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capa
Henrique Martins Carvalho

Provavelmente o Sermão do Monte é o mais conhecido discurso de toda a literatura no
mundo, e o menos obedecido! Alguns têm chamado esse discurso “A Magna Carta do Reino”. Em Lucas 6, o Sermão vem depois da escolha dos doze apóstolos. Por causa disso, um
comentarista chama-o “O Sermão de Ordenação aos Doze”. Como um jovem pastor recebe
suas instruções no dia da sua ordenação, os Doze, na véspera de saírem para a sua missão,
receberam de Jesus orientação a respeito daquilo que eles deveriam ser e fazer.
É bom notar que o Sermão vem no início do ministério de Jesus. Jesus começou Seu ministério
pregando “Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus”. Agora, para enfatizar a diferença
que este arrependimento traz, Ele ensina as qualidades fundamentais do caráter do crente. Jesus quis enfatizar que os Seus seguidores devem ser pessoas totalmente diferentes das pessoas
ao redor. De fato, podemos dizer que um versículo chave do Sermão é Mateus 6.8 - “Não vos
assemelheis , pois, a eles”. É a mesma mensagem que o Senhor deu ao povo de Israel - “Não fareis
segundo as obras da terra do Egito” (Lv 18.3). O Senhor espera que Seu povo seja diferente.
Pelas bem-aventuranças, Jesus mostra que Seu desejo é que o crente tenha caráter e conduta
diferentes, porque tem de ser como sal, impedindo a deterioração da sociedade, e como luz,
brilhando nas trevas. Jesus mostra que o crente tem de ser diferente não somente do mundo,
mas também do sistema religioso (ilustrado pelos fariseus do tempo de Jesus). Assim o crente
tem de ser diferente, tanto do crente nominal, como do mundo secular.
“Creio que Jesus desejava que o seu Sermão do Monte fosse obedecido. De fato, se a Igreja
tivesse aceitado realisticamente os seus padrões e valores, como aqui demonstrados, e tivesse
vivido segundo eles, ela teria sido a sociedade alternativa que sempre tencionou ser, e poderia
oferecer ao mundo uma autêntica contracultura cristã” ( John Stott, no prefácio do seu excelente comentário “A Mensagem do Sermão do Monte”.
Este é um sermão que desafia a nossa obediência! É a chave que abre a porta ao conhecimento
do que Jesus quer que o cristão seja e faça
John D. Barnett
Bibliografia
Os escritores desta revista fizeram diversas citações do excelente comentário A Mensagem do Sermão do Monte,
John R.W. Stott, São Paulo: ABU Editora. Além desse também recomendamos:
Estudos no Sermão do Monte, Martyn Lloyd-Jones, Editora Fiel.
Evangelho de Mateus–Comentário Esperança, Fritz Rienecker, Editora Evangélica Esperança.
A Felicidade Segundo Jesus-reflexões sobre as bem-aventuranças, Russell P. Shedd, Edições Vida Nova.
Ser é o bastante–Felicidade à Luz do Sermão do Monte, Carlos Queiroz, Encontro Publicações e Viçosa: Editora
Ultimato.

Grande parte das
estratégias didáticas
sugeridas nas lições visa
envolver os alunos com
o assunto, de forma que
participem ativamente da
aprendizagem, construindo
conhecimento. Por isso, as
sugestões para o professor
não se limitam a como
transmitir os conteúdos
das lições, mas o orientam
a promover situações
propícias à aprendizagem.

Recursos
didáticos

Acesse:
www.editoracristaevangelica.com.br/
recursosdidaticos para baixar as apresentações de PowerPoint® das lições.

gerais
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A necessidade de
viver a Bíblia
Pr. Emerson da Silva Pereira

texto básico

Tiago 1.22-25

texto devocional

Salmo 119.43-48

leia a Bíblia diariamente
seg

versículo-chave
Tiago 1.22
“Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos
a vós mesmos”
alvo da lição
Levar o aluno a refletir na necessidade de se praticar e viver a Palavra de Deus,
a fim de que enxergue a Bíblia como uma necessidade para a sua própria vida.

1

Tg 1.22-25

ter

Dt 6.4-9

qua

Sl 1.1-6

qui

1Pe 2.1-3

sex

Mc 7.18-23

sáb

Jo 14.15-21

dom

Sl 119.41-48

de Deus temos de entender que é impossível
uma compatibilidade entre a Bíblia e o pecado,
porque seremos aproximados de um e afastados de outro. Howard Hendricks, escritor
e professor de teologia, também afirmou:
“muitos de nós queremos uma palavra de
Deus, mas não queremos a Palavra de Deus.
Sabemos o bastante para possuirmos uma
Bíblia, mas não o bastante para deixarmos
que ela nos possua”. Temos diante de nós
mesmos umas destas duas realidades.

O aluno será capaz de:
saber reconhecer que não se pode viver
parcialmente os ensinos bíblicos
sentir
almejar andar pelos caminhos retos

Ao preparar a aula, você
precisa lembrar que seu alvo
é ensinar a palavra de Deus a
fim de transformar a vida dos alunos.
Para isso, tenha sempre em mente o
que eles precisam saber, sentir e agir.

la fleur magique/SHuTTerSTOCK

Um ensino criativo se
baseia na construção
do conhecimento com
a participação ativa dos
alunos. Para que se sintam
motivados a participar,
é importante considerar
a realidade deles, suas
limitações e capacidades.
Isso significa que você
deve usar a criatividade
para adaptar algumas
sugestões apresentadas
no guia, de acordo com a
realidade de sua turma.

Orientações
CHriSTOpHer HallOran/SHuTTerSTOCK

Professor

agir dedicar-se à prática dos ensinamentos bíblicos
Apresentação
verifican
Curiosidade Bíblica nº 13: comece verificando quem encontrou a resposta da pergunta
deixada, na semana passada. A resposta
correta está em Isaías 40.31 Edwards: “Este
livro te afastará do pecado ou o pecado te
afastará deste livro”. Mas é bom relembrá-la. Quando lidamos com a Palavra de Deus
temos de entender que é impossível uma
compatibilidade entre a Bíblia e o pecado,
porque seremos aproximados de um e af

aplicação

Compartilhar o amor de Deus com uma paixão
contagiante, a fim de levar todos os homens,
sem distinção de classe, raça, sexo e idade, a
um relacionamento pessoal com Jesus Cristo,
e ajudá-los a construir uma base sólida de vida
fundamentada na Palavra de Deus.

!

