS;
 JEREMIAS 13:10 Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que
caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios, para servilos, e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta;
 ZACARIAS 7:12 Sim, fizeram os seus corações como pedra de

diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o SENHOR
dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros
profetas; daí veio a grande ira do SENHOR dos Exércitos.
 MATEUS 19:8 Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações,
vos permitiu repudiar vossas mulheres; mas ao princípio não foi assim;

 MARCOS 6:52 Pois não tinham compreendido o milagre dos pães; antes o seu
coração estava endurecido;
 MARCOS 8:17 E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais, que não
tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso
coração endurecido?;
 MARCOS 10:5 E Jesus, respondendo, disse-lhes: Pela dureza dos vossos
corações vos deixou ele escrito esse mandamento;
 ATOS 28:27 Porquanto o

coração deste povo está endurecido, E
com os ouvidos ouviram pesadamente, E fecharam os
olhos, Para que nunca com os olhos vejam, Nem com os
ouvidos ouçam, “Nem do coração entendam”, E se
convertam, E eu os cure;

 ROMANOS 2:5 Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras
ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus;
 EFÉSIOS 4:18 Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela
ignorância que há neles, pela dureza do seu coração;
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O coração, a mente estará em trevas espirituais por desconhecimento
da palavra de Deus.
Uma pessoa sem o conhecimento da palavra do Senhor, por uma decisão
pessoal, está separada de Deus.
Uma mente sem o conhecimento, que ignora o reino espiritual está em
trevas.
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando alguém endurece o seu
coração, a sua mente, para a luz da palavra ficará em treva espiritual e
afastado da vida de Deus.

 HEBREUS 3:8 Não endureçais os vossos corações, Como na provocação, no dia
da tentação no deserto;
 HEBREUS 3:12 Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau
e infiel, para se apartar do Deus vivo;
 HEBREUS 3:15 Enquanto se diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, Não endureçais os
vossos corações, como na provocação;
 HEBREUS 4:7 Determina outra vez certo dia, Hoje, dizendo por Davi, muito tempo
depois, como está dito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, Não endureçais os vossos
corações;
 I PEDRO 1:22 Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade,
para o amor fraternal, não fingido; amai-vos ardentemente uns aos outros com um
coração puro.

51. O HOMEM PODERÁ TER O CORAÇÃO CONTRITO, MEIGO, HUMILDE?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
 II CRÔNICAS 13:7 E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial; e
fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem,

e

terno de coração, e não lhes podia resistir;
 II CRÔNICAS 34:27 Porquanto o teu coração se enterneceu, e te

humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar, e contra
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os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste
perante mim, também eu te ouvi, diz o SENHOR.

52. O HOMEM PRECISA LIMPAR, GUARDAR E PROTEGER SEU CORAÇÃO
DO MAL P/ TER VIDA?
RESPOSTA: Sim.
 PROVÉRBIO 4:23 Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu

coração, porque

dele procedem as fontes da vida;

 JEREMIAS 4:14 Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas
salva; até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniqüidade?;
 I JOÃO 3:19 E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos
nossos corações; (uma vida por prática da palavra).

53. O HOMEM PREENCHE/ALIMENTAR O CORAÇÃO ATRAVÉS DOS OLHOS
E OUVIDOS?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
 ISAÍAS 44:18 Nada sabem, nem entendem; porque tapou os olhos para que não
vejam, e os seus corações para que não entendam;

vê com os teus
olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração
tudo quanto eu te fizer ver; porque para to mostrar foste tu aqui trazido;

 EZEQUIEL 40:4 E disse-me o homem: Filho do homem,

anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires;
 EZEQUIEL 44:5 E disse-me o SENHOR: Filho do homem, pondera no teu
coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu
te disser de todos os estatutos da casa do SENHOR, e de todas as suas leis; e
considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário;
 ZACARIAS 7:12 Sim, fizeram os seus corações como pedra de

diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o SENHOR
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dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros
profetas; daí veio a grande ira do SENHOR dos Exércitos;

 MATEUS 13:15 Porque o coração deste povo está endurecido, E ouviram de
mal grado com seus ouvidos, E fecharam seus olhos; Para que não
vejam com os olhos, E ouçam com os ouvidos, E compreendam
com o coração, E se convertam, E eu os cure;
 ATOS 28:27 Porquanto o coração deste povo está endurecido, E com os
ouvidos ouviram pesadamente, E fecharam os olhos, Para que nunca com os
olhos vejam, Nem com os ouvidos ouçam, Nem do coração entendam, E se
convertam, E eu os cure;
 TIAGO 5:5 Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes; cevastes os

vossos corações, como num dia de matança.
54. O HOMEM TEM SEUS PROJETOS, PENSAMENTOS E PROPÓSITOS NO
CORAÇÃO?
RESPOSTA: Sim. No entanto, andar guiado pela razão leva o homem a
uma vida espiritual de derrotas.
Tudo que o homem faz, ou deixa de fazer, procede do coração, dos
pensamentos. Muitas vezes tais pensamentos são deslizes, são
tropeços na palavra de Deus.
Pois bem, até mesmo o que falamos procede do coração, da mente do
homem.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 NÚMEROS 16:28 Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o SENHOR me enviou
a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem;
 NÚMEROS 24:13 Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não
poderia ir além da ordem do SENHOR, fazendo bem ou mal de meu próprio

