
A CHEGADA

DO REINO:

AS BEM-

AVENTURANÇAS



JESUS E MOISÉS



TRÊS GRUPOS DE 14 GERAÇÕES:

JESUS É CHAMADO DE FILHO DE DAVI.



1 Abraão Davi Jeconias

2 Isaque Salomão Salatiel

3 Jacó Roboão Zorobabel

4 Judá Abias Abiúde

5 Perez Asa Eliaquim

6 Esrom Josafá Azor

7 Arão Jorão Sadoque

8 Aminadabe Uzias Aquim

9 Naassom Jotão Eliúde

10 Salmom Acaz Eleazar

11 Boaz Ezequias Matã

12 Obede Manassés Jacó

13 Jessé Amom José

14 Davi Josias Jesus



O Significado do 14



MATEUS 5

• 1 Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se 

assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, 
2 e ele começou a ensiná-los, dizendo:

• 3 “Bem-aventurados os pobres em espírito, pois 

deles é o Reino dos céus.

• 4 Bem-aventurados os que choram, pois serão 

consolados.

• 5 Bem-aventurados os humildes, pois eles 

receberão a terra por herança.



Monte das Bem-Aventuranças





OITO BEM-AVENTURANÇAS



O CHORO
DO REINO



Palavra fundamental:

Bem-Aventurado (makarios) – As felicidades

Significa feliz e bem-sucedido

O Reino fala de presente e futuro

“deles é o Reino”

“serão consolados”



Pobres em espírito

• No princípio, ser "pobre" significava 

passar necessidades literalmente 

materiais. Mas, gradualmente, o sentido 

do termo foi ampliado, dando a ideia 

daquele que depende de Deus, até 

porque os necessitados não tinham 

outro refúgio a não ser o próprio Deus.



Pobres em espírito

• Esta é a linguagem do pobre (humilde) de 

espírito. E o lugar do publicano da parábola de 

Jesus, clamando com os olhos baixos: "Deus, 

tem misericórdia de mim, pecador!“

• Espiritualmente pobre: sem nada ter a oferecer 

para apresentar a Deus. 

• Calvino com razão escreveu: "Só aquele que, 

em si mesmo, foi reduzido a nada, e repousa na 

misericórdia de Deus, é pobre em espírito."



Pobres em espírito

• A condição indispensável para 

se receber o reino de Deus é o 

reconhecimento de nossa 

pobreza espiritual. Deus 

continua despedindo vazios os 

ricos (Lc 1.53).



Lucas 6

• 6.24 “Mas ai de vocês, os ricos, pois já 

receberam sua consolação.

• 25 Ai de vocês, que agora têm fartura, 

porque passarão fome.

• Ai de vocês, que agora riem, pois 

haverão de se lamentar e chorar.



Os que choram

•Felizes são os infelizes!



Os que choram

• Uma coisa é ser espiritualmente 

pobre e reconhecê-lo; outra é 

entristecer-se e chorar por causa 

disto. Ou, numa linguagem mais 

teológica, confissão é uma coisa, 

contrição é outra.



Os que choram

• Sl 119.136 Rios de lágrimas correm 

dos meus olhos, porque a tua 

lei não é obedecida.



Os humildes

• 5 Bem-aventurados os 

humildes, pois eles receberão 

a terra por herança.



Os humildes

• O adjetivo grego praus significa 

“manso”, “gentil”, “humilde”, 

“atencioso”, “cortês” e, portanto, 

o que exerce autocontrole.

• A palavra aqui tem a ver com a 

relação com os outros, o que 

envolve como nos vemos a nós 

mesmos.



JUSTIÇA
E

MISERICÓRDIA



Mateus 5

6 Bem-aventurados os que têm fome e sede de 

justiça, pois serão satisfeitos.
7 Bem-aventurados os misericordiosos, pois 

obterão misericórdia.
8 Bem-aventurados os puros de coração, pois eles 

verão a Deus.
9 Bem-aventurados os pacificadores, pois serão 

chamados filhos de Deus.
10 Bem-aventurados os perseguidos por causa da 

justiça, pois deles é o Reino dos céus.



Mateus 5

• 11 “Bem-aventurados serão vocês quando, 

por minha causa, os insultarem, os 

perseguirem e levantarem todo tipo de 

calúnia contra vocês. 12 Alegrem-se e 

regozijem-se, porque grande é a sua 

recompensa nos céus, pois da mesma 

forma perseguiram os profetas que 

viveram antes de vocês.



Os que têm fome
e sede de justiça

• 6 Bem-aventurados os que têm fome e 

sede de justiça, pois serão satisfeitos.