Jesus encerra Seu sermão na montanha
ilustrando a questão da obediência aos
Seus ensinos (Mt 7.24-27). Disse que dois
homens construíram cada um uma casa,
sendo que um edificou sobre a rocha e o
outro sobre a areia. Pois bem, diante da
chuva, dos ventos e das enchentes, a casa

Introdução
Já foi citada a famosa frase de Jonathan
Edwards: “Este livro te afastará do pecado ou
o pecado te afastará deste livro”. Mas é bom
relembrá-la. Quando lidamos com a Palavra
1
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O aluno será capaz de
saber
sentir
agir

o que meus alunos devem saber?
o que devem sentir?
o que devem fazer?

2

Sugestão Inicial

Este é um momento de grande importância,
quando você deverá atrair a atenção e o
interesse da classe para o que será ensinado.

Estratégias
de ensino
Professor, lembre-se de que
ministrar uma aula não
significa apenas transmitir um
amontoado de informações
teológicas ou conhecimentos
puramente pessoais sem a
interação com a classe.
É importante que os alunos
sejam incentivados
a participar no processo
de aprendizagem.

Perguntas
Começar a aula fazendo perguntas é
uma estratégia interessante para que
você conheça o que os alunos pensam,
sentem ou como agem sobre o assunto
da lição. Usadas no decorrer e no
final da aula, as perguntas também
constituem uma estratégia didática
com muitas possibilidades educativas:
despertar no aluno a necessidade
de refletir e se expressar sobre
determinado assunto;
demonstrar interesse pelas
contribuições dos alunos; estimular
a participação de todos; avaliar
a compreensão do que já foi
apresentado; redirecionar o ensino em
função da aprendizagem da turma.

sobre a rocha permaneceu e a sobre a areia
desabou. Mas o interessante nisso é que no
homem prudente Jesus identificou “aquele
que ouve estas minhas palavras e as pratica” e
no homem insensato “aquele que ouve estas
minhas palavras e não as pratica”.

Indicações
de livros

mens construíram cada um uma casa, sendo
que um edificou sobre a rocha e o outro
sobre a areia. Pois bem, diante da chuv
Bem, vimos nesta lição que o crente precisa conhecer a Bíblia para saber como viver
de modo digno, como agradar a Deus, como
produzir frutos e como conhecer a Deus. Mas
através da Bíblia nós conhecemos, também,
o amor de Deus. Ela nos diz que Jesus Cristo
é o Seu Filho, que Ele tornou-Se homem
por nossa causa e morreu na cruz para nossa
salvação. E, ainda, a Bíblia nos recomenda
que anunciemos a todos os homens essa boa
nova de salvação. Por tudo isso, afirmamos: o
crente tem necessidade de conhecer a Bíblia.

Orientação Didática
Para desenvolver o conteúdo deste estudo,
você vai contar com a participação de seus
alunos. Como o tema é bastante prático e
está relacionado com o dia a dia do aluno,
você poderá promover um estudo em que
todos participem.
Divida a sua classe em cinco grupos. Cada
grupo irá discutir um item do estudo. Não
haverá dificuldades, pois os temas são bem
fáceis.

Já foi citada a famosa frase de Jonathan
Edwards: “Este livro te afastará do pecado ou
o pecado te afastará deste livro”. Mas é bom
relembrá-la. Quando lidamos com a Palavra
de Deus temos de entender que é impossível
uma compatibilidade entre a Bíblia e o pecado,
porque seremos aproximados de um e afastados de outro. Howard Hendricks, escritor
e professor de teologia, também afirmou:
“muitos de nós queremos uma palavra de
Deus, mas não queremos a Palavra de Deus.
Sabemos o bastante para possuirmos uma
Bíblia, mas não o bastante para deixarmos

I. Obediência proposital
(Tg 1.22-25)

“Todo obediente ouve a palavra, mas nem
todo ouvinte obedece.”

A primeira necessidade para se viver a

Palavra de Deus é a obediência proposital.
O crente tem diante de si o caminho da
obediência ou da negligência. Deus poderia
obrigar a todos que Lhe obedecessem, mas
espontanea
concede o privilégio de que, espontanea-mente, os salvos vivam a Sua Palavra como
proposi
um ato de obediência voluntária e proposital. Tiago 1.22 levanta um ponto em comum
entre o praticante e o não praticante da
Palavra: ambos ouviram! Mas, afirma que
aquele que apenas ouve a Palavra de Deus,
sem vivê-la, está se enganando, se iludindo.

Zezina S. Bellan
Ed. SOCEP

As Sete Leis do Aprendizado

Bruce Wilkinson
Ed. Betânia

Educação Cristã
Ensinando para
Transformar Vidas

Revisão e Aplicação
Faça a revisão por meio de cinco perguntas.
Aos alunos do grupo 1 pergunte: Com que
finalidade a Bíblia foi escrita, segundo o Salmo
119.105?
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Métodos Criativos de Ensino

Marlene D. LeFever
CPAD
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101 Ideias Criativas
para Professores

Orientação Didática

Apresenta estratégias que estimulam a
participação dos alunos, valorizam o conteúdo, reforçam as aplicações e facilitam
a aprendizagem. Portanto, para não perder de
vista o alvo da lição, use a criatividade, apresente
domínio da matéria e observe se os alunos estão
entendendo o assunto.

Howard Hendricks
Ed. Betânia
Marlene D. LeFever
CPAD

Aos alunos do grupo 3 pergunte:
Como o crente demonstra em seu dia a dia
eficácia espiritual?

2

Madalena de O. Molochenco
Ed. Vida Nova

Estilos de Aprendizagem

Aos alunos do grupo 2 pergunte:
Como se consegue a santificação individual,
por meio do estudo da Bíblia?

Jesus encerra Seu sermão na montanha
ilustrando a questão da obediência aos Seus
ensinos (Mt 7.24-27). Disse que dois ho-

3

Andragogia em Ação:
como ensinar adultos

4

David Merkh e Paulo França
Ed. Hagnos

Sugestão Final

Dependendo da estratégia, a revisão é feita
no decorrer da aula. Mas se ao final você
perceber dúvidas, esclareça-as. A aplicação
também poderá ser feita no decorrer da aula ou
no final. Ela vai sendo feita pelos próprios alunos
ou conduzida por você, professor, conforme a
estratégia utilizada. Ao final, verifique se a classe
consegue relacionar as verdades ensinadas às
necessidades e realidades pessoais.

Atividades em grupos

Dinâmicas

Audiovisuais

Aula expositiva

Em todas as atividades dessa
natureza, é fundamental a mediação
do professor. Você deve prepará-las
de forma a atingir claramente os
objetivos: aproximar mais as pessoas;
respeitar as ideias do outro; saber ouvir
e esperar a vez de falar; expressar-se de
forma a ser bem compreendido; fazer
descobertas que apenas se tornam
possíveis por meio do diálogo e da
troca de ideias.
As atividades devem ser interessantes
e desafiadoras, para se obter um bom
resultado. Cabe a você acompanhar
o trabalho dos grupos e organizar a
apresentação dos resultados, aplicando
e concluindo o assunto.