coração; o que o SENHOR falar, isso falarei eu?;
 JUÍZES 19:3 E seu marido se levantou, e foi atrás dela, para lhe falar conforme
ao seu coração, e para tornar a trazê-la; e o seu moço e um par de jumentos iam com
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ele; e ela o levou à casa de seu pai, e, vendo-o o pai da moça, alegrou-se ao encontrarse com ele;
 II SAMUEL 7:3 E disse Natã ao rei: Vai, e faze tudo quanto está no teu coração;
porque o SENHOR é contigo;
 I REIS 8:17 Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa
ao nome do SENHOR Deus de Israel;
 I REIS 8:18 Porém o SENHOR disse a Davi, meu pai: Porquanto propuseste no
teu coração o edificar casa ao meu nome bem fizeste em o propor no teu
coração;
 I CRÔNICAS 17:2 Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu

coração faze, porque Deus é contigo;
 I CRÔNICAS 22:7 E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em
meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do
SENHOR meu Deus;
 I CRÔNICAS 28:2 E pôs-se o rei Davi em pé, e disse: Ouvi-me, irmãos meus, e povo
meu; em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para

a arca da aliança do SENHOR e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu
tinha feito o preparo para edificá-la;
 II CRÔNICAS 6:7 Também Davi meu pai teve no seu coração o edificar
uma casa ao nome do SENHOR Deus de Israel;



Porquanto
tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome,
bem fizeste de ter isto no teu coração;
II CRÔNICAS 6:8 Porém o SENHOR disse a Davi, meu pai:

 NEEMIAS 4:6 Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade;
porque o coração do povo se inclinava a trabalhar;
 NEEMIAS 6:8 Porém eu mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes coisa nenhuma
sucedeu; mas tu, do teu coração, o inventas;
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 ESTER 7:5 Então falou o rei Assuero, e disse à rainha Ester: Quem é esse e onde está
esse, cujo coração o instigou a assim fazer?;

 JÓ 17:11 Os meus dias passaram, e malograram os meus propósitos, as
aspirações do meu coração;
 PROVÉRBIO 14:4 O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus
caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder;
 PROVÉRBIO 16:1 Do homem são as preparações do coração, mas do
SENHOR a resposta da língua;
 PROVÉRBIO 16:9 O coração do homem planeja o seu caminho, mas o
SENHOR lhe dirige os passos;
 PROVÉRBIO 19:21 Muitos propósitos há no coração do homem, porém o
conselho do SENHOR permanecerá;
 ISAÍAS 65:2 Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por

caminho, que não é bom, após os seus pensamentos;
O homem precisa andar guiado pela mente de Cristo, pelo Espírito
Santo e não pela sua própria razão. Temos o livre-arbítrio e
precisamos usá-lo PARA DECIDIR NÃO QUERER VIVER ATRAVÉS DELE. Uma
vida de vitória e sucesso espiritual somente através da direção do
Senhor.

 JEREMIAS 3:17 Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do SENHOR, e todas
as nações se ajuntarão a ela, em nome do SENHOR, em Jerusalém; e nunca mais
andarão segundo o propósito do seu coração maligno;
 JEREMIAS 9:14 Antes andaram após o propósito do seu próprio coração, e após os
baalins, como lhes ensinaram os seus pais;
 JEREMIAS 11:8 Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes
andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado; por isso
trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprissem,
porém não cumpriram;
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 JEREMIAS 13:10 Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que
caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios, para servilos, e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta;
 JEREMIAS 16:12 E vós fizestes pior do que vossos pais; porque, eis que cada um
de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar
ouvidos a mim;
 JEREMIAS 17:5 Assim diz o SENHOR: Maldito o homem que confia no homem, e
faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do SENHOR!;
 JEREMIAS 17:9 Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas,

e perverso; quem o conhecerá?;



porque andaremos
segundo as nossas imaginações; e cada um fará segundo
o propósito do seu mau coração;
JEREMIAS 18:12 Mas eles dizem: Não há esperança,

 JEREMIAS 22:17 Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a
tua avareza, e para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão, e a
violência;
 DANIEL 1:8 E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção
das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia; portanto pediu ao chefe dos
eunucos que lhe permitisse não se contaminar;
 DANIEL 10:12 Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em
que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante

o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das tuas palavras;
 I CORÍNTIOS 4:5 Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha,
o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os
desígnios dos corações; e então cada um receberá de Deus o louvor;
 EFÉSIOS 2:3 Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da
nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos por
natureza filhos da ira, como os outros também.
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55. O HOMEM PODERÁ SER ENGANADO EM SEU CORAÇÃO?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
 SALMO 95:10 Quarenta anos estive desgostado com esta geração, e disse:

É um

povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus caminhos;
 EZEQUIEL 33:31 E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante
de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra; pois
lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza;
 ROMANOS 16:18 Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao
seu ventre; e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos

simples;
 HEBREUS 3:10 Por isso me indignei contra esta geração, E disse: Estes sempre
erram em seu coração, E não conheceram os meus caminhos;
Uma pessoa que não conheça os caminhos, a palavra de Deus sempre terá
um coração, uma mente errada, uma mentalidade, uma razão contrária à vontade
do Senhor.

56. O HOMEM TEM SEDE DE DEUS, O CORAÇÃO DO HOMEM CLAMA POR
DEUS?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:



SALMO 84:2 A minha alma está desejosa, e desfalece pelos átrios do SENHOR;

o

meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo.

