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Troca de coração 

Mateus 15.1-20 

1 Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e 

perguntaram: 2 “Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes 

religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer!” 3 Respondeu Jesus: “E por que 

vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? 4 Pois 

Deus disse: ‘Honra teu pai e tua mãe’ e ‘Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá 

que ser executado’. 5 Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: 

‘Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus’, 6 

ele não está mais obrigado a ‘honrar seu pai’ dessa forma. Assim, por causa da sua 

tradição, vocês anulam a palavra de Deus. 7 Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca 

de vocês, dizendo: 8 “‘Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe 

de mim. 9 Em vão me adoram; seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por 

homens’”. 10 Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: “Ouçam e entendam. 
11 O que entra pela boca não torna o homem ‘impuro’; mas o que sai de sua boca, isto 

o torna ‘impuro’”. 12 Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: “Sabes 

que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso?” 13 Ele respondeu: “Toda 

planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada pelas raízes. 14 Deixem-nos; 

eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco”. 15 

Então Pedro pediu-lhe: “Explica-nos a parábola”. 16 “Será que vocês ainda não 

conseguem entender?”, perguntou Jesus. 17 “Não percebem que o que entra pela boca 

vai para o estômago e mais tarde é expelido? 18 Mas as coisas que saem da boca vêm 

do coração, e são essas que tornam o homem ‘impuro’. 19 Pois do coração saem os 

maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, 

os falsos testemunhos e as calúnias. 20 Essas coisas tornam o homem ‘impuro’; mas o 

comer sem lavar as mãos não o torna ‘impuro’. 
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Mudança estrutural 

Os acontecimentos políticos dos últimos tempos fizeram-nos agregar ao nosso 

vocabulário uma expressão imponente. Ficou chique dizê-la. A gente ouve as 

pessoas dizendo e, mesmo sem entender ao certo o que significa, sai falando da 

necessidade de mudança estrutural. Ao jornal Valor Econômico, por exemplo, o ex-

ministro da fazenda, Joaquim Levy, afirmou: 

O Brasil está em momento de escolha de caminhos e de mudanças. Alguns aspectos 

estão esgotados e precisamos pensar em mudanças estruturais, que deem nova 

vitalidade à economia. 

Não é só para a economia que se tem afirmado a necessidade de mudanças 

estruturais. Fala-se dela para a política, educação, saúde e até para conceitos, 

costumes e comportamento. A sociedade, em ebulição que está, idealiza 

mudanças estruturais, reformas e reformulações profundas de todo jeito e em 

todas as camadas da vida pública e da vida privada. Por quê? 

As pessoas estão cansadas do tipo de vida que mudanças meramente 

superficiais acabam promovendo para o indivíduo e para a sociedade. Quer ver?  

Por que, boa parte dos que gritam “Fora Cunha!”, “Fora Dilma!”, “Fora Temer!”, 

“Fora Aécio!”, “Fora Renan!”, “Fora Maranhão!” e por aí afora, continua, por 

exemplo: falsificando carteirinha de estudante para conseguir desconto; usando 

carteira do convênio médico de outra pessoa para não pagar consultas ou 

procedimentos; colando do colega da escola; plagiando ou pagando alguém para 

fazer o TCC; propondo alguma vantagem para escapar de alguma obrigação 

(subornando); usando de artifícios para obter vantagens sem a elas ter direito; 

estacionando em lugar proibido; furando sinal vermelho; sonegando impostos; 

fazendo negócios escusos; etc.? 
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Sim, eu sei: temos respostas “convincentes” para cada um desses nossos 

jeitinhos brasileiros. Aliás, percebo que, infelizmente, o famoso “jeitinho 

brasileiro” se tornou patente brasileira; ele é orgulho nacional. Mas, digam-me 

uma coisa, honestamente: que esperança há para pessoas, sociedades, famílias 

e igrejas com cabeça e comportamento dessa categoria? Não há esperança! 

Quantos, por exemplo, dos que gritaram “Fora Collor!” hoje estão na política ou 

fora dela, fazendo igual ou até pior? Tristemente, parece que um bom punhado 

dos caras-pintadas também se corrompeu no decorrer da história.  

Realmente, precisamos de uma mudança profunda, mas não é só na economia, 

na política ou nas contas públicas. A mudança estrutural de que mais 

precisamos é a do coração. Tal transformação não virá do Congresso Nacional e 

nem mesmo da religião. Ocorrerá apenas pelo Espírito de Deus. 

Troca de coração 

Na caminhada com Cristo, Pedro aprendeu que mudanças estruturais ou 

profundas são possíveis apenas quando se troca o coração. É um milagre de 

Deus. Qualquer coisa diferente disso, além de produzir nada significativo e de 

não abençoar efetivamente, não glorifica a Deus. 