Lidar com estratégias
diferentes não é fácil,
principalmente para
os professores que
estão habituados com
aulas exclusivamente
expositivas. Precisamos
enfrentar os desafios
para romper com as
formas tradicionais de
ensino estabelecidas
no passado, criando e
utilizando estratégias
que envolvam a
participação dos
alunos e favoreçam a
aprendizagem.

Têm por objetivo
atrair a atenção
dos alunos,
despertar o
interesse e
colaborar na
apreensão e
fixação do
assunto. Jesus
usou recursos
audiovisuais com
a finalidade de
interagir mais
e melhor com
Seus seguidores,
favorecendo-lhes
a aprendizagem.

É uma estratégia que não
deve ser abandonada.
Alguns assuntos exigem
participação direta do
professor que nesses
momentos deve se esforçar
para cativar os alunos
e desafiá-los à reflexão
pessoal.
A aula expositiva é
plenamente conciliável com
a estratégia de perguntas.
Intercale momentos
de exposição com
perguntas interessantes e
desafiadoras.
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Jesus, o Mestre
por excelência
texto básico

Mateus 5.1-2

leia a Bíblia diariamente

texto devocional

Colossenses 2.1-9

seg

Lc 2.41-52

versículo-chave

Mateus 23.8

ter

Mt 13.53-58

“Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso Mestre, e vós
todos sois irmãos”

qua

Mc 1.21-28

qui

Jo 6.60-69

alvo da lição

sex

Lc 20.1-8

Apresentar o Pregador do Sermão do Monte como o maior dos mestres, desafiando
o aluno a viver em obediência aos ensinamentos do Mestre.

sáb

Lc 21. 34-38

dom

Jo 13.12-20

O aluno será capaz de
saber

conhecer o Pregador do Sermão do Monte;

sentir

reconhecer a importância da obediência aos Seus ensinamentos;

agir

responder positivamente aos ensinamentos de Jesus.

Sugestão Inicial
Convide dois alunos para irem à frente da classe. Escolha um aluno bem mais velho, e outro,
bem mais novo, que tenha filhos em idade escolar. Durante dois ou três minutos, promova uma
pequena entrevista, como sugerimos a seguir.
1. Ao aluno mais velho, faça perguntas como: há quanto tempo o irmão concluiu o ensino fundamental? Lembra-se como era uma de suas professoras? O que mais lhe chamava atenção
nela? De todos os professores que você teve, qual foi o mais importante para sua vida? Por
que esse professor foi importante? Você poderia transmitir à nossa classe o ensinamento
de um professor que você nunca esqueceu?
2. Ao aluno mais novo faça perguntas assim: quantos filhos o irmão tem que estão em idade
escolar? Quando você procura uma escola para seus filhos, o que é mais importante observar? O que você espera do professor de seus filhos? Que qualidades o professor precisa ter
para que você entregue a ele os seus filhos?
Observe que com essa introdução você já chamou a atenção de toda a classe para a importância do professor, pois abordou a questão não só do ponto de vista dos mais velhos, como
também dos mais novos. Conclua esse momento, dizendo: “Hoje, vamos estudar a respeito de
um professor que é o Professor dos professores. O que Ele nos ensina está acima de qualquer
ensino. Por isso mesmo, vou desafiá-los a que O aceitem como Mestre Supremo e obedeçam,
sem contestação, aos Seus ensinos”.
7

V

amos estudar um dos textos mais belos e conhecidos da Bíblia: o Sermão do
Monte. Diz Stott ser ele o mais lido, o menos compreendido e o menos praticado de todos os ensinos de Jesus. Ao estudá-lo, precisamos aceitar os seus ensinamentos
com o máximo de seriedade, pois ele contém os mais altos padrões, os maiores valores,
as prioridades do cristianismo. Encontramos nele tudo aquilo que Jesus desejava que
Seus discípulos fossem e fizessem, tudo aquilo que devemos ser e fazer.
Entretanto, ao estudarmos o Sermão do Monte, devemos ir além do seu ensino moral,
ético e espiritual. Precisamos ir além do sermão. Precisamos ultrapassar a beleza das
suas expressões e ilustrações, o perfeito equilíbrio da sua estrutura, a harmonia dos
seus ensinamentos, para chegarmos à pessoa do seu Pregador: o Mestre por excelência.
O valor e a autoridade desse sermão está no próprio Mestre. Ele é mais importante
que o Seu próprio ensino.
aplicação

Quando tomamos consciência de que o Mestre era o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso
Salvador, não temos outra coisa a fazer a não ser aceitar e praticar os Seus ensinos.

Jesus proferiu o Sermão do Monte no início do Seu ministério público, logo após
o Seu batismo e tentação. O evangelista Mateus introduz o Sermão de uma forma
singela: “Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se
os seus discípulos; e ele passou a ensiná-los, dizendo” (Mt 5.1-2)
aplicação

Qual tem sido a nossa reação diante dos ensinamentos do Sermão do Monte? Não basta ficarmos encantados com o seu ensino. A nossa reação deve ser de humildade e obediência aos mandamentos do Mestre.

Orientação Didática
A maneira como você introduzir o estudo levará, automaticamente, ao seu desenvolvimento.
Você poderá seguir a técnica expositiva de ensino, usando perguntas, pedindo sempre a participação do aluno para que a aula fique dinâmica e animada. Partindo das opiniões dadas pelos
alunos que participaram da introdução do tema, diga que é muito importante cada um saber
o que querem dizer as palavras professor e mestre. Coloque no quadro de giz dois pequenos
cartazes com a definição de professor e de mestre.
PROFESSOR

MESTRE

Aquele que professa ou ensina uma ciência,
uma arte, uma técnica ou uma disciplina.
Homem perito. Aquele que professa publicamente as verdades religiosas.

Homem superior e de muito saber. Grande,
extraordinário. Que é o mais importante; que
serve de base, de guia; básico, fundamental.
Diretor espiritual, mentor.
8

Diga que os irmãos que deram depoimento acerca de seus professores e dos professores de
seus filhos falaram da figura do professor; você, porém, irá falar-lhes da figura do Mestre, o
Mestre por excelência, que é Jesus. Peça aos alunos que, a partir das duas definições, apresentem diferenças entre os conceitos de professor e de mestre. Diga que somente Jesus possui as
características de um verdadeiro mestre. Retome as qualidades de um bom professor destacadas pela classe, e acrescente que somente Jesus satisfaz o conceito de professor, e mais, o de
Mestre, que como já viram e analisaram, é superior. A partir daí apresente os três tópicos da
lição, conforme o texto do aluno.

