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TEMA: TENHA UM CORAÇÃO NOBRE 
 

Estudo Pequenos Grupos 
Novembro 2011 – 01 

 
 

1. DISCIPULADO (40 minutos) 
 
INTRODUÇÃO: 
O que significa ter um coração nobre? Será que existe algo sobre “coração nobre” na Bíblia?  

Algumas coisas que não necessariamente significam ter um CORAÇÃO NOBRE, mas às vezes são confundidas 
com isso...  

 Boas ações! 

 Ser uma pessoa correta! 

 Ser respeitado pelas pessoas! 
 

Isso pode acontecer com pessoas que tem um “coração nobre”! Mas também acontecem com pessoas que não 
tem um coração nobre! 

Na verdade, ter um coração nobre tem a ver com quem habita o seu coração! Se Jesus Cristo, o Príncipe da 
paz, habita o seu coração, Ele o torna um coração nobre! 

Outra expressão para coração nobre seria CORAÇÃO PURO! E a Bíblia fala muito à respeito disso! 
 

Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. – Mateus 5.8 
 

Quem poderá subir o monte do SENHOR? Quem poderá entrar no seu Santo Lugar? Aquele que tem as mãos 
limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do 

SENHOR, e Deus, o seu Salvador lhe fará justiça. – Salmo 24.4-5 
 
Para entrarmos no “Santo Lugar”, precisamos ter um coração Nobre.  
Para que isso aconteça em sua vida...  
 
1. PERMITA A DEUS AVALIAR O CONTEÚDO DO SEU CORAÇÃO 

Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha 
conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. – Salmo 139.23-24 

 
O que está em seu coração? Quais são as coisas que você considera importantes? O que está oculto em seu 
coração? 
O próprio Jesus nos orienta a tomar cuidado com o que está em nosso coração... Leiam Lucas 21:34 

“Tenham cuidado, para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e 
aquele dia venha sobre vocês inesperadamente.” 

 
2. BUSQUE REAIS EXPERIÊNCIAS ESPIRITUAIS COM DEUS 

Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os 
mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação.– Rom 10.9-10 

 
Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à 

forma de ensino que lhes foi transmitida. – Romanos 6.17 
 
3. TENHA ESPERANÇA EM RELAÇÃO AO SEU FUTURO  
Uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo 

para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. – Filipenses 3.13-14 
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"Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam também em mim. – João 14.1 
Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem 

tenham medo. – João 14.27 
 

4. INTERAJA COM JESUS EM TODOS OS MOMENTOS 

Você precisa aprender a “curtir” a presença de Jesus Cristo em sua vida! 
Logo após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, acontece uma situação muito interessante com alguns homens 
que estão caminhando em direção à uma cidade chamada Emaús. Jesus junta-se a eles e começa a conversar 
sobre as “últimas notícias” ocorridas em Jerusalém (crucificação de Jesus). Eles caminham durante algum tempo 
com aquele homem, mas não conseguem perceber que aquele homem era Jesus! Só depois, durante uma refeição 
com Jesus é que os seus “olhos são abertos”. 

 

Perguntaram-se um ao outro: "Não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos 
expunha as Escrituras?" – Lucas 24.32 

 

Algumas pessoas não conseguem perceber a presença de Jesus. Ouvem a respeito de Jesus, falam a respeito de 
Jesus, mas simplesmente não conseguem perceber a presença Dele. 
Mas quero lhe dizer algo muito importante: Jesus é real e está presente neste lugar, nesta noite! E não só está 
presente como lhe convida a desfrutar da sua presença! Só Ele pode dizer: “Venham a mim, todos os que estão 
cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.” (Mateus 11.28) 
 
Talvez você esteja ansioso, preocupado ou estressado porque ainda não aprendeu a desfrutar da presença de 
Jesus Cristo em sua vida! Jesus veio para lhe dar vida e vida em abundância como diz em João 10:10! 

 

CONCLUSÃO 

Deus está falando com você durante toda essa mensagem e quero chamar a sua atenção para o que está escrito 

em Hebreus 3.15... 

Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. 

Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas 

culpas e com o corpo lavado com água pura. – Hebreus 10.22 

Receba hoje o perdão de Deus para sua vida! Deixe-O transformar seu coração em um “coração nobre” e 
receba o direito de ter a vida eterna com Cristo! 

 

 

 

 


