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“Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar
do Deus vivo.” Hebreus 3:12
I – INTRODUÇÃO
Quem tem um coração mal e infiel, mais cedo ou mais tarde irá se apartar do Senhor. Pois,
o desejo de fazer o mal está presente em seu coração e a infidelidade é um mal tão grande que
leva a pessoa a ser falsa.
Um coração mal é aquele que está cheio de pensamentos e sentimentos malignos que
levam o homem a fazer o que não convém. O Senhor Jesus disse que do coração é que procedem
as motivações que levam o homem a cometer toda sorte de coisas ruins.
“Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição,
furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.” Mateus 15:19
É por isso que temos de vigiar e não alimentar pensamentos ruins, nem acalentar desejos
malignos em nosso coração, pois o que estiver armazenado ali é o que nos motivará a agir, a falar,
a proceder. Nós agiremos de acordo com o que estiver em nossos corações. Pois, o que está
alojado no coração é exatamente o que dá impulso ao homem para agir.
II – NÓS TEMOS A OBRIGAÇÃO DE GUARDAR NOSSO CORAÇÃO
“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes
da vida.” Provérbios 4:23
Guardar o coração significa vigiar com aquilo que deixamos ficar alojado nele. A maneira
que temos para armazenar sentimentos e pensamentos em nosso coração é focalizando nossos
pensamentos em coisas ruins ou boas.
Quando uma pessoa pensa muito em cobiçar a beleza de homens ou mulheres, acaba
alimentando em seus corações o desejo do adultério ou prostituição.
“Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as
prostituições, os homicídios,” Marcos 7:21
Se alguém pensa demais em conseguir as coisas sem se importar com honestidade,
acabará se tornando um ladrão. O que está no coração impulsiona o homem a agir em direção aos
seus desejos. Por isso, é de vital importância não deixarmos pensamentos ruins ficarem ocupando
nossa mente. Se você vê que um pensamento ruim está vindo toda hora em sua mente, tenha o

discernimento e coloque no lugar a oração, cânticos de adoração ao nosso Deus, ou pense em
versículos da Palavra de Deus.

III – QUEM TEM CORAÇÃO MAL SE AFASTA DO SENHOR
“Um coração perverso se apartará de mim; não conhecerei o homem mau.” Salmos
101:4
“Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal; anda semeando
contendas.” Provérbios 6:14
Por isso, vemos muitas pessoas se desviando do Senhor. É porque andam alimentando
ruindade no coração. O Senhor não mente, Ele disse que quem tiver um coração perverso irá se
afastar dele. Então, temos de vigiar muito o nosso coração, para em tempo algum nos desviarmos
de Sua Presença.
Você que deseja estar a cada dia na presença do Senhor, busque a transformação de seu
coração. Renove seus pensamentos, tire os velhos hábitos de pensamentos ruins e medite na
Palavra de Deus que lhe dará um coração sábio.
“Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios.”
Salmos 90:12
O que alcança um coração sábio, alcança paz e alegria. Quando aprendemos os juízos do
Senhor, adquirimos corações sábios.
“Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos.” Salmos
119:7
O Senhor nos aconselha a guardar nossos corações para nunca nos desviemos dele. Sim,
um coração ruim é um dos maiores motivos que levam uma pessoa a se desviar dos caminhos do
Senhor. Se desejamos a salvação de nosso Deus, temos de montar guarda em nossos corações.
“Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros
deuses, e vos inclineis perante eles;” Deuteronômio 11:16
CONCLUSÃO
Temos de colocar uma muralha ao redor de nosso coração para que em tempo algum
deixemos ficar alojados nele pensamentos ruins que mais cedo ou mais tarde nos fará afastar da
Presença do Senhor. Nosso coração é muito importante, e deve ser muito bem guardado. E a
melhor proteção é a meditação na Palavra de Deus.
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