I. A identidade do Mestre
A identidade de Jesus
Fale da importância da identidade para uma pessoa. A identidade é um conjunto de características que são próprias e exclusivas de uma pessoa. Destaque fatos que são noticiados de
problemas gerados quando alguém falsifica a própria identidade, ou rouba a identidade de
outra pessoa. Isto é tão sério que é crime e dá cadeia. O Mestre por excelência destaca-se por
Sua identidade sem par, singular, incomparável, inconfundível. Use a pergunta feita pela autora
da lição - Quem é Jesus para nós? e deixe que os alunos falem sobre a Pessoa de Jesus. Vá
escrevendo no quadro de giz a opinião deles. Faça uma lista das características da identidade
de Jesus, na opinião de seus alunos.

Sentado ali diante dos Seus discípulos e da multidão, estava um Homem ainda jovem: trinta anos de idade (Lc 3.23). Nascido em Belém da Judeia (Mt 2.1), passou
cerca de 30 anos na insignificante cidade de Nazaré, na região da Galileia (Mt 2.23;
Jo 1.46), onde exerceu o ofício de carpinteiro (Mc 6.3). Esse Homem não esteve,
como Paulo, sentado aos pés de Gamaliel; não se tem conhecimento de que tenha
Ele frequentado escola ou tenha escrito alguma coisa; não era escriba e nem fariseu.
Tudo indicava tratar-se de uma Pessoa simples e comum.
Mas esse Homem simples, essa Pessoa comum, esse Homem que nada escreveu, assentou-Se e começou a ensinar. Ele ensinava de tal forma que causou o maior impacto nos
Seus ouvintes (Mt 7.28-29). Eles ficaram perplexos diante do conteúdo apresentado,
da qualidade do ensino e da maneira de instruir.
Por que tão grande admiração? Que havia de especial nesse Homem?
aplicação

Quem é Jesus para nós? O que é exatamente que vemos quando olhamos para Ele? Um homem simples,
comum? Quando Filipe se encontrou com Natanael e contou ter encontrado Jesus, o Nazareno, Natanael
perguntou-lhe: “De Nazaré pode sair alguma coisa boa?” Mas quando Natanael se encontrou com Jesus,
confessou estar diante do “Mestre, Filho de Deus, Rei de Israel!” (Jo 1.45-49). E para nós, quem é Jesus?
É Ele o nosso Mestre?
9

II. A personalidade do Mestre
A personalidade de Jesus
A personalidade da pessoa é o que a identifica moralmente. É a maneira dela ser. Destaque os
traços da personalidade de Jesus, que são apontados pela autora da lição, como: integridade
de caráter, autoridade no viver e perfeita obediência ao Pai. Depois de analisar estes três aspectos, pergunte: Vocês já tiveram algum professor que apresentasse personalidade como essa de
Jesus? Algum dos professores dos filhos de vocês apresentam personalidade como a de Jesus?
Espere a resposta e diante da mesma conclua: “É por isso que só Jesus é Mestre, porque Ele é
o único, cuja personalidade apresenta traços moralmente íntegros”.

1. Caráter íntegro
Jesus caracterizou-Se por absoluta inteireza moral. Foi cem por cento aquilo que ensinou. Ensinou aquilo que praticou. Viveu o Sermão do Monte. Desafiou Seus discípulos
a ser luz do mundo (Mt 5.14); Ele foi a luz do mundo (Jo 8.12). Recomendou que Seus
discípulos orassem pelos inimigos (Mt 5.44); Ele orou por aqueles que O perseguiam
(Lc 23.34); ensinou Seus discípulos a falar a verdade (Mt 5.37); Ele foi a encarnação
da verdade ( Jo 14.6).
Jesus foi um caráter íntegro. Na Sua personalidade havia algo que estava acima de todo
caráter humano. Desafiou Seus adversários pedindo-lhes que apontassem qualquer
pecado na Sua vida ( Jo 8.46). Pilatos declarou não ter encontrado Nele mal algum
(Lc 23.14-15).
Quando falamos do Mestre, estamos diante de uma beleza moral perfeita.
aplicação

Nesse sermão, Jesus apresentou uma lei perfeita para que andemos nela: amar aqueles que nos odeiam,
fazer o bem a quem nos faz mal, bendizer a quem nos amaldiçoa, orar por aqueles que nos consideram
seus inimigos. Temos agido assim?

2. Autoridade absoluta
Os primeiros ouvintes ficaram impressionados com a autoridade extraordinária com
que falou o Mestre. Ensinou sem titubear, sem hesitar, sem Se justificar. Ensinou com
autoridade e não como os escribas ensinavam.
Dispensando a orientação espiritual dos doutores da Sua época, teve um ensino
original e próprio. Havia, no Mestre, alguma coisa superior a todos os traços que
apareceram nos mestres.
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(Este assunto “Autoridade de Jesus”, será tratado na última lição da Revista.)
3. Obediência perfeita
Jesus veio ao mundo para obedecer: obediência ao Pai, obediência à lei: “Não penseis
que vim revogar a lei e os profetas: não vim para revogar, vim para cumprir” (Mt 5.17).
O objetivo supremo da Sua vida foi o de fazer a vontade do Pai. Nunca buscou a Sua
própria vontade ( Jo 4.34; 5.30; Mt 7.21; 26.39,42).
aplicação

O Mestre ensinou que a conduta de Seus discípulos deve ser essa também: “Nem todo o que diz: Senhor,
Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus” (Mt 7.21).
O destino eterno do homem depende da total obediência a Deus.

Apropriadamente, Jesus concluiu o Sermão do Monte apresentando a parábola dos
dois construtores e dos dois fundamentos (Mt 7.24-27), considerando que o edifício
daquele que obedece é seguro, enquanto o desobediente tem seu edifício destruído
pela calamidade.
aplicação

Façamos do padrão de Jesus o nosso padrão de vida. Falemos da Palavra com autoridade. Tenhamos
um caráter íntegro: amemos mesmo quando não esperamos receber amor, façamos o bem sem esperar
recompensas. Tenhamos como objetivo supremo da nossa vida fazer a vontade do Pai, obedecer à Sua
Palavra, obedecer aos ensinamentos do Mestre.

