
Novo Reino, novo coração 
 

“E lhes darei um novo coração e um espírito novo porei dentro 
deles e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um 

coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e 
guardem os meus juízos, e os executem; e eles serão o meu 

povo, e eu serei o seu Deus.”  
(Ezequiel 11.19,20) 

  
Esse texto nos fala claramente que, ao entrarmos no Reino de 
Deus, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, 
passamos por um transplante espiritual, um transplante de coração. 
 
Recebemos um novo coração. Um coração onde não caberá mais:  
 
Rancor por causa de: 
- Decepções humanas  
- Traumas familiares 
- Rejeição 
- Abandono 
 
Também não haverá mais lugar para:  
- Imoralidades da carne 
- Conversas maledicentes 
- Correntes e cadeias das trevas. 
 
O coração que recebemos no novo reino é:  
- Limpo,  
- curado,  
- liberto do mal,  
- sedento por Deus e pelas coisas espirituais,  
- um coração maleável, tratável, ensinável. 
 
Esse transplante ocorre, porque precisamos viver segundo os 
princípios do Reino de Deus, sentindo alegria em sermos crentes e 
sentido sabor ao sermos alimentados pelas coisas espirituais e pela 
Palavra. 
 
Um coração natural (carnal) não consegue discernir entre o humano 
e o divino.  
Para um coração natural, Liderança, tempo de oração, freqüência 
nos cultos, na célula, dízimos, ofertas e outros compromissos com a 
igreja, tudo não passa de obrigações que podem ser 
negligenciadas, dependendo do humor e das emoções. 
 
Já o novo coração, transplantado por Deus, consegue discernir a 
unção espiritual que flui por trás da fidelidade com os serviços 



eclesiásticos e os investimentos na igreja.                                                                                                                                            
 
 
1. O Coração é a essência do nosso ser: 
 
a. O coração do homem (a alma, o espírito) é o seu maior tesouro  
(Mt 16.24-27) Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se 
alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome 
sobre si a sua cruz e siga-me; porque aquele que quiser salvar 
a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de 
mim achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo 
inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em 
recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na 
glória de seu Pai, com os seus anjos; e, então, dará a cada um 
segundo as suas obras. 
 
Nosso coração é o que temos de mais precioso, porque, se nosso 
coração estiver nas mãos de Cristo, nossa vida será marcada 
positivamente e vitoriosamente.  
 
b. É do coração que procedem os bons e maus desígnios  
(Lc 6.43-45) Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem 
má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece 
pelo seu próprio fruto; pois não se colhem figos dos 
espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. 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. 
 
Quando Jesus menciona o coração, está falando da alma e do 
espírito humano, o lugar onde surgem vontades e decisões que 
poderão marcar nossas vidas por muito tempo. 
 
c. É no coração do crente que Deus opera grandes mudanças  
(2 Co 5.17) Assim pois, se alguém está em Cristo, nova criatura 
é: as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. 
 
Para vivermos no Reino de Deus, segundo as regras do Reino e 
nos sentirmos alegres e realizados com esse modo de vida, é 
preciso que nosso coração seja mudado. (açaí sem o açúcar – tem 
que tomar desde pequeno) 
 
Essa mudança ocorre pelo amor e pelo poder de Deus. Porém, à 
medida que lutarmos contra, ela nunca será completa. 
 
 
 
 



2. Dar é uma das atitudes principais do novo coração: 
 
a. Deus é o maior doador que há. Ele deu seu filho por nós  
(Jo 3.16) Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o 
seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna. 
 
Ninguém jamais irá superar o nosso Deus nessa questão!  
 
No tocante a ofertas e dízimos, que são ordenanças de Deus sobre 
coisas materiais, é exatamente para que sejamos livres da avareza, 
prósperos e para que haja recursos na igreja, para que o Reino se 
expanda. 
 
Na verdade, a Palavra nos diz que quando retemos dízimos e 
ofertas, somos avarentos e desonramos a Deus. Então alguém que 
é avarento(a), não viverá no Reino com alegria. Haverá sempre o 
sentimento de que está em falta. 
 
Na verdade, nunca daremos tempo o suficiente, nunca usaremos 
nossos dons e talentos o suficiente, nunca amaremos o suficiente, 
nunca renunciaremos o suficiente...Porém, tudo o que fizermos para 
Deus jamais será em vão. 
 
Então, nunca diga que já deu ou fez demais ou o bastante para 
Deus, pois, nunca chegaremos aos seus pés em matéria de dar. 
 
b. Deus nos pede, em primeiro lugar, o que temos de mais precioso 
- o coração  
(Pv 23.26) Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos 
observem os meus caminhos. 
 
É simples, Ele nos pede o coração para tratá-lo, moldá-lo, para 
fazer melhor do que qualquer pessoa ou qualquer outra coisa faria 
por nós. 
 
A melhor maneira de darmos nosso coração a Deus, é praticando a 
Sua Palavra. 
 
c. Em troca Ele nos dá tudo o que precisamos  
(Sl 27.14) Espera no SENHOR, anima-te, e ele fortalecerá o teu 
coração; espera, pois, no SENHOR.  
 
(Sl 37.3) Confia no SENHOR e faze o bem; habitarás na terra e, 
verdadeiramente, serás alimentado. 
 
(Sl 125.1) Os que confiam no SENHOR serão como o monte Sião, 
que não se abala, mas permanece para sempre. 



                                                                                                                                                                                                     
  
Deus tem um novo coração, uma nova mentalidade e um caminho 
novo para você, basta você querer!  
 
Basta, hoje mesmo, você entregar seu coração a Jesus! 
 
 
Aplicação: 1. Você deseja hoje entregar seu coração a Jesus e 
receber um novo em troca? 
 
                   2. Você que já entregou o coração a Jesus e está 
passando pelo transplante, não desista! Passe a praticar mais e 
mais a Palavra, a viver mais em santidade, a orar mais. 
 
                   3. Seja fiel dizimista e ofertante. Seja assíduo(a) nos 
cultos e na célula. Coloque-se a disposição de Deus para servi-lo 
como discipulador(a) e como líder! 
 
 

 
 


