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A BEM AVENTURANÇAS
MATEUS 5:1-12

SERMÃO DO MONTE



COMPARAÇÃO COM TEXTO DE LUCAS

1 E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e,

assentando-se, aproximaram-se dele os seus

discípulos; 2 E, abrindo a sua boca, os ensinava,

dizendo: 3 Bem-aventurados os pobres de espírito,

porque deles é o reino dos céus; 4 Bem-aventurados

os que choram, porque eles serão consolados; 5 Bem-

aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra;

6 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,

porque eles serão fartos; 7 Bem-aventurados os

misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia;

8 Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles

verão a Deus; 9 Bem-aventurados os pacificadores,

porque eles serão chamados filhos de Deus; 10 Bem-

aventurados os que sofrem perseguição por causa da

justiça, porque deles é o reino dos céus; 11 Bem-

aventurados sois vós, quando vos injuriarem e

perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra

vós por minha causa. Mateus 5:1-11

17 E, descendo com eles, parou num lugar plano, e

também um grande número de seus discípulos, e

grande multidão de povo de toda a Judéia, e de

Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom; os

quais tinham vindo para o ouvir, e serem curados das

suas enfermidades, 18Como também os

atormentados dos espíritos imundos; e eram curados.

19 E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía

dele virtude, e curava a todos. 20 E, levantando ele os

olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados

vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. 21

Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque

sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora

chorais, porque haveis de rir. 22 Bem-aventurados

sereis quando os homens vos odiarem e quando vos

separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso

nome como mau, por causa do Filho do homem. Lucas

6:17-22
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ESTAS INTERPRETAÇÕES SÃO IMPOSSÍVEIS, A NÃO SER QUE ESTEJAMOS PRONTOS A CRER QUE JESUS SE

CONTRADISSE NO SEU EVANGELHO.

1) SUPRIR NECESSIDADES MATERIAIS X EXPIRITUAIS

2) MÉRITO A POBREZA 

 No deserto da Judéia, nas tentações descritas por Mateus no capítulo anterior, Jesus recusou-se

a transformar pedras em pão e repudiou a ideia de estabelecer um reino material.

 De maneira consistente, através de todo o seu ministério, rejeitou a mesma tentação.

 Quando alimentou os cinco mil e, por causa disto, induziu a multidão a "arrebatá-lo para o

proclamarem rei", Jesus imediatamente se retirou sozinho para o monte.

 E quando Pilatos perguntou-lhe se havia qualquer verdade nas acusações dos líderes judeus 
contra ele, e se realmente tinha alguma ambição política, sua resposta foi inequívoca: "O meu 
reino não é deste mundo." Isto é, tinha uma origem diferente e, portanto, caráter diferente. 



O QUE SÃO AS BEM AVENTURANÇAS?

São descrições numa forma exclamatória das

qualidades que devem se encontradas, todas

elas, e de fato o são, em vários graus, na vida

dos que se submetem ao domínio soberano de

Deus. Elas são também uma declaração das

bençãos que já experimentam em e que irão

gozar mais plenamente na vida futura todos

os que revelem tais atitudes. (Prof. R. V. G.

Tasker, M.A.; D.D. – Universidade de Londres)

Amados, insisto em que, como

estrangeiros e peregrinos no mundo,

vocês se abstenham dos desejos carnais

que guerreiam contra a alma. Vivam

entre os pagãos de maneira exemplar

para que, naquilo em que eles os acusam

de praticarem o mal, observem as boas

obras que vocês praticam e glorifiquem a

Deus no dia da sua intervenção. 1 Pedro

2:11,12



PARA QUEM É O SERMÃO?
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Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus; Mateus 5:3 – NVI

Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o Reino dos céus! Mateus 5:3 - versão

católica

Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Mateus 5:3 – NVT

Abençoados são os pobres em espírito, poque deles é o reino do céu. Mateus 5:3 – King James

Blessed the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

VERSÕES BÍBLICAS
O QUE SIGNIFICA SER “BEM AVENTURADO”?
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O QUE SIGNIFICA SER “BEM AVENTURADO”?
A palavra grega makarios significa "feliz".

John R. W. Stott no seu Livro Contra Cultura Cristã, afirma que explicação mais simples que

conhece foi feita por Ernest M. Ligon em seu livro “A Psicologia da Personalidade Cristã”. Quando

traça a interpretação do Sermão do Monte "do ponto de vista da saúde mental".

"O erro mais significativo que se tem cometido interpretando estes

versículos de Jesus (sc. as bem-aventuranças)", ele escreve, "foi deixar de

perceber a primeira palavra de cada um deles: 'felizes'. No seu ponto de

vista, "constituem a teoria de Jesus sobre a felicidade". Não constituem

tanto deveres éticos, mas "uma série de oito atitudes emocionais

fundamentais. O homem que reagir ao seu ambiente com esse espírito

terá uma vida feliz", pois terá descoberto a "fórmula básica para a saúde

mental";
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Não obstante, traduzir makarios por

"feliz" induz a um erro sério, pois a

felicidade é um estado subjetivo,

enquanto que jesus está julgando

objetivamente essas pessoas.

Ele não está declarando como se

sentirão ("felizes"), mas sim o que

deus pensa delas e o que são por

causa disso: são "bem-aventuradas".

O QUE SIGNIFICA SER “BEM AVENTURADO”?