III. A pedagogia do Mestre
A pedagogia de Jesus
A pedagogia é a prática do ensino. É um conjunto de métodos, de técnicas e de conhecimentos
que constituem a prática do ensino. Considere com os alunos três aspectos destacados pela
autora da lição, que mostram a necessidade que o professor tem de conhecer a matéria que
ensina, conhecer a natureza dos alunos a quem ensina e conhecer os métodos e técnicas de
ensino. Aplique esses três aspectos aos professores que seus alunos tiveram e aos professores
que os filhos deles têm. Mostre como o ensino de hoje tem falhas. Como as pessoas erram!
Discuta o fato de que os professores nem tempo têm de conhecer os seus alunos e, por isso
mesmo, cometem erros grosseiros quando julgam a todos da mesma maneira. E, por fim, fale
sobre a sabedoria de Jesus em Se adaptar às situações: a pescadores falou de pesca, a agricultores falou de plantação, etc.
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Jesus Se apresentou, em primeiro lugar, como Mestre. Ele mesmo Se declarou Mestre
único (Mt 23.8). Não Se distinguiu como orador, como líder, mas como Mestre. Segundo Price (autor de A pedagogia de Jesus), no Novo Testamento há quarenta e cinco
referências a Jesus ensinando, e quando pregava, Ele pregava e ensinava. O Sermão do
Monte é um exemplo disso. Cristo viu no ensino a oportunidade para formar caracteres, atitudes e ideais no homem e, por isso, ensinou a toda hora e em qualquer lugar.
Externou Sua atividade educadora de modo magistral. Teve, mais do que qualquer
outro, as qualidades de mestre. Conheceu, mais do que qualquer mestre, os princípios
que devem nortear o ensino: conhecimento da matéria, compreensão da natureza
humana e método adequado.
1. Conhecimento da matéria
Diz uma das leis do ensino: “O professor deve conhecer muito bem o assunto que
está sendo ensinado”.
Jesus foi o professor ideal porque tinha uma soma de conhecimentos que O habilitou
perfeitamente para a tarefa de mestre. Conhecia o mundo, pois o mundo foi criado
por Ele; conhecia o homem, pois foi Ele quem o criou; conhecia toda a verdade, pois
Ele é a própria verdade ( Jo 1.3; 14.6).
Ensinou sabendo o que estava ensinando, tendo conhecimento profundo da matéria.
O Seu conhecimento vinha de dentro e nunca necessitou de confirmações. Nunca errou
nos Seus ensinos; nunca precisou voltar para corrigir conceitos ensinados errados. A
Sua doutrina era perfeita. Nunca mudou de opinião, nunca precisou Se retratar.
O Sermão do Monte nunca precisou ser corrigido. Nada teve que ser acrescentado
ou excluído. O Sermão do Monte nunca precisou ser atualizado. Ele é sempre atual.
O Mestre conhecia profundamente as Escrituras (Mt 5.21-48; Lc 24.27). Ele não somente
as conhecia, como as aplicava à Sua vida.
aplicação

“Que conhecimento tenho das Escrituras? Que tenho feito com tal conhecimento? Em que ele tem
mudado a minha vida?”

2. Conhecimento da natureza humana
Outra lei do ensino: “O professor precisa conhecer seus alunos”.
Jesus conhecia o íntimo de Seus ouvintes. Ele captava o pensamento das pessoas.
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Antes que eles fossem revelados, Jesus já dava a resposta satisfatória. Foi mestre na
penetração do coração e na compreensão daquilo que se passava no íntimo das pessoas (Lc 5.22; 6.8; 9.46-47; Jo 2.23-25; 4.29).
Jesus Se interessou mais por pessoas do que por coisas. Ele Se interessou mais por
pessoas do que por Si mesmo. Amou a todos, Se preocupou com seus problemas e
buscou uma solução para eles.
aplicação

Aprendamos com Jesus a “amar as pessoas e usar as coisas”.

3. Conhecimento dos métodos de ensino
Ainda, leis do ensino: “O ensino deve partir do conhecido para o desconhecido, do
próximo para o remoto, do concreto para o abstrato”. “O professor deve variar seus
métodos de aula”.
Jesus, o Mestre por excelência, não enunciou nenhum princípio pedagógico, nenhuma
lei do ensino, nenhuma teoria da educação, mas mostrou um profundo conhecimento
metodológico e aplicou-o com a maior eficiência.
Vejamos qual foi o procedimento metodológico de Jesus para ensinar as grandes
verdades.
a. Começou com as coisas simples até chegar às complexas. Utilizou a analogia
dos pássaros do céu, dos lírios do campo, da casa construída na rocha e na areia
(Mt 6.26-28;7.24-26).
b. Partiu do conhecido para o desconhecido. Usou as figuras do sal, da luz, da traça,
da ferrugem, do ladrão, do argueiro no olho (Mt 5.13-14; 6.19; 7.3).
c.

Sempre fez uso da pergunta. “Para que serve o sal?”; “Qual a recompensa em amar
os que vos amam?”; “Pode alguém colher uvas do espinheiro?” (Mt 5.13, 46; 7.16).

d. Contou histórias. “Um homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha”
(Mt 7.24-27).
Conversou, discutiu, dramatizou, ilustrou, planejou, aplicou. Suas lições tinham
começo, meio e fim.
Jesus foi, e continua sendo, o Mestre por excelência.
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aplicação

“Não é o que se estuda, mas com quem se estuda que importa”. Que privilégio extraordinário é o nosso!
Estudamos com o Mestre divino. Ele sabe tudo sobre o céu; Ele sabe tudo sobre o mundo; Ele sabe tudo
sobre nós. Que responsabilidade tremenda é a nossa! Diante de tal Mestre, temos que obedecê-Lo e
segui-Lo com fidelidade, alegria e perseverança.

Conclusão
Por que dar atenção ao Sermão do Monte? Por que estudá-lo durante quatro meses?
Por que colocar em prática os seus ensinamentos?
A resposta é uma só: pela pessoa do Mestre. Ele sempre teve mensagem, método e
vida. Eis a razão para estarmos estudando esse sermão. Eis a razão para colocarmos
em prática os seus ensinamentos, que não são conselhos prudentes para épocas passageiras, mas são ordens para serem obedecidas em todo tempo.
O Sermão do Monte é um autêntico pronunciamento de Jesus. Seu conteúdo é relevante para o mundo moderno e seus padrões foram estabelecidos para ser cumpridos
pelos cidadãos do Reino, aqueles que passaram pelo novo nascimento e fazem parte da
família de Deus. “Quem tem ouvidos para ouvir, ouça”, diz o Mestre (Ap 2.7 e outros).
Pela oração, pelo estudo da Palavra, pela comunhão com o Senhor e com os irmãos,
certamente estaremos recebendo a graça e a força que de necessitamos para vivermos,
à altura, os ensinamentos de Jesus: o Mestre por excelência.
Sugestão Final
A revisão do estudo, que tem por finalidade principal a fixação, já foi feita automaticamente
por meio das perguntas dirigidas ao grupo, no desenvolvimento do estudo.
Conclua o estudo dizendo: Jesus é o Mestre por excelência, porque é o único cuja iden tidade é
inconfundível, o único cuja personalidade apresenta um caráter íntegro e o único que tem uma
lição específica para cada um de nós, conforme nossas necessidades. Diante disto, só devemos
ter um objetivo em mente - seguir os Seus ensinos, obedecendo o que Ele nos deixou por meio
da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.
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O caráter do cristão (1)
Yuri Arcurs/SHUTTERSTOCK