57. O HOMEM PODERÁ TER O CORAÇÃO ENFRAQUECIDO PELAS AFRONTAS?
RESPOSTA: SIM.

FUNDAMENTO BÍBLICO:
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 SALMO 69:20 Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo;
esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum; e por
consoladores, mas não os achei;
 SALMO 109:22 Pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido

dentro de mim.
58. O HOMEM RECEBE O ESPÍRITO SANTO DENTRO DO SEU CORAÇÃO?
RESPOSTA: No coração, na mente, no encéfalo é o local onde o
Espírito Santo habita dentro do homem.
Também nisso vemos a importância da razão, do funcionamento
sadio do encéfalo o qual produz a razão, a racionalidade. O Espírito
Santo foi enviado, por Deus, para dentro da mente do homem.
FUNDAMENTO BÍBLICO:



II CORÍNTIOS 1:22 O qual também nos selou e

deu o penhor do

Espírito em nossos corações;
 II CORÍNTIOS 4:6 Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz,

quem resplandeceu em nossos corações,

é

para iluminação do

conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo;



GÁLATAS 4:6 E, porque sois filhos, Deus enviou

aos vossos corações

o Espírito de seu Filho,;


EFÉSIOS 3:17

Para que Cristo habite pela fé nos vossos

corações...;
 II PEDRO 1:19 E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual
bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro,
até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos
corações.
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59. O HOMEM ARMAZENA, REGISTRA INFORMAÇÕES NO CORAÇÃO, NA
MENTE?
RESPOSTA: SIM. O cérebro é o único lugar no corpo do homem onde
pode ser “memorizado”, “armazenado” informações.
FUNDAMENTO BÍBLICO:



GÊNESIS 37:11 Seus irmãos, pois, o invejavam; seu pai porém guardava

este negócio no seu coração;
 DEUTERONÔMIO 6:6 E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu

coração;
 DEUTERONÔMIO 15:9 Guarda-te, que não haja palavra perversa no teu

coração, ...;
 DEUTERONÔMIO 30:14 Porque esta palavra está mui perto de ti, na tua boca, e
no teu coração, para a cumprires;
 I SAMUEL 25:25 Meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal,
impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome,
e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor, que enviaste;

 II SAMUEL 13:33 Não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei
meu senhor tal coisa, dizendo: Morreram todos os filhos do rei; porque só
morreu Amnom;

 II SAMUEL 19:19 E disse ao rei: Não me impute meu senhor a minha culpa, e não
te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei meu senhor
saiu de Jerusalém; não conserve o rei isso no coração;
 SALMO 119:11 Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar
contra ti;
 PROVÉRBIO 4:4 E ele me ensinava e me dizia: Retenha o teu coração as
minhas palavras; guarda os meus mandamentos, e vive;
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 ISAÍAS 51:7 Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração

está a minha lei; não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas
injúrias;
 JEREMIAS 31:33 Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles

Porei a minha lei “no seu interior,” e a
“escreverei no seu coração”;...;
dias, diz o SENHOR:

 LUCAS 1:66 E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações,
dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele;
 LUCAS 2:51 E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe
guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em
estatura, e em graça para com Deus e os homens;
 LUCAS 8:12 E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem; depois vem o
diabo, e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo;
 LUCAS 8:15 E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a
conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança;
 II CORÍNTIOS 3:2 Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações,
conhecida e lida por todos os homens;
 HEBREUS 8:10 Porque esta é a aliança que depois daqueles dias Farei com a casa de
Israel, diz o Senhor; Porei as minhas leis “no seu entendimento,”

E em seu coração as escreverei;...;
 HEBREUS 10:16 Esta é a aliança que farei com eles Depois daqueles dias, diz o

Porei as minhas leis em seus corações, E as
escreverei em seus entendimentos; ...
Senhor:

60. O HOMEM É IGUAL AO PENSAMENTO BOM, OU MAL, DO SEU CORAÇÃO?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
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 JÓ 10:13 Porém estas coisas as ocultaste no teu coração; bem sei eu que isto
esteve contigo;
 PROVÉRBIO 23:7 Porque,

como imaginou no seu coração, assim é

ele...;


PROVÉRBIO 27:19 Como na água o rosto corresponde ao rosto,

assim o

coração do homem ao homem;
O homem é tal qual é sua mente. Assim, como pensa o homem deste modo é o
tal homem.

 LUCAS 21:14 Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis
de responder.

61. O HOMEM ERRA AO PROFETIZAR COISAS DE SEU CORAÇÃO, SEM
DEUS TER FALADO?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 JEREMIAS 23:16 Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Não deis ouvidos às
palavras dos profetas, que entre vós profetizam; fazem-vos desvanecer; falam da visão
do seu coração, não da boca do SENHOR;
 JEREMIAS 23:17 Dizem continuamente aos que me desprezam: O SENHOR disse:
Paz tereis; e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem: Não virá
mal sobre vós;
 JEREMIAS 23:26 Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam
mentiras, e que só profetizam do engano do seu coração?;
 EZEQUIEL 11:17 E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu
povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas;
 EZEQUIEL 13:2 Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que
profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração: Ouvi a palavra do
SENHOR.
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62. O HOMEM PODERÁ ORAR, CLAMAR, NO CORAÇÃO A DEUS?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 LAMENTAÇÕES 2:18 O coração deles clamou ao Senhor: O muralha da filha
de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite; não te dês
descanso, nem parem as meninas de teus olhos;
 LAMENTAÇÕES 2:19 Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias; derrama
o teu coração como águas diante da presença do Senhor; levanta a ele as tuas mãos,
pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas;
 OSEIAS 7:14 E não clamaram a mim com seu coração, mas
davam uivos nas suas camas; para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim
se rebelam.

63. O HOMEM PRECISA RECEBER A PALAVRA DE DEUS NO CORAÇÃO?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:

 EZEQUIEL 3:10 Disse-me mais: Filho do homem, recebe no teu coração

todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus
ouvidos.

64. O HOMEM TEM PENSAMENTOS NO CORAÇÃO ENQUANTO DORME?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:

 JÓ 4:13 Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai
sobre os homens o sono profundo.
65. O HOMEM PODERÁ PECAR ATRAVÉS DOS PENSAMENTOS DO CORAÇÃO?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
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 MATEUS 5:28 Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a
cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.

