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CARTA DO PASTOR 

28/Out a 03/Nov |  2018 
 

RECADO PARA LIDERANÇA 

• ENCONTRO ANUAL DA LIDERANÇA DE CÉLULAS: Será um 
encontro muito especial. Anote e participe: 

✓ Data: 15 de Novembro (feriado) 
✓ Local: Sítio Casa do Oleiro 
✓ Horário: 09h às 17h 
✓ Investimento: R$ 20,00 (individual) 

• R$ 10,00 (até 08 anos) 

• Inscrições na secretaria 
✓ Público Alvo: Líderes, Auxiliares, Supervisores 

(com suas famílias). 

RECADO PARA A CÉLULA 

1. RETIRO DE CASAIS: Será de 30/Nov a 02/Dez, no Sítio 
Riacho das Pedras. Inscreva-se com a Vanessa! 

2. BAZAR: Estamos arrecadando roupas e acessórios para 
promover, em breve, um bazar em prol do Retiro de 
Casais 2018. Entregue a doação na secretaria da igreja 
identificando: “Retiro de casais – Vanessa”. 

3. ENSAIOS DA CANTATA DE NATAL: Dê seu nome na 
secretaria da igreja ou diretamente com Kamily (98866-
9993). 

4. MISSÃO POSSÍVEL 2: Será dia 10/Novembro (Sábado).    
A inscrição do Junior com a equipe final dos cultos. 
Vagas Limitadas! 

5. CULTO DE MULHERES: O Ministério de Mulheres irá 
promover o encerramento de suas atividades em 2018, 
com a celebração de um culto especial. Será dia 
10/Novembro, no Templo Sede, às 19h30. 

6. CULTO APRESENTAÇÃO DE BEBÊS: Será dia 11/Novembro, 
no culto das 10h15 no Templo. Inscrições com Elaine. 

 

EDIFICAÇÃO: BEM AVENTURANÇAS 

Pr Carlos Marcelo (Mateus 5:1 a 12) 

 

INTRODUÇÃO 

Vivemos como nação um momento importante, 
desafiador e, infelizmente, turbulento. Dificuldades 
econômicas e políticas, desemprego e desigualdade social, 

violência e corrupção, são apenas alguns dentre muitos 
sintomas de uma grave crise que assola nosso país, cuja 
origem é sobretudo espiritual. Nesse contexto, muitas 
pessoas tem adotado uma postura radical e extremista, 
rompendo laços familiares e vínculos sociais 

E nós, enquanto cristãos, como devemos nos 
posicionar? Nosso Senhor afirmou no Sermão do Monte 
que somos o “sal da terra” e a “luz do mundo” (Mt. 5.13-
16). Portanto, não podemos perder o sabor e, mais que 
isso, devemos influenciar positivamente a sociedade: 
“Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os 
outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o 
Pai de vocês que está no céu.” (v.16) 

O sermão do monte tem início com as “Bem 
aventuranças”, que representam uma espécie de síntese 
do Evangelho. Nele, Jesus lança as bases do cristianismo e 
aponta o caminho para uma vida cujas escolhas são guiadas 
pelos princípios e valores do Reino.  

Então, voltemos a nossa atenção para essa passagem 
a fim de destacar alguns pontos importantes:  

VERSO 3 – HUMILDADE: Bem-aventurados os pobres de 
espírito...  

São aqueles que se percebem completamente 
carentes, totalmente desprovidos e incapazes de suprir 
suas necessidades... portanto, declaram-se absolutamente 
dependentes de Deus!  

Então, um verdadeiro cristão não se acha melhor do 
que o não cristão; ele reconhece sua condição de miséria 
espiritual, e confia totalmente na graça de Deus.  

• O evangelho é “um mendigo ensinando outro 
mendigo a achar comida” 

 

VERSO 4 – QUEBRANTAMENTO: Bem-aventurados os que 
choram...  

Este choro é uma reação inevitável diante de uma 
grande dor... E diz respeito àqueles que diante de sua 
própria condição de pobreza espiritual causada pelo 
pecado, choram. E o fazem não somente por si, mas 
também choram pelo pecado do mundo. 