Introdução às
bem-aventuranças
texto básico

Mateus 5.1-12

leia a Bíblia diariamente

texto devocional

Salmo 1.1-6

seg

Mt 5.3-12

versículo-chave

Salmo 32.1

ter

Sl 1.1-6

qua

Lc 6.20-26

qui

Ec 2.10-11

alvo da lição

sex

Nm 6.22-27

Ao estudar esta lição, você entenderá que povo abençoado é aquele cujo Deus
é o Senhor.

sáb

Sl 145.1-21

dom

Lc 17.20-30

“Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto”

O aluno será capaz de
saber
sentir
agir

entender que povo abençoado é o que tem Deus como Senhor;
perceber a importância de seguir as orientações de Jesus;
colocar em prática, obedientemente, os ensinamentos de Jesus.

Sugestão Inicial
No mundo de hoje, discutir felicidade provoca sempre entusiasmo. Você poderá introduzir o
tema de uma das duas maneiras sugeridas:
1. Apresente aos alunos alguns recortes de jornal, com notícias ou manchetes que demonstrem
comportamentos que expressam felicidade, por exemplo: torcedores, nas ruas, comemorando
a vitória de seu time; político comemorando uma vitória; pessoas dançando numa festa, etc.
Comente com os alunos porque essas pessoas estão felizes com coisas tão passageiras.
2. Divida a classe em grupos de dois ou três alunos. Pergunte: o que é felicidade? Depois de
dois minutos, cada grupo deverá responder.
Conclua esse momento, dizendo: “Por meio do estudo de hoje vocês vão aprender as regras para
uma vida feliz. Quem desejar alcançar felicidade real, basta seguir as regras que Jesus deixou”.

H

oje começamos a estudar a primeira parte do Sermão do Monte - as bem-aventuranças - que demonstram o tipo de caráter que Cristo espera dos Seus
discípulos no dia a dia, que é bem diferente das qualidades que o mundo exige hoje. O
mundo não acha que a pessoa “humilde de espírito”, “mansa” ou “pacificadora” é feliz.
Nos termos do mundo, para ser feliz a pessoa tem de procurar seus próprios direitos, buscar realização pessoal a todo custo, sem pensar em quem pisa para alcançar
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objetivos e felicidade. Mas Cristo, nesse trecho do Sermão, mostra que a verdadeira
felicidade é bem diferente. Seu padrão de vida para os discípulos entra em choque
com os padrões do mundo.
Na próxima lição vamos considerar separadamente cada bem-aventurança, mas hoje
faremos algumas considerações básicas para que você possa entender melhor quem
são os ouvintes, quais as qualidades recomendadas, qual o significado da palavra
bem-aventurança e, finalmente, que significa um termo que aparece várias vezes – “o
reino dos céus”.
Orientação Didática
Use a técnica de perguntas e respostas. Vá fazendo perguntas e deixando que os alunos respondam. Planeje bem esta atividade para que todo o assunto seja abordado e cuide para que
não haja monopolização por parte de alguns alunos. Escreva as perguntas em tirinhas de papel,
numeradas. Cada aluno receberá uma tirinha. A partir do número 1, um após o outro, lerá a
pergunta e responderá. Esteja atento para fazer os comentários que se fizerem necessários.
Corrija as questões erradas, sem ter que necessariamente dizer que o aluno respondeu errado.
Ao verificar que a questão foi respondida erradamente, pergunte quem gostaria de dar uma
resposta diferente. As respostas às perguntas, seguidas dos devidos comentários, constituir-se-ão no desenvolvimento do estudo. Sugerimos algumas questões, como segue no corpo da
lição do aluno.

I. Quem são os ouvintes?

1. Considerando que as bem-aventuranças demonstram o tipo de caráter que Cristo
espera de Seus discípulos, cite algumas das qualidades que Cristo espera de Seu povo.
(mansidão, humildade, misericórdia, etc.)
2. Para quem Jesus falou as bem-aventuranças? (para os discípulos e para a multidão)
3. Por que o verdadeiro discípulo de Jesus tem que ser diferente? (resposta livre)
4. Dê, pelo menos, cinco marcas que o caráter de um cristão deve ter. (anote as respostas no
quadro de giz)
5. Conversando com os discípulos e com a multidão, Jesus mostrou alguns comportamentos
dos cristãos que deveriam ser diferentes dos comportamentos dos outros. Cite dois, por
exemplo. (a oração deveria ser diferente, o jeito de dar esmolas, etc).

Temos um problema aqui. No início do Sermão notamos que, depois que Jesus se
assentou, “aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los” (Mt 5.1-2). Essa
afirmação parece excluir todos os demais. Entretanto, no fim do sermão, lemos que
“estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina”. Isto não teria acontecido se
elas não estivessem presentes.
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A resposta parece simples e óbvia.
1. Seus discípulos
Jesus começou Seu ensino dirigindo as palavras a Seus discípulos. Jesus quis desafiá-los
em relação ao seu estilo de vida, sua dedicação exclusiva ao serviço do reino. Não há
dúvida que Jesus tinha inicialmente os discípulos como o alvo do Seu ensino. Como
John Stott comenta: “As bem-aventuranças descrevem o caráter equilibrado do povo
cristão”. No Evangelho de Lucas, o Sermão do Monte segue imediatamente depois
da escolha dos Doze (Lc 6.13-26). Por causa disso os comentaristas têm chamado
o sermão de “O sermão de ordenação aos Doze”, “O compêndio de doutrina cristã”,
“A Magna Carta do reino”. Essencialmente Jesus estava ensinando as qualidades que
devem caracterizar todos os Seus discípulos ... cada cidadão do reino de Deus.
Uma frase que aparece em Mateus 6.8 enfatiza essa verdade - “Não vos assemelheis, pois, a eles”. No contexto Jesus estava ensinando sobre oração, fazendo uma comparação com os fariseus que gostavam de chamar atenção ao seu
modo hipócrita de orar em público. Os verdadeiros discípulos tinham de ser
diferentes daqueles que estavam fora do reino - diferentes dos pagãos que não
queriam ter nada com o Evangelho, mas diferentes também dos crentes nominais, dos hipócritas religiosos, diferentes daquelas pessoas que Paulo descreve em
2Timóteo 3.5 - “tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder”.
É bom notar também que as bem-aventuranças não são uma série de regulamentos
que uma pessoa deve obedecer para se tornar um crente, mas uma descrição de como
uma pessoa crente deve viver. Por isso queremos destacar mais duas verdades.
6. Por que todos os crentes devem ter as qualidades sugeridas por Jesus nas bem-aventuranças? (Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, ele passa a ter novas qualidades.)