66. O HOMEM PODERÁ TER O PENSAMENTO, O CORAÇÃO, LONGE DE
DEUS?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 SALMO 49:11 O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as
suas habitações de geração em geração; dão às suas terras os seus próprios nomes;
 PROVÉRBIOS 6:16,18 Estas seis coisas o SENHOR odeia,... 18 O coração que
maquina pensamentos perversos, ...;
 MATEUS 15:8 Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os
seus lábios, mas o seu coração está longe de mim;
 MARCOS 7:6 E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós,
hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, Mas o seu coração
está longe de mim.

67. O HOMEM DEVE PERDOAR DE CORAÇÃO OS PECADOS DOS OUTROS?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 MATEUS 18:34 E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que
pagasse tudo o que devia. Assim vos fará, também, meu Pai celestial, se do

coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas.
68. O HOMEM PODERIA VOLTAR PARA O MUNDO, PARA O EGITO,
ATRAVÉS DO CORAÇÃO?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 ATOS 7:39 Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu
coração se tornaram ao Egito.
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69. O HOMEM PODERÁ OBEDECER A DEUS ATRAVÉS DO CORAÇÃO?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 ROMANOS 6:17 Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes
de coração à forma de doutrina a que fostes entregues.

70. O HOMEM PODERIA TER DUPLO ÂNIMO EM SEU CORAÇÃO?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 I CRÔNICAS 12:33 De Zebulom, dos que podiam sair no exército, cinqüenta mil
ordenados para a peleja com todas as armas de guerra; como também destros para
ordenarem uma batalha, e

não eram de coração dobre;

 TIAGO 1:8 O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos;
 TIAGO 4:8 Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores;
e, vós de duplo ânimo, purificai os corações;
 II PEDRO 2:14 Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar,
engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de
maldição;
 I JOÃO 3:21 Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com
Deus.

71. O HOMEM PODE FAZER ALGO COM BOA OU MÁ MENTE/CORAÇÃO?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 JEREMIAS 42:10 Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, e não
vos derrubarei; e vos plantarei, e não vos arrancarei; porque estou arrependido do mal
que vos tenho feito;
 MARCOS 6:20 Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo;
e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o
ouvia;
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 JOÃO 6:21 Então eles de boa mente o receberam no barco; e logo o barco chegou à
terra para onde iam;
 II CORÍNTIOS 11:29 Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os
insensatos.

72. O HOMEM PODERÁ TER A PALAVRA RETIRADA DO CORAÇÃO PELO
ADVERSÁRIO?
RESPOSTA: SIM. O homem poderá dá lugar ao adversário para retirar
da mente a palavra que ouviu. Com isso o homem ficará sem a palavra
que geraria fé e vida.
FUNDAMENTO BÍBLICO:

 MARCOS 4:15 E, os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é
semeada; mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que
foi semeada nos seus corações.
73. O HOMEM PODERÁ TER O ESPÍRITO SANTO/JESUS NO CORAÇÃO?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:

 II PEDRO 1:19 E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem
fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que
o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações.
74. O HOMEM DEVE EVITAR MAUS PENSAMENTOS, POIS OS ANJOS
DARIAM NOTÍCIA DISSO?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 ECLESIASTES 10:20 Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem
tampouco no mais interior da tua recamara amaldiçoes ao rico; porque as aves dos
céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia do assunto.

69
O QUE A BÍBLIA FALA SOBRE A MENTE A RAZÃO A CONSCIÊNCIA O CORAÇÃO
PÁGINA: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR E-MAIL: REVELACAODABIBLIA@GMAIL.COM
ARQUIVO CÓPIA DE: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:28:51.

A

BÍBLIA FALA SOBRE A MENTE A RAZÃO A CONSCIÊNCIA

75. O HOMEM PODERÁ ESTAR,

OU NÃO,

O CORAÇÃO

ENTENDENDO A VANTADE DEUS?

RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 PROVÉRBIOS 15:14 O coração entendido buscará o conhecimento, mas a
boca dos tolos se apascentará de estultícia;
 ISAÍAS 32:4 E o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento;
e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente;
 II CORÍNTIOS 3:15 E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre

o coração deles.
76. O HOMEM PODERÁ TER O CORAÇÃO INFLUENCIADO PELO INIMIGO?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 JOÃO 13:2 E, acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas
Iscariotes, filho de Simão, que o traísse.

77. O HOMEM PODERÁ SENTIR NO CORAÇÃO A PRESENÇA DE DEUS?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 LUCAS 24:32 E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso
coração quando, pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras?

78. O HOMEM PODERÁ ESTAR COM IDOLOS NO CORAÇÃO?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 EZEQUIEL 14:4 Portanto fala com eles, e dize-lhes: Assim diz o Senhor DEUS:
Qualquer homem da casa de Israel, que levantar os seus ídolos no seu coração,
e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o SENHOR,
vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos.
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79. O HOMEM PRUDENTE PÕE O CORAÇÃO NAQUILO QUE É SUA
RESPONSABILIBADE?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 PROVÉRBIOS 27:13 Procura conhecer o estado das tuas ovelhas; põe o teu
coração sobre os teus rebanhos.

80. O HOMEM
INVESTIGADOR?

FOFOQUEIRO,

MEXERIQUEIRO

TEM

O

CORAÇÃO

RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 SALMO 64:6 Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode
inquirir; e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles, e o coração, são
profundos.

81. O HOMEM PRECISA ANUNCIAR A FIDELIDADE E A JUSTIÇA DO
SENHOR?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:

Não escondi a tua justiça dentro do meu
coração; apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não
escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua
verdade.