Os que têm fome
e sede de justiça

• A justiça na Bíblia tem pelo menos 

três aspectos: 

• o legal, o moral e o social.



Os que têm fome
e sede de justiça

A justiça legal é a da justificação, que 

diz respeito ao relacionamento certo 

com Deus. Os religiosos da época 

"buscavam essa lei da justiça“. Paulo 

diz que eles não a alcaçaram porque a 

buscaram pelo modo errado.



Os que têm fome
e sede de justiça

• A justiça moral é aquela justiça de caráter e de 

conduta que agrada a Deus. Jesus prossegue, 

depois das bem-aventuranças, contrastando essa 

justiça cristã com a do religioso (v.20). Esta era 

uma conformidade exterior às regras; a cristã é 

uma justiça interior, do coração, da mente e das 

motivações. 

• É desta justiça que devemos sentir fome e sede.



Os que têm fome
e sede de justiça

• E a justiça social, conforme aprendemos na lei 

e nos profetas, refere-se à busca pela 

libertação do homem da opressão, junto com 

a promoção dos direitos civis, da justiça nos 

tribunais, da integridade nos negócios e da 

honra no lar e nos relacionamentos familiares. 

• Os cristãos estão empenhados em sentir fome 

dessa justiça em toda a comunidade humana, 

pois isso irá agradar a um Deus justo.



Os misericordiosos

• 7 Bem-aventurados os misericordiosos, 

pois obterão misericórdia.



Os misericordiosos

"Misericórdia" é compaixão pelas pessoas 

em suas necessidades. R. Lenski 

distinguiu-a da "graça": O substantivo 

eleos (misericórdia) sempre trata da dor, 

da miséria e do desespero, que são 

resultados do pecado; e charis (graça) 

sempre lida com o pecado e com a 

culpa. A primeira concede alívio; a 

segunda, perdão; a primeira cura e 

ajuda, a segunda purifica e reintegra.



Os misericordiosos

• Só pode agir com misericórdia 

quem foi alcançado por ela.

• Quando escolhemos ajudar os 

outros a partir de seus méritos, 

revelamos que não entendemos a 

graça nem a misericórdia.



Os puros de coração

• 8 Bem-aventurados os puros de 

coração, pois verão a Deus.



Os puros de coração

A pureza de coração se referia à pureza interior: a 

qualidade daqueles que foram purificados da 

impureza moral, e não só da impureza cerimonial. 

Vemos isso especialmente nos Salmos. Ninguém 

podia subir ao monte do SENHOR ou ao seu 

santo lugar se não fosse "limpo de mãos e puro 

de coração". Davi, consciente de que o seu 

Senhor desejava "a verdade no íntimo", orou: 

"Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova 

dentro em mim um espírito inabalável."



Os puros de coração

Tasker define os limpos de coração como "os 

íntegros, livres da tirania de um 'eu' dividido". 

O coração limpo é o coração sincero que abre 

o caminho para o "olho bom" mencionado por 

Jesus no capítulo seguinte.

O sentido preciso é sinceridade. No Salmo 24, a 

pessoa "limpa de mãos e pura de coração" é 

aquela "que não entrega a sua alma à falsidade 

(um ídolo), nem jura dolosamente" (v. 4). 



Os puros de coração

Os limpos de coração são os inteiramente 

sinceros. Toda a sua vida, pública e 

particular, é transparente diante de Deus e 

dos homens. O íntimo do seu coração, 

pensamentos e motivações, é puro, sem 

mistura de nada desonesto ou dissimulado. 

Rejeitam a hipocrisia e a fraude. 

Os limpos de coração estão livres de ter de 

representar papéis em favor de sua imagem.



Os puros de coração

• Eles verão a Deus!

• Só os limpos de coração verão a Deus 

(veem agora com os olhos da fé e, no 

porvir, verão a sua glória), pois só quem 

é totalmente sincero pode suportar a 

deslumbrante visão que expulsa as 

trevas da mentira e todas as simulações.



Os Pacificadores

• São os que anunciam a paz entre Deus 

e os homens. Eles evangelizam.

• São os que promovem a paz entre as 

pessoas, agora que estão no Reino.



Mateus 5

• 11 “Bem-aventurados serão vocês quando, 

por minha causa, os insultarem, os 

perseguirem e levantarem todo tipo de 

calúnia contra vocês. 12 Alegrem-se e 

regozijem-se, porque grande é a sua 

recompensa nos céus, pois da mesma 

forma perseguiram os profetas que 

viveram antes de vocês.