O texto que temos para hoje à noite nos apresenta mais uma etapa no processo 

de transformação de Pedro. Para transformar alguém de pedra bruta em caráter 

escultural, Deus precisa tratar o coração, ou melhor, precisa trocá-lo. Portanto, 

a lição de hoje é sobre o coração. Aprenderemos sobre: 

‣ a corrupção do coração; 

‣ a camuflagem do coração; e 

‣ a cura para o coração 
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1. A corrupção do coração 

Geralmente, quando estão insatisfeitas com a vida ou depois de sofrerem 

algum dissabor ou de se decepcionarem com alguma coisa ou com alguém, as 

pessoas querem uma transformação. A forma mais comum de mudança que 

desde sempre foi buscada pelo ser humano é a religião. Quando o indivíduo 

pensa em mudar de vida, ele corre e busca uma religião. Alguns casam (ou se 

separam!), outros compram uma bicicleta (saem de casa!), mas a maioria busca 

uma religião para poder mudar de vida. 

A religião, realmente, tem o poder de transformar as pessoas. Aliás, todo e 

qualquer credo, seja ele religioso, filosófico ou ateu; espiritual ou materialista; 

toda e qualquer crença tem o poder de, para o bem ou para o mau, transformar 

as pessoas. Os exemplos, bons e maus, estão espalhados por toda parte. 

Não se nega que a religião transforma as pessoas. O que se debate é se tais 

transformações, positivas ou negativas que sejam, são realmente estruturais 

(profundas), e se elas glorificam a Deus ou exaltam o indivíduo e seus prazeres. 

Quem via um fariseu não ficava com dúvidas a respeito da religiosidade dele. 

Eram pessoas de muito zelo por Deus, mas sem base no conhecimento correto 

de Deus. O resultado era que não eram salvas. Estavam no caminho errado. Por 

quê? Porque elas estabeleciam a sua própria justiça, submetiam-se a elas e 

recebiam elas mesmas a glória que é devida somente a Deus. 

Rm 10.1-4 | 1 Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos 

israelitas é que eles sejam salvos. 2 Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas 

o seu zelo não se baseia no conhecimento. 3 Porquanto, ignorando a justiça que vem 

de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. 
4 Porque o fim da Lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. 
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O fim de todas as coisas é Cristo. Tudo o que não procede dele e para ele, além 

de ser pecado, leva à destruição. Se não vem de Jesus a cura para o coração, o 

indivíduo continuará criando os seus próprios caminhos e seguirá adorando o 

que lhe der na cabeça - seja uma divindade, uma coisa criada, um costume ou 

tradição, um prazer deturpado, um objeto comprado, seja o que for. 

Os fariseus representam bem o que todos nós somos capazes de fazer quando 

vivemos com um coração corrompido, pautando-nos pela justiça própria. 

1.1 - O coração corrompido distorce a Palavra | Tradição x Revelação 

Mt 15.1-3 | 1 Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a 

Jesus e perguntaram: 2 “Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes 

religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer!” 3 Respondeu Jesus: “E por que 

vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? 

O coração corrompido sempre fugirá de ser confrontado pela Palavra e seguirá 

suas tradições ou opiniões. Ele evitará o tratamento profundo das Escrituras, 

pois não quer ser curado. Por isso toda a sorte de ensinos no lugar da Bíblia. 

1.2 - O coração corrompido despreza as pessoas | Cobiça X Compaixão 

Mt 15.4-6 | 4 Pois Deus disse: ‘Honra teu pai e tua mãe’ e ‘Quem amaldiçoar seu 

pai ou sua mãe terá que ser executado’. 5 Mas vocês afirmam que se alguém disser a 

seu pai ou a sua mãe: ‘Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma 

oferta dedicada a Deus’, 6 ele não está mais obrigado a ‘honrar seu pai’ dessa forma. 

Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. 

O coração corrompido sempre escolherá a cobiça para não exercitar a 

compaixão. O seu amor é fiel a si mesmo. Em vez de amar e se dar pelo outro, 

ele buscará amar a si mesmo, pois sabe que, como ele, o outro é incapaz de 

amar e de se dar. Por isso que, na vida pública e privada, existe tanto egoísmo. 
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1.3 - O coração corrompido deturpa os padrões | Comportamento X Coração 

Mt 15.7-9 | 7 Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: 8 “‘Este 

povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9 Em vão me 

adoram; seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens’”. 