 SALMO 40:10

82. O HOMEM PRECISA MEDITAR COM SANTIDADE, ENTENDIMENTO,
PUREZA?
RESPOSTA: SIM.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 SALMO 39:3 Esquentou sê-me o

coração dentro de mim; enquanto

eu meditava se acendeu um fogo; então falei com a minha língua...;
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 SALMO 49:3 A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração
será de entendimento;
 FILIPENSES 4:8 Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é
honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de
boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso

pensai.

83. DEUS PODE FAZER VOLTAR O CORAÇÃO DO HOMEM?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 I REIS 18:37 Responde-me, SENHOR, responde-me, para que este povo conheça que
tu és o SENHOR Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração;
 EZEQUIEL 11:19 E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro
deles; e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne;
 EZEQUIEL 36:26 E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito
novo; e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de
carne.

84. DEUS PODERÁ INDUZIR O CORAÇÃO DO HOMEM A TER UMA
DETERMINADA ATITUDE?
RESPOSTA: Sim. Deus por ser o Todo-Poderoso pode qualquer coisa.
Neste item estamos tratando da revelação que Deus traz ao
coração do homem para que tal pessoa faça, ou deixe de fazer, alguma
coisa para benefício do próprio homem.
Deus revela e às vezes insiste, como foi o caso de Jonas, mas
Deus respeita o livre-arbítrio que o homem recebeu. Se o homem não
quer obedecer nem por insistência do Espírito Santo evidentemente
que Deus não o obrigará a fazer o que não quer fazer.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 JOSUÉ 11:20 Porquanto do SENHOR vinha o endurecimento de seus
corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente
destruídos e não achassem piedade alguma; mas para os destruir a todos como o
SENHOR tinha ordenado a Moisés;
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 I SAMUEL 10:26 E foi também Saul à sua casa, em Gibeá; e foram com ele do exército
aqueles cujos corações Deus tocara;
 NEEMIAS 2:12 E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a
ninguém o

que o meu Deus me pós no coração para fazer em
Jerusalém; e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava
montado;
 NEEMIAS 7:5 Então o meu Deus me pós no coração que ajuntasse
os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias; ...;
 JEREMIAS 32:40 E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazerlhes o bem; e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem
de mim;
 ATOS 16:14 E certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de
Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que
estivesse atenta ao que Paulo dizia;
 APOCALIPSE 17:17 Porque Deus tem posto em seus corações, que cumpram
o seu intento, e tenham uma mesma idéia, e que dêem à besta o seu reino, até que se
cumpram as palavras de Deus.

85. DEUS PODERÁ ENVIAR PRAGAS AO CORAÇÃO, MENTE DO HOMEM
IDÓLATRA?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 ÊXODO 9:14 Porque esta vez

enviarei todas as minhas pragas

sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas
que não há outro como eu em toda a terra;
 LEVÍTICO 26:36 E, quanto aos que de vós ficarem, Eu porei tal pavor nos seus
corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os
perseguirá; e fugirão como quem foge da espada; e cairão sem ninguém os perseguir;
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 EZEQUIEL 32:9 E afligirei os corações de muitos povos, quando eu levar a tua
destruição entre as nações, às terras que não conheceste.
 DANIEL 4:16 Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem,
e lhe seja dado coração de animal; e passem sobre ele sete tempos;
 DANIEL 5:21 E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito
semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses; fizeram-no
comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que
conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem
quer constitui sobre ele.

86. DEUS PODE ENVIAR ALEGRIA
TESTEMUNHO DE SUA GRAÇA?

AO

CORAÇÃO

DO

HOMEM

C/

RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 ATOS 14:17 E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiandovos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de

alegria os vossos corações.
87. DEUS INCLINA O CORAÇÃO DO HOMEM PARA BUSCAR AO SENHOR?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 I REIS 8:58 Inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os
seus caminhos, e para guardar os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus
juízos que ordenou a nossos pais;
 SALMO 119:36 Inclina o meu coração aos teus testemunhos,...

88. DEUS PODERÁ
ENTENDIMENTO?

MUDAR

O

CORAÇÃO

COMO

JUÍZO,

ou

negar

RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
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 DEUTERONÔMIO 28:65 E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a
planta de teu pé terá repouso; porquanto o SENHOR ali te dará coração agitado,
...;
 DEUTERONÔMIO 29:4 Porém não vos tem dado o SENHOR um coração
para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje;
 JÓ 17:4 Porque aos seus corações encobriste o entendimento, por isso não os
exaltarás;
 JÓ23:16 Porque Deus
perturbou;

macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me

 SALMO 81:12 Portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e
andaram nos seus próprios conselhos;
 LAMENTAÇÕES 3:65 Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles;
 DANIEL 7:4 O primeiro era como leão, e tinha asas de águia; enquanto eu olhava,
foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem,
e foi-lhe dado um coração de homem.

89. DEUS PODERÁ PURIFICAR O CORAÇÃO DO HOMEM ATRAVÉS DA FÉ
NELE?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 ATOS 15:9 E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus
corações pela fé;
 EFÉSIOS 3:16 Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais
corroborados/APOIADO com poder pelo seu Espírito no homem interior;
 HEBREUS 10:22 Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé,
tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água
limpa.
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90. DEUS PODERÁ DAR SABEDORIA E CONSERVAR O CORAÇÃO DOS
SERVOS?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 ÊXODO 36:1 Assim trabalharam Bezalel e Aoliabe, e todo o homem sábio de

coração, a quem o SENHOR dera sabedoria e inteligência, para
saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo
o que o SENHOR tinha ordenado;
 ÊXODO 36:2 Então Moisés chamou a Bezalel e a Aoliabe, e a todo o homem

sábio de coração, em cujo coração o SENHOR tinha dado
sabedoria; a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazêla;
 I REIS 3:9 A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo,
para que prudentemente discirna entre o bem e o mal; porque quem poderia julgar a
este teu tão grande povo?;
 I REIS 3:12 Eis que fiz segundo as tuas palavras;

eis que te dei um

coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois
de ti igual não se levantará;
 I REIS 4:29 E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo

entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do
mar;



para ouvir a
sabedoria que Deus tinha posto no seu coração;
I REIS 10:24 E toda a terra buscava a face de Salomão,