a. Todos os crentes devem demonstrar essas qualidades - Jesus em nenhum lugar
sugere que essas qualidades são restritas à liderança da igreja. As bem-aventuranças
refletem as qualidades da vida cristã normal (não anormal), e devem ser vistas na
vida de cada crente sem exceção, porque “Se alguém está em Cristo, é nova criatura;
as cousas antigas já passaram; eis que se fizeram novas” (2Co 5.17).
7. Todos os crentes devem ter todas as qualidades sugeridas nas bem-aventuranças? Por
quê? (Porque essas qualidades são comportamentos que devem se tornar alvos de vida para
todos os crentes. Seguindo a orientação do autor da lição, mostrar que bem-aventuranças
não são dons, são qualidades, características. Por isso, o crente deve possuí-las, todas.)
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b. Todos os crentes devem demonstrar todas essas qualidades - “Não existem oito
grupos separados e distintos de discípulos, alguns dos quais são mansos, enquanto
outros são misericordiosos e outros, ainda, chamados para suportar perseguições.
São, antes, oito qualidades do mesmo grupo de pessoas que, ao mesmo tempo,
são mansas e misericordiosas, humildes de espírito e limpas de coração, choram
e têm fome, são pacificadoras e perseguidas” ( John Stott). Alguns crentes são
extrovertidos, outros introvertidos, alguns enfrentam os problemas de maneira
positiva, enquanto outros de maneira negativa. Ninguém sugere que todos nós
temos de ter o mesmo temperamento ou os mesmos dons. As bem-aventuranças
não falam de dons, nem de temperamento, mas das características que devem
ser vistas na vida daquele que pertence ao reino de Deus.
2. As multidões
Não há dúvida que as multidões viram Jesus subindo ao monte (Mt 5.1), e pouco a
pouco aproximaram-se Dele. Enquanto o Sermão visava primeiramente os discípulos,
Jesus ampliou Seu ensino para todos. O discurso de Jesus incluiu o tipo de desafio
que esperamos no fim de um sermão evangelístico - “Entrai pela porta estreita (larga é
a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por
ela), porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos
os que acertam com ela” (Mt 7.13-14).

II. Quais as qualidades recomendadas?
Por causa da versão de Lucas 6.20-21 - “Bem-aventurados vós os pobres”; “Bem-aventurados vós os que agora tendes fome” - algumas pessoas acham que Jesus estava julgando
os pobres e os famintos do ponto de vista material e que Ele estava prometendo
alimento aos subnutridos. Mas esta não é a mensagem aqui.

8. As qualidades a que Jesus se refere são materiais ou espirituais? (São espirituais. As
bênçãos espirituais se traduzem em bênçãos materiais.)

Jesus sempre demonstrava compaixão pelos necessitados, mas não estava prometendo
que ser crente, fazendo parte do reino de Deus, traz vantagem econômica. Quando
Jesus fala de pobreza e fome nas bem-aventuranças Ele está falando de condições
espirituais. Os bem-aventurados são “os pobres (humildes) de espírito” e aqueles
que “têm fome e sede de justiça”. Podemos deduzir disso que as outras qualidades
também são espirituais.
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III. Quais são as bênçãos prometidas?
9. Qual o tipo de felicidade a que Jesus se refere quando fala nas bem-aventuranças?
(Falar na felicidade passageira e na felicidade eterna que somente Jesus pode dar e que está
acima de qualquer tristeza ou decepção terrena.)

1. Felicidade
A primeira palavra do sermão, “Bem-aventurados”, que seria repetida mais sete vezes
nesse trecho, chamaria a atenção dos ouvintes. A Bíblia na Linguagem de Hoje e a
Bíblia Viva traduzem esta palavra por “felizes”, mas isso não descreve bem o verdadeiro sentido seu. Don Carson comenta: “Aqueles que são abençoados geralmente
são bastante felizes, mas bem-aventurança não pode ser reduzida à felicidade”. Em
outras palavras há pessoas que procuram felicidade (por algum tempo) por meio do
álcool ou drogas, ou do sexo fora do casamento. Tais pessoas não podem ser consideradas abençoadas!
2. Felicidade vazia
O rei Salomão era um administrador brilhante, um compositor com mais de 1.000
cânticos e um sábio com mais de 3.000 provérbios. O rei mais rico possuiu 1.400
carros e 12.000 cavalos, e seu rendimento anual incluiu 666 talentos de ouro
(1Rs 10.14). Sua paixão sexual foi satisfeita por 700 esposas e 300 concubinas. Mas
no fim da vida ele exclamou - “Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei,
nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas,
e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas
mãos ... e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo
do sol” (Ec 2.10-11).
3. A verdadeira felicidade
A palavra “bem-aventurados” é um palavra especial no grego (makarioi). Os gregos
sempre chamaram Chipre de a Ilha Feliz porque creram que Chipre era tão linda,
tão rica e tão fértil que um homem jamais precisava sair da ilha para achar a vida
perfeitamente feliz. A ilha tinha um clima tão bom, flores e árvores tão bonitas, minerais tão úteis que possuía dentro de si mesma todas as condições materiais para a
alegria perfeita.
A palavra “bem-aventurados “descreve aquela alegria de quem tem o seu segredo
dentro de si mesmo e é completamente independente das coisas externas da vida.
Jesus disse: “A vossa alegria ninguém poderá tirar” ( Jo 16.22). As bem-aventuranças
do crente são intocáveis.
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É verdade que o mundo tem suas felicidades, mas quando alguma coisa má acontece
a alguém, esse pode logo perdê-las. Um colapso na saúde, mau sucesso nos negócios,
frustração da ambição (mesmo mudança no clima!) podem tirar a felicidade vazia
que o mundo pode dar. Mas o crente tem uma alegria totalmente diferente que não
depende das circunstâncias lá fora, mas do seu estado espiritual lá dentro, visto aos
olhos de Deus. Há quatro verdades que a Bíblia declara sobre isso:
10. Por que somente Deus pode dar bem-aventurança?

a. Bem-aventurança é algo que somente Deus pode dar - nós não temos os recursos
para produzir a condição espiritual que seria aceitável por Deus. O salmista Davi
acertou bem quando escreveu: “Bem-aventurado o povo a quem assim sucede! Sim,
bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor” (Sl 144.15).
11. Por que Deus deseja que o Seu povo goze bem-aventurança?

b. Bem-aventurança é um estado que Deus deseja que Seu povo desfrute. Quando
Deus criou o homem e a mulher, lemos que “Deus os abençoou” (Gn 1.27-28),
assegurando o favor divino sobre eles. Na Bênção Aarônica temos o mesmo
sentido: “O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto
sobre ti, e tenha misericórdia de ti” (Nm 6.24-26).
12. Por que a bem-aventurança do Senhor não depende de circunstâncias da vida?

c.

