Perfeição
Aristóteles apresenta a definição
mais antiga sobre Perfeição








o que está completo — o
que contém todas as partes,
que não lhe falta nada
o que é o melhor no seu
gênero pois não há nada
que possa superá-lo
aquilo atingiu o seu
propósito
para Aristóteles, "perfeito"
significava"completo"
(“nada a adicionar ou

Aristóteles (384 a.C.-322
a.C.)

René Descartes

(31 de março 1596 – 11de fevereiro

1650)

O conceito de perfeição, como
um atributo de Deus, passou a
fazer parte do horizonte
teológico apenas nos tempos
modernos, através de René
Descartes, e no plural, como as
"perfeições" de Deus.
Tatarkiewicz,
"Ontological
and
Theological
Perfection," Dialetics and Humanism, vol. VIII, no. 1
(winter 1981), pp. 190-91.

Perfeição
Há uma história de um discípulo de um grande
guru indiano que perguntou ao seu grande
mestre:
“Quantas vidas devo viver para alcançar a
perfeição?"

O mestre apontou para a grande árvore, sob a
qual ele estava sentado, e respondeu: “Você
deve viver tantas vidas quanto o número de
folhas nesta árvore."
Ao ouvir a resposta o discípulo começou a
chorar compulsivamente. Quando o mestre
perguntou porque estava chorando, ele
exclamou: “Tão poucas! Tão poucas para

Bem-aventurados os puros no
coração,
porque verão a Deus

Definição de Coração
Definição




No mundo de hoje, o
termo coração é usado
principalmente
para
descrever
o
aspecto
emocional do indivíduo;
“a sede das emoções: dito
do lado moral da natureza
humana em contrapartida
ao intelectual; como por
exemplo, ele era todo
razão e sem coração.” (The

Definição de Coração
Definição Bíblica








Na Bíblia o termo coração
descreve o aspecto íntimo do
indivíduo
Descreve o ser integral, ou seja,
a essência da personalidade
Não há palavra usada na Bíblia
que seja mais abrangente para
definir cada aspecto das funções
da mente do indivíduo, de sua
consciência ou self
O coração é o centro e a fonte de
tudo que somos e de tudo que
fazemos. Portanto, o estado do
coração
do
indivíduo
é
fundamental
para
o
seu

Pureza de Coração
Quando Jesus fala sobre pureza de
coração, Ele está nos convidando a
trabalhar em nossa reforma íntima
para que possamos alcançar a
perfeição moral
Sabemos muito bem o que nós, seres
humanos,
somos
capazes
de
apresentar em nossos corações, dos
pensamentos doentios, da cobiça, da
injúria e da arrogância, à compaixão,
ao amor e à fraternidade

“Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos
céus é para aqueles que se lhe assemelham. Eu vos digo em verdade,
todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele
não entrará.” Jesus
A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da
humildade, e exclui todo pensamento de egoísmo e de
orgulho.

Deixai vir a mim as criancinhas






Só um Espírito que atingiu a
perfeição poderia nos dar
um modelo da verdadeira
pureza.
Contudo, do ponto de vista
da vida presente, porque a
criancinha, não tendo ainda
podido manifestar nenhuma
tendência perversa, nos
oferece a imagem da
inocência e candura.
Jesus não diz de um modo
absoluto que o reino de
Deus é para elas, mas para
aqueles
que
se
lhes

Stephanie Miles

Uma das perguntas mais importantes que
podemos nos fazer é como podemos ser
verdadeiramente puros de coração?
Como podemos ser puros em nossa
imaginação, em nossos pensamentos, em
nossas palavras, em nossas decisões, e em
nossos desejos?
Como podemos pensar como Deus pensa,
desejar como Deus deseja, amar como Deus
ama?
Como podem nossos corações serem corações
puros, livres de erros como o orgulho e a inveja,
livres de pensamentos e de ações cruéis?

Muitas pessoas tentam se purificar através do ascetismo ou levando uma
vida de completa renúncia de si mesmo

Ou por outros métodos, como se isolando do mundo e vivendo uma vida
solitária
Ou através do silêncio permanente

Ou se autoflagelando
Eles tentam limpar os seus corpos através do celibato, do jejum e das
preces
Mas este ascetismo não resulta em pureza de coração

O Caminho que leva a Pureza
de Coração


Inicia-se com com a percepção de que estamos a
caminho da perfeição e portanto ainda alimentamos
sentimentos negativos em nossos corações



Aprendemos com os ensinamentos de Jesus, e com a
Bíblia, que o caminho que leva a Deus não tem
relação com a nossa aparência externa ou nossas
conquistas materiais



Não importa o nível escolar ou intelectual, o sucesso
profissional ou a posição social que a pessoa tenha
alcançado, estes fatores não produzem efeito algum

Parábola da Festa de Núpcias
(Mt 22: 1-14)


“E tendo os seus servos pelas
ruas, congregaram todos os que
acharam, maus e bons; e ficou
cheia de convidados a sala do
banquete de bodas. Entrou depois
o rei para ver os que estavam à
mesa, e viu ali um homem que
não estava vestido com veste
nupcial. E disse-lhe:



Mas ele emudeceu.