 I CRÔNICAS 29:18 SENHOR Deus de Abraão, Isaque, e Israel, nossos pais,

conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do
coração de teu povo; e encaminha o seu coração para ti;
 I CRÔNICAS 29:19 E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito, para
guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, e os teus
estatutos; e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado;
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 II CRÔNICAS 1:11 Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto

no teu coração, e não pediste riquezas, bens, ou honra, nem a morte dos que te
odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti

sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre
o qual te constituí rei;
 II CRÔNICAS 9:23 E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão, para
ouvirem a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração;

 SALMO 90:12 Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que
alcancemos corações sábios;
 JEREMIAS 24:7 E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o
SENHOR; e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus; porque se converterão a
mim de todo o seu coração;
 JEREMIAS 32:39 E lhes darei um mesmo coração, e um só caminho, para que me
temam todos os dias, para seu bem, e o bem de seus filhos, depois deles;
 FILIPENSES 4:7 E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os

vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
91. DEUS INSPIRA, ENCAMINHA, FALA AO CORAÇÃO DO HOMEM?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 RUTE 2:13 E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, senhor meu, pois me consolaste,
e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas
criadas;
 I SAMUEL 2:1 Então orou Ana, e disse: O meu coração exulta ao

SENHOR, o meu poder está exaltado no SENHOR; a minha boca se dilatou sobre
os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação;
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 I SAMUEL 2:35 E Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel,

que procederá

segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme,
e andará sempre diante do meu ungido;
 ESDRAS 7:27 Bendito seja o SENHOR Deus de nossos pais, que tal

inspirou ao coração do rei, para ornar a casa do SENHOR, que está em
Jerusalém;
 II TESSALONICENSES 3:5 Ora o Senhor encaminhe os vossos corações

no amor de Deus, e na paciência de Cristo.
92. DEUS PEDIU O CORAÇÃO PORQUE ELE PODE MUDAR O CORAÇÃO DO
HOMEM?
RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 I SAMUEL 10:9 Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel,

Deus lhe mudou o coração em outro; e todos aqueles sinais aconteceram
naquele mesmo dia;
 ESDRAS 6:22 E celebraram a festa dos pães ázimos por sete dias com alegria; porque
o SENHOR os tinha alegrado, e tinha mudado o coração do rei da

Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o
Deus de Israel;
 SALMO 51:10 Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito
reto;
 SALMO 86:11 Ensina-me, SENHOR, o teu caminho, e andarei na tua verdade;

une o meu coração ao temor do teu nome;
 PROVÉRBIOS 23:26 Dá-me,
olhos observem os meus caminhos.

filho meu, o teu coração, e os teus
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CORAÇÃO?

DETERMINA

SERMOS

APLICADOS,

O CORAÇÃO

DETERMINADOS,

DE

RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 DEUTERONÔMIO32:46 Disse-lhes: Aplicai o vosso coração a todas as
palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que
tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei.

94. DEUS EXAMINA E CONHECE O CORAÇÃO DE TODOS OS HOMENS?
RESPOSTA: Sim. Somente Deus conhece o coração de todos.
FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE DEUS CONHECE O CORAÇÃO DO
HOMEM:
 I SAMUEL 16:7 Porém o SENHOR disse a Samuel: Não atentes para a sua
aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado; porque o
SENHOR não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos,
porém o SENHOR olha para o coração;

 I REIS 8:39 Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a
cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração,

porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos
homens;
 I CRÔNICAS 28:9 E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o

porque
esquadrinha o SENHOR todos os corações, e
entende todas as imaginações dos pensamentos;
com um coração perfeito e com uma alma voluntária;

 I CRÔNICAS 29:17 E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os

corações, e que da sinceridade te agradas; eu também na
sinceridade de meu coração voluntariamente dei todas estas
coisas; e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te
deu;
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II CRÔNICAS 6:30 Então, ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e
perdoa, e

dá a cada um conforme a todos os seus caminhos,
segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o
coração dos filhos dos homens;
 II CRÔNICAS 32:31 Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de
Babilónia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez
naquela terra, Deus o desamparou, para tentá-lo, para saber tudo o

que havia no seu coração;
 SALMO 7:9 ... Tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins;
 SALMO 10:13 Por que blasfema o ímpio de Deus? Dizendo no seu coração:

Tu não o esquadrinharás?;
 SALMO 26:2 Examina-me, SENHOR, e prova-me; esquadrinha os meus rins e o
meu coração;
 SALMO 31:24 Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que
esperais no SENHOR;
 SALMO 34:18 Perto está o SENHOR dos que têm o coração

quebrantado, e salva os contritos de espírito;
 SALMO 44:21 Porventura não esquadrinhará Deus ... Sabe os segredos do
coração;
 SALMO 78:18 E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu
apetite;
 SALMO 94:11 O SENHOR conhece os pensamentos do homem, que são
vaidade;



SALMO 101:4 Um

coração perverso se apartará de mim; não
“conhecerei” o homem mau;
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Deus não conhece aquele que TEM UM CORAÇÃO CHEIO DE MALES. Não se trata de
Deus não saber da existência de alguém, mas Dele rejeitar tal pessoa pelo
estado pecaminoso que a pessoa está vivendo.