O PERFIL DO REINO

1. Ser pobre em espírito

2. Chorar

3. Ser humilde

4. Ter fome e sede de justiça

5. Ser misericordioso

6. Ser puro de coração

7. Ser pacificador

8. Ser perseguido por causa da justiça



MATEUS 5 - Mensagem

1-2 Quando percebeu que seu ministério começava a atrair 

multidões imensas, Jesus subiu a uma colina. Solicitou aos 

que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. 

Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou 

e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada:

3 “Abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer. 

Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu 

governo.

4 “Abençoados são vocês, que sofrem por terem perdido o 

que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por 

aquele que é o amor supremo.

5 “Abençoados são vocês, que se contentam com o que são 

— nem mais, nem menos. Assim vocês se verão como os 

orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado.



MATEUS 5 - Mensagem

5  “Abençoados são vocês, que se contentam com o que 

são — nem mais, nem menos. Assim vocês se verão 

como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser 

comprado.

6 “Abençoados são vocês, que sentem fome de Deus. Ele 

é comida e bebida — é alimento incomparável.

7 “Abençoados são vocês, que se preocupam com o bem-

estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, 

também receberão cuidado.

8 “Abençoados são vocês, que puseram em ordem seu 

mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. 

Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior.



13 “Vocês são o sal da terra. Mas se o sal 

perder o seu sabor, como restaurá-lo? 

Não servirá para nada, exceto para ser 

jogado fora e pisado pelos homens.



MAR 

MORTO



14 “Vocês são a luz do mundo. Não se pode 

esconder uma cidade construída sobre um 

monte. 15 E, também, ninguém acende uma 

candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. 

Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e 

assim ilumina a todos os que estão na casa.



A candeia



16 Assim brilhe a luz de vocês diante 

dos homens, para que vejam as suas 

boas obras e glorifiquem ao Pai de 

vocês, que está nos céus.



1. DEFINIÇÃO DA IDENTIDADE

RESPOSTA AO MUNDO

SINTONIA COM OS PROFETAS

SAL E LUZ



2. RESISTÊNCIA À CORRUPÇÃO

MANTER A DIFERENÇA

PAGAR O PREÇO



3. INFLUÊNCIA NO MUNDO

LUZ DE DEUS EM NÓS

NÃO SE PODE ESCONDER



COMO ISSO 

PODE SER FEITO?



16 Assim brilhe a luz de vocês diante 

dos homens, para que vejam as suas 

boas obras e glorifiquem ao Pai de 

vocês, que está nos céus.



4. LUZ COM OBRAS

OBRAS EM SINTONIA COM DEUS

OBRAS GLORIFICAM O PAI



OBRAS PARA DOMINAR

OBRAS PARA SE MOSTRAR

OBRAS PARA ALIVIAR A CULPA

OBRAS PARA PAGAR PECADO

OBRAS PARA SENTIR-SE SUPERIOR



5.  ENVOLVIMENTO NO REINO

AÇÃO PRÁTICA – GRAÇA

EDUCAÇÃO, SAÚDE, CIÊNCIA,

POLÍTICA, ARTE, JUSTIÇA, 

MISSÕES, EVANGELIZAÇÃO.



Compaixão 

derivada da 

graça que entra 

em ação



Tiago 1.27

A religião que Deus, o nosso Pai, aceita 

como pura e imaculada é esta: 

cuidar dos órfãos e das viúvas em suas 

dificuldades 

e não se deixar corromper pelo mundo.



16 Assim brilhe a luz de vocês diante 

dos homens, para que vejam as suas 

boas obras e glorifiquem ao Pai de 

vocês, que está nos céus.



13 “Deixem-me dizer por que vocês estão 

aqui. É somente para ser o sal que traz o 

sabor divino ao mundo. Se não puderem 

mais salgar, ninguém mais poderá sentir 

esse tempero especial de uma vida 

dedicada a Deus. Vocês serão inúteis e 

não servirão pra nada.



14-16 “E quero dizer mais: vocês estão aqui 

para ser luz, trazendo as cores de Deus a 

todos. Deus não pode ser guardado como 

um segredo. É pra contar pra todo mundo; 

é pra ser visto como um farol. Vamos 

espalhar essa luz; chega de escondê-la. 

Fiquem bem onde todos podem vê-los. 

Isso! Agora que estão bem no alto, onde dá 

para ver bem, tratem de brilhar! 



Abram os braços e o coração. Que o 

amor sem interesse seja a marca de 

vocês. Agindo assim, vocês levarão as 

pessoas a querer saber de Deus, o 

generoso Pai do céu, e ele irá ficar prá

lá de feliz”.