Então disse o rei aos seus
ministros: “Atai-o de pés e
mãos e lançai-o nas trevas
exteriores: aí haverá choro e
ranger de dentes. Porque são
muitos os chamados e poucos

Parábola da Festa de Núpcias
(Mt 22: 1-14)

Aprendemos com esta parábola que não basta ser
convidado; não basta dizer-se cristão, nem tampouco
sentar-se à mesa para participar do banquete celeste.

É necessário, antes de tudo, e como condição expressa,
vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e
praticar a lei segundo o espírito. (ESE Cap. 18, item 2)

919. Qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar
nesta vida, e resistir aos arrastamentos do mal?


Um sábio da Antiguidade vos disse: "Conhece-te a ti mesmo".
(LE)

909. O homem poderia sempre vencer suas
más tendências pelos seus esforços?
“Sim, e, algumas vezes com pouco esforço; é a vontade
que lhe falta. Como são poucos dentre vós os que se
esforçam!” (LE)

Como regra, somos muito rápidos em desculpar
as nossas trangressões, fazendo todos os tipos de
racionalizações a fim de justificarmos nossos
pensamentos e ações
Até que reconheçamos a completa falta de
adequação em lidarmos com as nossas
imperfeições através do uso de medidas
incompletas, não podemos esperar superá-las

Se estamos sérios em relação a nossa
transformação pessoal não devemos alimentar
nenhuma imperfeição que tivermos
Manter puros os nossos corações requer
comprometimento total a todos os momentos.
Temos que nos comprometer todos os dias a pelo
menos tentarmos não errar

“ACIMA DE TUDO, GUARDA O
TEU CORAÇÃO, PORQUE DELE
BROTA A VIDA. ”
(PR. 4:23).

Benjamin Franklin – Treze Virtudes










Benjamin Franklin queria atingir a
perfeição moral
Moralidade era um meio de se comportar
que resultava em uma vida equilibrada
composta das melhores experiências
humanas possíveis
A finalidade da lista de virtudes de Franklin
era separar o certo do errado, delineando
limites em torno das atividades diárias, a
fim de que as pessoas pudessem evitar
linhas de raciocínio deletérias
Franklin nos deixou uma lição importante,
de sua própria experiência, ele dizia que:
“hábitos contrários devem ser quebrados,

Limpeza
"Não tolere sujeira no corpo, roupa ou habitação.".


Nós sabemos que da
maneira
que nos
sentimos como espíritos,
irá se refletir no cuidado
que temos com o nosso
corpo físico e com o
ambiente à nossa volta.
Há uma conexão natural
entre a ordem de nosso
ambiente e o estado de
nossa mente, isto é, o
progresso
de
nosso

Limpeza


Jesus disse: Não é o que
entra na boca que torna
o homem impuro, mas
o que sai da boca isso é
que torna o homem
impuro. Ao contrário, as

coisas que saem da boca
vêm do coração e essas é
que tornam o homem
impuro. Pois é do coração
que vêm as más intenções:
crimes,
adultério,
roubos,
Destes ensinamentos, aprendemos que aimoralidade,
limpeza verdadeira começa
por
testemunhos,
dentro, quando nos comprometemos falsos
a remover todos
os traços de
calúnias.
(Mt.
imperfeição que enchem os nossos corações.
15:11, 18-19)

Os 3 “R’s” do Espiritismo
Remorso

Reparação

O
remorso
está
relacionado a pureza de
coração porque é um
estado íntimo e sincero
do coração ou da mente,
que enxerga o erro
cometido

Nós temos que estar
dispostos
a
fazer
reparações e a corrigir os
erros que cometemos.
Enfrentar
as
consequências
dos
nossos erros requer
coragem, assim como
admiti-los publicamente
quando necessário I’ll
make
amends

Renovação
Se seguirmos a inspiração
de
nossos
corações,
atendendo
as
suas
necessidades,
alcançaremos o terceiro
estágio, no qual nos
acharemos
completamente
renovados no processo de
regeneração

Michelangelo

"EU VIVO, MAS JÁ NÃO SOU EU QUE
VIVO, POIS É CRISTO QUE VIVE EM
MIM.”
PAULO (GÁLATAS 2:20)
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