 PROVÉRBIO 15:11 O inferno e a perdição estão perante o SENHOR; quanto
mais os corações dos filhos dos homens?;
 PROVÉRBIO 17:3 O crisol é para a prata, e o forno para o ouro; mas o SENHOR
é quem prova os corações;
 PROVÉRBIO 20:27 O espírito do homem é a lâmpada do SENHOR, que
esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre.
Deus “esquadrinha, pesquisa, observa”, “todo o interior”, a mente/coração
do homem utilizando, até mesmo, o próprio espírito do homem, que Deus lhe
deu.

 PROVÉRBIO 21:2 Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o SENHOR
sonda os corações;
 PROVÉRBIO 24:12 Se disseres: Eis que não o sabemos; porventura não o

considerará Aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que
atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra?;
 ISAÍAS 66:18 Porque conheço ... Os seus pensamentos; ...;
 JEREMIAS 17:10 Eu, o SENHOR, esquadrinho o coração e provo os rins; e
isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações;
 EZEQUIEL 14:3 Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos
seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face; devo eu de
alguma maneira ser interrogado por eles?
 EZEQUIEL 20:32 E o que veio à vossa mente de modo algum sucederá, quando
dizeis: Seremos como os gentios, como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro
e à pedra;
 MATEUS 9:4 Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que
pensais mal em vossos corações?;
 MATEUS 12:25 Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, ...;
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 LUCAS 5:22 Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu, e disselhes: Que arrazoais em vossos corações?;
 LUCAS 9:47 Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um

menino, pô-lo junto a si;
 LUCAS 16:15 E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos
homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é
elevado, perante Deus é abominação;
 ATOS 1:24 E, orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de

todos, mostra qual destes dois tens escolhido;
 ATOS 15:8 E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o
Espírito Santo, assim como também a nós;
 ROMANOS 2:15 Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações,
testificando juntamente a sua consciência, e os seus pensamentos, quer acusando-os,
quer defendendo-os;
 ROMANOS 8:27 E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do
Espírito; e é ELE que segundo Deus intercede pelos santos;
Deus conhece nossos pensamentos...

 I CORÍNTIOS 2:11 Porque, ... O espírito do homem, que nele está... (b)... ...
Sabe as coisas do homem (a) ( sinistro/espantoso).
O
espírito
do
homem
tem
consciência,
sabe
o
que
está
na
mente/coração/intensão do seu próprio homem. Portanto, a terceira parte
integrante do homem, o espírito do homem, responde pelo que fizer enquanto
estiver morando no corpo físico porque tem total conhecimento de tudo que
o homem está fazendo. Sendo por isso co-responsável, co-autor de tudo que
o homem faz ATRAVÉS DO CORPO FÍSICO.

 I TESSALONICENSES 2:4 Mas, como fomos aprovados de Deus para que o
evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens,

mas a Deus, que prova os nossos corações;
 HEBREUS 4:12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ... E é apta para discernir
os pensamentos e intenções do coração;
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 I JOÃO 3:20 Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o
nosso coração, e conhece todas as coisas;
 APOCALIPSE 2:23 E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que
Eu Sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo
as vossas obras.

95. DEUS “DESCONHECE”, REJEITA O HOMEM DE CORAÇÃO PERVERSO?
RESPOSTA: Sim. NÃO VOS CONHEÇO... Deus conhece, sabe de todas as
coisas. Quando a palavra diz que Deus não conhece, “não vos conheço”
Deus está apontando uma rejeição para o homem em função do coração
rebelde, perverso que homem tem.
FUNDAMENTO BÍBLICO:



SALMO 101:4 Um

coração perverso se apartará de mim; não
“conhecerei” o homem mau.
Deus não conhece aquele que TEM UM CORAÇÃO CHEIO DE MALES. Não se trata de
Deus não saber da existência de alguém, mas Dele rejeitar tal pessoa pelo
estado pecaminoso que a pessoa está vivendo.

 SALMO 101:5 Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei;
aquele que tem ... Coração soberbo, não suportarei;
 PROVÉRBIO 6:12,14,16,18 O homem mau, o homem iníquo tem a boca pervertida.
14 Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal; anda
semeando contendas. 16 Estas seis coisas o SENHOR odeia, ... 18 O coração que

maquina pensamentos perversos,...;
 PROVÉRBIO 11:20 Abominação ao SENHOR são os perversos de

coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite;
 PROVÉRBIO 16:5 Abominação é ao SENHOR todo o altivo de coração; não
ficará impune mesmo de mãos postas;
 PROVÉRBIO 17:20 O perverso de coração jamais achará o bem; e o que tem a
língua dobre vem a cair no mal.
 PROVÉRBIO 21:4 O... Coração orgulhoso ... É pecado.
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QUEBRANTADO?

O

HOMEM

QUE

TENHA

O CORAÇÃO

CORAÇÃO

CONTRITO,

RESPOSTA: Sim.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
 II CRÔNICAS 16:9 Porque, quanto ao SENHOR, seus olhos passam por

toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo

coração é perfeito para com ele; nisto, pois, procedeste loucamente
porque desde agora haverá guerras contra ti.
Deus vela para socorrer quem tem o coração voltado para Deus.

 SALMO 51:17 Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração
quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus;
 SALMO 57:7 Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração;
cantarei, e darei louvores;
 SALMO 62:8 Confiai nele, ó povo, em todos os tempos; derramai perante ele o vosso
coração. Deus é o nosso refúgio;
 ISAÍAS 26:3 Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque
ele confia em ti.

 ISAÍAS 57:15 Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e cujo
nome é Santo: Num alto e santo lugar habito; como também com o contrito e abatido
de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração

dos contritos.
 ISAÍAS 61:1 O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me
ungiu, para pregar boas novas aos mansos; enviou-me a restaurar os

contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão
aos presos.