O coração corrompido se preocupa apenas com o comportamento. As suas 

regras são as dos homens. Afinal, o que ele quer é parecer bem aos homens. Ele 

cobiça o louvor e o elogio dos homens. Seu comportamento não é fruto de um 

coração sincero, mas da necessidade que sente de ser beneficiado. 

O coração corrompido do homem é a raiz de todos os nossos problemas. Não 

são, portanto, de mais leis que nós precisamos, mas sim de pessoas com o 

coração inclinado para praticar as leis. Falando sobre a lei de Deus, veja o que 

Paulo registrou. 

Rm 8.2-3 | 3 Porque, aquilo que a Lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida 

pela carne [natureza pecaminosa], Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à 

semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado 

na carne, 4 a fim de que as justas exigências da Lei fossem plenamente satisfeitas em 

nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 

A coração corrompido do homem (i.e.: a sua natureza pecaminosa ou a sua 

carne) está doente e jamais se curvará a qualquer lei que seja, seja a lei de Deus 

ou as leis dos homens. 

O coração corrompido do homem prefere a tradição dos homens à Palavra de 

Deus; despreza as pessoas para saciar a cobiça; deturpa os padrões para receber 

elogio e louvor pelo seu comportamento. 

Precisa-se urgentemente de troca de coração! Por quê? Por causa da corrupção 

do coração. 
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2. A camuflagem do coração 

Não pense você que o coração corrompido do homem se apresenta apenas na 

forma de corrupção, estupro coletivo e toda a sorte de maldades praticadas por 

alguns seres humanos. O coração corrompido sabe muito bem como se 

camuflar, disfarçando-se de formas surpreendentes. Observe o nosso texto. 

2.1 - O coração se camufla com discurso piedoso 

Mt 15.1-6 | 1 Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a 

Jesus e perguntaram: 2 “Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos 

líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer!” 3 Respondeu Jesus: “E 

por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? 4 

Pois Deus disse: ‘Honra teu pai e tua mãe’ e ‘Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe 

terá que ser executado’. 5 Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua 

mãe: ‘Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta 

dedicada a Deus’, 6 ele não está mais obrigado a ‘honrar seu pai’ dessa forma. 

Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. 

Esses homens falavam de tradição e de consagração. Eles conheciam os 

estatutos e os regimentos. Era praticamente impossível desmascará-los em 

virtude do discurso eloquentemente piedoso que proferiam. 

2.2 - O coração se camufla com dedicação religiosa 

Mt 15.7-9 | 7 Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: 8 “‘Este 

povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9 Em vão me 

adoram; seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens’”. 

Esses homens cantavam, frequentavam seus cultos, liam e ensinavam suas 

doutrinas. Eram de dedicação religiosa humanamente irreparável. 
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2.3 - O coração se camufla com distorção doutrinária 

Mt 15.10-20 | 10 Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: “Ouçam e 

entendam. 11 O que entra pela boca não torna o homem ‘impuro’; mas o que sai de 

sua boca, isto o torna ‘impuro’”. 12 Então os discípulos se aproximaram dele e 

perguntaram: “Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso?” 13 Ele 

respondeu: “Toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada pelas 

raízes. 14 Deixem-nos; eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos 

cairão num buraco”. 15 Então Pedro pediu-lhe: “Explica-nos a parábola”. 16 “Será 

que vocês ainda não conseguem entender?”, perguntou Jesus. 17 “Não percebem que o 

que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? 18 Mas as coisas que 

saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem ‘impuro’. 19 Pois do 

coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades 

sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. 20 Essas coisas tornam o 

homem ‘impuro’; mas o comer sem lavar as mãos não o torna ‘impuro’. 

Os fariseus estavam cegos pela verdade deles. Haviam distorcido a revelação de 

Deus, transformando-a em tradições humanas agradáveis ao paladar e, ao 

defendê-las e declará-las, estavam levando com eles todo mundo para o buraco. 

O coração corrompido sabe se camuflar muito bem: ele tem discurso piedoso, 

dedicação religiosa e doutrinas distorcidas. A única forma de detectá-lo é pelo 

fruto que ele produz.  

Corações corrompidos e bem camuflados, geralmente se manifestam através de 

pessoas que não conseguem amar e se entregar pelo outro; buscam o elogio, o 

louvor e o reconhecimento dos homens, iram-se quando não os tem; têm 

necessidade de aparecerem acima de todos; não repartem glória com alguém, 

nem mesmo com Deus; têm aparência de piedade, mas negam o poder: i.e.: não 

vivem a verdade revelada de Deus, elas dizem uma coisa e fazem outra. 
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Cuidado com esses cegos. Não os sigam. Chequem-nos de três maneiras: pela 

interpretação que dão à Bíblia; pela aplicação que fazem da Bíblia em suas 

próprias vidas; pela forma como amam e se dão pelas pessoas. Se não passarem 

por esses três crivos, são corações corrompidos e muito bem camuflados, são 

guias cegos. 