Bem-aventurança não depende das circunstâncias - Paulo pôde escrever aos
filipenses: “Alegrei-me sobremaneira no Senhor ... aprendi a viver contente em toda e
qualquer situação” (Fp 4.10-11); e aos coríntios: “Sinto-me grandemente confortado
e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação” (2Co 7.4), e mais adiante na
mesma carta, “Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades ...
Porque quando sou fraco, então é que sou forte” (2Co 12.10).

13. Por que a bem-aventurança do Senhor tem relação direta com a obediência à
Palavra de Deus?

d. Bem-aventurança é relacionada com obediência à Palavra de Deus - Um dia, uma
mulher, no meio da multidão, exclamou “Bem-aventurada aquela que te concebeu e
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os seios que te amamentaram!” Jesus respondeu: “Antes bem-aventurados são os que
ouvem a palavra de Deus e a guardam” (Lc 11.27-28). Se queremos ser um povo
bem-aventurado, necessitamos obedecer totalmente à Palavra de Deus. O salmista
descreve perfeitamente aquilo que queremos dizer: “Bem-aventurado o homem que
não anda no conselho dos ímpios ... antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei
medita de dia e de noite” (Sl 1.1).

IV. Que é o reino?
14. A recompensa para os bem-aventurados é o reino dos céus. O que é o reino dos
céus para o crente?

É interessante notar que a primeira bem-aventurança e a última fazem a mesma
promessa - “porque deles é o reino dos céus” (Mt 5.3,10). No resto do Sermão em
Mateus, capítulos 5 a 7, descobrimos que Jesus menciona “o reino” mais sete vezes,
mostrando-nos que “o reino dos céus” é o grande tema do sermão.
Quando estudamos a Bíblia, percebemos que há mais de 100 referências ao “reino dos
céus” ou ao “reino de Deus”. Há alguma diferença entre esses dois termos? Embora
haja bastante discussão sobre isso, cremos que não! Quando Jesus falou a respeito
do jovem rico, Ele disse: “um rico dificilmente entrará no reino dos céus ... é mais fácil
passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus”
(Mt 19.23,24). É óbvio que Jesus estava usando estes dois termos como sinônimos.
Jesus não estava falando de dois reinos, mas um. E quando os discípulos perguntaram “Quem pode ser salvo?”, eles não estavam pensando num reino aqui na terra no
futuro. Veja outros textos paralelos: Mateus 5.3 com Lucas 6.20; Mateus 13.11 com
Mc 4.11; Mateus 19.14 com Marcos 10.14.
Destacamos quatro fatos sobre esse reino.

15. Qual a compreensão que poderemos ter de um reino eterno?

1. É um reino eterno (Sl 145.13; Dn 4.34-35;1Cr 29.10-11; 1Tm 1.17; 6.15-16)
O reino universal e eterno de Deus é o último fato. Sua soberania absoluta é o alicerce
de toda a verdade bíblica e nenhuma compreensão de história ou teologia é possível
sem ela.
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16. Diante do pensamento judaico de um reino terrestre, como teria sido a compreensão
deles quando Jesus lhes falou de um reino espiritual?

2. É um reino espiritual
Os judeus sempre procuraram um reino terrestre e um Messias que estabeleceria
Seu reino aqui na terra. Depois da ressurreição, Jesus apareceu aos Seus discípulos
“falando das cousas concernentes ao reino de Deus”. É incrível que os próprios discípulos
ainda tinham a mente fixa num reino político, territorial e nacional: “Senhor, será este
o tempo que restaures o reino a Israel?” (At 1.3,6). Jesus nunca prometeu estabelecer
um reino político. A Pilatos, Jesus afirmou: “O meu reino não é deste mundo ... o meu
reino não é daqui” ( Jo 18.36).
17. Fale da contemporaneidade do reino de Deus, partindo do princípio de que o reino
de Deus está dentro de nós.
18. O reino de Deus pode ser alcançado por qualquer pessoa? O que é preciso fazer para se
alcançar o reino de Deus?
19. Entendendo que o reino de Deus é dinâmico, por que então o crente tem que estar em
constante transformação?

3. É um reino contemporâneo
O reino de Deus, contudo, só será consumado totalmente consumado depois da
segunda vinda de Cristo. A Bíblia, contudo, deixa claro que Cristo inaugurou o reino
na Sua primeira vinda. Quando os fariseus perguntaram quando o reino de Deus
chegaria, Jesus respondeu: “Não vem o reino de Deus com visível aparência ... porque o
reino de Deus está dentro em vós” (Lc 17.20-21).
O reino já tinha chegado, porque Ele já chegou! O reino de Deus é aqui e agora!
4. É um reino dinâmico
O reino de Deus, em último lugar, quer dizer o reino absoluto de Deus na minha vida.
Por causa da minha união espiritual e dinâmica com o Rei, posso viver segundo as
normas do reino. O reino de Cristo em e pela vida do povo de Deus não é estático,
mas dinâmico.
Crentes vivem sob o reino gracioso de Cristo. Pela graça de Deus, foram libertados
“do império das trevas”, transportados “para o reino do Filho do seu amor” (Cl 1.13) e
receberam “os mistérios do reino dos céus” (Mt 13.11).
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aplicação

Como é bom saber que quando a nossa vida terrestre terminar ouviremos a voz do Rei: “Vinde, benditos
de meu Pai! Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo” (Mt 25.34).
Você se anima com essa esperança?

Conclusão
Depois de ter feito um estudo introdutório das bem-aventuranças, na próxima semana
vamos estudá-las individualmente.
Sugestão Final
É importante estar atento para outras questões que, naturalmente, irão surgindo no decorrer
da discussão. A revisão do estudo será feita durante todo o decorrer do estudo. Cuide para que
as dúvidas sejam sanadas, imediatamente.
Conclua o estudo dizendo: As bem-aventuranças são para hoje. Faladas por Jesus há 2.000
anos, são atuais e isso é a garantia da felicidade pessoal e do bem-estar social. A obediência à
palavra de Deus é a certeza da conquista do reino de Deus.
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