Contra cultura Cristã - John Stott



AS BEM-AVENTURANÇAS ENSINAM UMA
DOUTRINADESALVAÇÃO(REINODEDEUS)
PELOSMÉRITOSHUMANOSEPELASBOAS
OBRAS?
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A resposta certa parece ser que o Sermão do Monte tem dois propósitos divinos:

 Primeiro, mostrar a quem não é cristão que não pode agradar a Deus por si mesmo

(porque não consegue obedecer à lei), conduzindo-o, então, a Cristo para ser justificado.

 Segundo, mostra ao cristão, que buscou em Cristo a justificação, como deve viver para

agradar a Deus.

A LEI NOS ENVIA A CRISTO PARA SERMOS JUSTIFICADOS, E CRISTO NOS MANDA DE VOLTA

À LEI PARA SERMOS SANTIFICADOS.

AS BEM-AVENTURANÇAS NÃO ENSINAM UMA DOUTRINA DE SALVAÇÃO (REINO DE
DEUS) PELOS MÉRITOS HUMANOS E PELAS BOAS OBRAS?

Contra cultura Cristã - John Stott
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3 Bem-aventurados os pobres de espírito,

porque deles é o reino dos céus;

Ser "humilde (pobre) de espírito" é reconhecer

nossa pobreza espiritual ou, falando

claramente, a nossa falência espiritual diante

de Deus, pois somos pecadores, sob a santa ira

de Deus, e nada merecemos além do juízo de

Deus. Nada temos a oferecer, nada a

reivindicar, nada com que comprar o favor dos

céus.
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4 Bem-aventurados os que choram, porque eles

serão consolados;

"Pois muitos andam entre nós ... e agora vos digo

até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo."

Fp3:18.

Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me

humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de

muitos que pecaram anteriormente e não se

arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e

da libertinagem que praticaram. 2 Coríntios 12:21
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5 Bem-aventurados os mansos, porque eles

herdarão a terra;

O adjetivo grego praüs significa "gentil",

"humilde", "atencioso", portanto, o que exerce

autocontrole.

vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou

manso e humilde de coração, e vocês encontrarão

descanso para as suas almas. Mateus 11:29

entristecidos, mas sempre alegres; pobres, mas

enriquecendo a muitos; nada tendo, mas possuindo

tudo. 2 Coríntios 6:10
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6 Bem-aventurados os que têm fome e sede de

justiça, porque eles serão fartos;

 Tal fome espiritual é uma característica do povo

de Deus, cuja ambição suprema não é material,

mas espiritual.

 A justiça na bíblia tem pelo menos três aspectos:

O LEGAL, O MORAL E O SOCIAL.
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7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles

alcançarão misericórdia;

"Misericórdia" é compaixão pelas pessoas que

passam necessidade.

A Misericórdia" também é perdão.

Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai

celestial também lhes perdoará. Mateus 6:14

Não podemos receber a misericórdia e o perdão de Deus

se não nos arrependermos, e não podemos proclamar

que nos arrependemos de nossos pecados se não formos

misericordiosos para com os pecados dos outros.

Contra cultura Cristã - John Stott
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8 Bem-aventurados os limpos de coração, porque

eles verão a Deus;

É a pureza interior, a qualidade daqueles que foram

purificados da imundície moral, em oposição à

imundície cerimonial.

Então o Senhor lhe disse: "Vocês, fariseus,

limpam o exterior do copo e do prato, mas

interiormente estão cheios de ganância e

da maldade. Lucas 11:39
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9 Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão

chamados filhos de Deus;

Cada cristão, de acordo com esta bem-aventurança, tem de

ser um pacificador, tanto na igreja como na sociedade.

A pacificação é uma obra divina, pois paz significa

reconciliação, e Deus é o autor da paz e da reconciliação.

Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem

santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14

Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os

perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está

nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama

chuva sobre justos e injustos. Mateus 5:44,45
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10 Bem-aventurados os que sofrem perseguição por

causa da justiça, porque deles é o reino dos céus;

A perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas
de valores irreconciliáveis

Como Jesus esperava que os seus discípulos reagissem diante
da perseguição?

Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados

dignos de serem humilhados por causa do Nome. Atos 5:41

Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse

crucificado; e a gritaria prevaleceu. Lucas 23:23
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OS VALORES E PADRÕES DE JESUS ESTÃO EM CONFLITO DIRETO COM OS VALORES E

PADRÕES COMUMENTE ACEITOS PELO MUNDO.

 O mundo considera bem-aventurados os ricos, não os pobres, tanto na esfera material como na espiritual;

 Os fortes e impetuosos, não os mansos e gentis;

 Os saciados, não os famintos;

 Aqueles que cuidam de sua própria vida, não aqueles que se envolvem nos assuntos dos outros e se

ocupam em fazer o bem, "demonstrando misericórdia" e "fazendo a paz";

 Aqueles que alcançam seus propósitos, mesmo apelando para meios escusos, e não os limpos de coração,

que se recusam a comprometer sua integridade;

 Aqueles que são confiantes e populares e que vivem sossegados, não aqueles que têm de sofrer

perseguição.



RESUMINDO: Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais

despreza, e chama de "bem-aventurados" aqueles que o

mundo rejeita.

Como Thielicke disse, "qualquer pessoa que entre em comunhão

com Jesus tem de passar por uma reavaliação de valores".
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