3. A cura para o coração 

A mudança estrutural de que o Brasil e o mundo precisam não ocorrerá através 

de reformas políticas, criação de novas leis, redistribuição de renda, melhoria 

da educação, etc. A transformação profunda da sociedade, da família e da igreja 

deve começar pelo coração. Não será camuflando com cuidado o coração 

corrompido que nós veremos mudanças estruturais acontecerem. Nem será 

com a mera aplicação da lei que o coração será tratado. Já que está enfermo, 

precisamos de cura para o coração. Mas, como? 

3.1 - A cura para o coração se dá com a troca de coração 

Mt 15.10-14 | 10 Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: “Ouçam e 

entendam. 11 O que entra pela boca não torna o homem ‘impuro’; mas o que sai de 

sua boca, isto o torna ‘impuro’”. 12 Então os discípulos se aproximaram dele e 

perguntaram: “Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso?” 13 Ele 

respondeu: “Toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada 

pelas raízes. 14 Deixem-nos; eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, 

ambos cairão num buraco”. 

Deus precisa plantar um novo coração em nós. Deve haver regeneração, novo 

nascimento e, consequentemente, conversão. É necessário nascer de novo. 

O que foi plantado pelo homem será arrancado, mas o que foi plantado por 

Deus crescerá e frutificará para a vida eterna. 
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3.2 - A cura para o coração se dá com o tratamento do comportamento 

pelo coração 

Mt 15.10-14 | 17 “Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e 

mais tarde é expelido? 18 Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas 

que tornam o homem ‘impuro’. 19 Pois do coração saem os maus pensamentos, os 

homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e 

as calúnias. 20 Essas coisas tornam o homem ‘impuro’; mas o comer sem lavar as 

mãos não o torna ‘impuro’. 

Não é mudando apenas o comportamento de alguém que haverá mudanças 

estruturais. O comportamento pode perfeitamente ser ajustado às normas e aos 

padrões, mantendo-se, contudo, mau o coração; deixando-o na espreita, 

aguardando a primeira oportunidade de matar, adulterar, roubar, enfim, de 

praticar o pecado. Precisa-se, portanto, mudar o coração para que se mude 

efetivamente o comportamento. 

Outra coisa: o comportamento revela o coração. A boca fala do que está cheio o 

coração. Agimos segundo os desejos do coração. Portanto, atitudes 

pecaminosas requerem, essencialmente, abandono do pecado no coração. 

3.3 - A cura para o coração se dá com o triunfo sobre os ídolos do coração 

Mt 15.7-9 | 7 Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: 8 “‘Este 

povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9 Em vão me 

adoram; seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens’”. 

O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Sem Deus, o coração adorará alguém 

ou alguma coisa. Os fariseus cantavam, mas não adoravam a Deus. O coração 

deles estava na glória que eles recebiam dos homens (Jo 5.41-44). 

Mudanças estruturais ocorrem quando triunfamos sobre os ídolos do coração. 
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Uma nova aliança com Deus 

Para ocorrer mudança estrutural na vida de qualquer pessoa, necessário é que 

Deus estabeleça com ela uma aliança. Que aliança é esta? É a nova aliança no 

sangue de Jesus Cristo, profetizada pelo profeta Ezequiel. 

Ez 36.24-27 | 24 [Chamado eficaz] “Pois eu os tirarei dentre as nações, os 

ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. 25 

Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros; eu os purificarei de todas as suas 

impurezas e de todos os seus ídolos. 26 [Regeneração] Darei a vocês um coração novo 

e porei um espírito novo em vocês; tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um 

coração de carne. 27 [Conversão e santificação] Porei o meu Espírito em vocês e os 

levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. 

Portanto: 

‣ Suplique a Deus pedindo um novo coração e se converta; 

‣ Examine o seu comportamento, encontre a raiz do pecado no seu 

coração e se arrependa; 

‣ Combata a idolatria e a inclinação pecaminosa do seu coração com fé 

nas promessas de Deus para nós na pessoa de Cristo. 

O.E.A. = ore, examine e aprenda. 

Ore - peça um novo coração e se converta 

Examine-se - trate do seu comportamento pelo seu coração 

Aprenda - conheça o Cristo da Palavra e leve-o ao seu coração 

Deus é quem opera em nós o desejo e a condição de realizar. Essa sim é a 

mudança estrutural que todos precisamos para aqui e agora e para a vida além.
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