97. DEUS TERIA PENSAMENTO, CORAÇÃO, MENTE?
RESPOSTA: A bíblia diz que Deus tem coração, tem mente, tem
pensamento. O que não é registrado é a existência de uma bomba de
sangue. Até porque Deus é espirito e não tem sangue biológico.
FUNDAMENTO BÍBLICO:
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 JUÍZES 5:9 Meu coração é para os legisladores de Israel, que
voluntariamente se ofereceram entre o povo; bendizei ao SENHOR;
 I SAMUEL 13:14 Porém agora não subsistirá o teu reino; já tem buscado o

SENHOR para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem
ordenado o SENHOR, que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o
que o SENHOR te ordenou;
 II SAMUEL 7:21 Por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste
toda esta grandeza; fazendo-a saber a teu servo;

 I REIS 9:3 E o SENHOR lhe disse: Ouvi a tua oração, e a súplica que fizeste perante
mim; santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre; e os
meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias;
 II REIS 10:30 Por isso disse o SENHOR a Jeú: Porquanto bem agiste em fazer o que
é reto aos meus olhos e, conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste
à casa de Acabe, teus filhos, até à quarta geração, se assentarão no trono de Israel;
 I CRÔNICAS 17:19 O SENHOR, por amor de teu servo, e segundo o teu

coração, fizeste toda esta grandeza, para fazer notória todas estas grandes coisas;
 II CRÔNICAS 7:16 Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o
meu nome esteja nela perpetuamente; e nela estarão fixos os meus olhos e o meu
coração todos os dias;
 JÓ 7:17 Que é o homem, para que tanto o engrandeças, e ponhas nele o teu
coração;
 JÓ 9:4 Ele é sábio de coração, e forte em poder; quem se endureceu contra ele,
e teve paz?
 JÓ 34:14 Se Ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para
si o seu espírito e o seu fôlego;
 ISAÍAS 55:8 Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
...;
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 ISAÍAS 55:9 Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, ..., e os
meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos;
 JEREMIAS 3:15 E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos
apascentarão com ciência e com inteligência;
 JEREMIAS 7:31 E edificaram os altos de Tofete, que está no Vale do Filho de Hinom,
para queimarem no fogo a seus filhos e a suas filhas, o que nunca ordenei, nem me

subiu ao coração;
 JEREMIAS 23:20 Não se desviará a ira do SENHOR, até que execute e cumpra os
desígnios do seu coração; nos últimos dias entendereis isso claramente;
 JEREMIAS 30:24 Não voltará atrás o furor da ira do SENHOR, até que tenha
executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração; no fim dos dias
entendereis isto;
 JEREMIAS 32:35 E edificaram os altos de Baal, que estão no Vale do Filho de Hinom,
para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque; o que nunca lhes
ordenei, nem veio ao meu coração, que fizessem tal abominação, para fazerem pecar
a Judá;
 JEREMIAS 32:41 E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem; e plantá-los-ei nesta terra
firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma;
 ROMANOS 11:34 Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi
seu conselheiro?;
 I CORÍNTIOS 2:16 Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa
instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.

98. CONCLUSÃO.
A aversão total à razão é algo contraditório, pois,
alguém que defenda a existência de livre-arbítrio, por
coerência, DEVERIA TAMBÉM SER DEFENSOR, até certo limite,
DA RAZÃO.
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Se alguém é totalmente contrário à participação da razão humana
na aceitação, e na execução, do processo salvador, por coerência,
deveria ser adepto da tese, antibíblica, de uma salvação, e de uma
condenação, por obra exclusiva de Deus. Deveria ser adepto do
determinismo calvinista, onde a salvação seria imposta ao homem
por força exclusiva de Deus.
Para os deterministas a salvação e a condenação do homem seriam
frutos de imposições soberanas da parte de Deus, sem a participação
da/o razão/livre-arbítrio do homem. Isso é um erro, como também é
um ERRO PREGAR QUE A RAZÃO HUMANA NÃO É USADA POR DEUS NO PROCESSO
DE SALVAÇÃO, e igualmente é um erro achar que o homem é salvo por
exclusiva atuação racional do homem, salvando a “SI” mesmo.
A razão entra não só na permissão/aceitação da salvação,
através da anuência de livre-arbítrio permissivo, (inicial), mas
também durante a execução do pacto salvador, uma permissão da
execução do projeto de Deus.
O fruto da racionalidade poderá permitir/anuir, ou impedir,
que O SENHOR execute a aliança/pacto para a salvação de determinada
pessoa.
O homem não deixa de ter o exercício da RAZÃO, depois que
aceita a salvação, nem é irracional, sem liberdade de agir, antes
de aceitar o salvador. Portanto, precisamos alcançar onde entra e
qual o limite participativo da razão humana no acordo salvador com
Jesus.
O homem não é salvo pela sua própria mente, mas é com a mente
que ‘ se crê para a justiça’, é com a razão que compreendemos e o Senhor nos
cura. (ROMANOS 10:10 e MATEUS 13:15).

99. OSCULO SANTO.
Que a soberana mente de Deus ilumine, inspire e revele tudo
que é necessário à razão/mente dos seus servos.
Que o Senhor diuturnamente dirija a nossa razão para podermos
viver somente da razão de Deus, sem nos desviarmos do projeto de
Salvação pela graça do Senhor Jesus.
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Que a mente de Deus nos leve a aceitar a bíblia como um todo,
como uma rocha completa e compacta.
Que a mente de Deus nos auxilie a não rejeitarmos parte da
bíblia, mas que a aceitemos como uma rocha única e suficiente para
nosso ensino.
Que a razão do Espírito Santo em nós nos leve a edificar a
nossa razão em toda a bíblia sem mutilarmos as sagradas
escrituras...
Aleluia.
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