Os discípulos de Cristo não são insensíveis, pois tem 
um coração quebrantado diante do pecado e suas 
consequências, que sempre trazem sofrimento não apenas 
individual, mas também coletivo, atingindo cidades, 
estados e até nações inteiras. 



 

VERSO 5 – MANSIDÃO: Bem-aventurados os mansos...  

A mansidão aqui tem uma aplicação “vertical” 
(relacionamento Com Deus) e também horizontal 
(relacionamento Com o próximo).  

Em relação a Deus, a mansidão significa submissão ao 
seu governo; uma postura de não rebelião. Em relação ao 
próximo, a mansidão significa uma postura de serenidade, 
ou seja, de calma e força ao mesmo tempo. 

 

VERSO 6 – JUSTIÇA: Bem-aventurados os que tem fome e 
sede de justiça... 

 São aqueles que buscam a justiça não como um 
direito, mas como uma necessidade... Não somente a 
justiça para si, mas para todos! Entretando, eles buscam a 
justiça que vem de Deus, por meio da fé em Cristo, e não 
pelo cumprimento das obras da Lei. (Romanos 10.4) 

 

VERSO 7 – MISERICÓRDIA: Bem-aventurados os 
misericordiosos... 

Os discípulos de Jesus tem a marca da compaixão:  eles 
se importam  e se envolvem com os outros. Eles tem um 
espirito bondoso e perdoador! Como o próprio Filho de 
Deus ordena em outro trecho do sermão do monte (Mt. 
5.38-48): “...Não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se 
alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele 
bater também” (v.38). 

  

V.8 – PUREZA: Bem-aventurados os limpos de coração...  

Esta bem aventurança tem a ver com a pureza de 
intenções... com a origem de nossas motivações... E quanto 
a isso somente o Senhor pode nos sondar e revelar o que 
há no mais profundo do nosso ser... as motivações e 
intenções do coração (Rom. 8.27). Pois o homem vê a 
aparência, mas o Senhor vê o coração (1 Samuel 16.7).  

 

V.9 – PAZ: Bem aventurados os pacificadores...   

Significa diz que a paz se manifesta entre as pessoas 
também pelo  esforço ativo, consciente e deliberado em 
sua direção. Por isso o apostolo Paulo disse: “Não paguem 
a ninguém mal por mal; procurem fazer o bem diante de 
todos; Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz 
com todas as pessoas” (Romanos 12.17-18). 

V.10-12 – SOFRIMENTO: Bem-aventurados os que são 
perseguidos por causa da justiça...  Bem-aventurados sois 
vós, quando vos injuriarem e perseguirem...  

Por mais surpreendente que pareça, existem também 
uma bem-aventurança no sofrimento!  

Não em todo e qualquer sofrimento, mas 
especificamente no sofrimento que é resultado da fé e 
fidelidade a Cristo. É uma bem-aventurança especial, pois 
produz um “grande galardão no Céu.  

Jesus preparou seus discípulos para o sofrimentos  
(Mateus 10.17-20), e disse que tal condição poderia fazer 
parte do propósito divino para a manifestação de seu Reino 
neste mundo. Entretanto, nos prometeu a sua paz em meio 
às aflições e mais, nos garantiu a Vitória (João 16.1-3,33) 

  

CONCLUSÃO: As bem-aventuranças são marcas essenciais 
dos discípulos de Jesus, e também as “sementes” do Reino 
de Deus instaurado por Jesus entre os homens.  

É com base nesses princípios e valores que nós, cristãos, 
devemos tomar decisões em todas as áreas da vida, e agir 
como cidadãos do Céu nesse mundo. 

 

QUESTÕES PARA COMPARTILHAMENTO 
Sendo assim, cabe a cada um de nós fazer um 

autoexame, e sob a direção do Espirito Santo responder a 
pelo menos duas perguntas: 

1. COMO ESTÃO AS SUAS RAÍZES? Você tem feitos suas 
escolhas e tomado decisões com base nos princípios do 
Evangelho? 

2. QUAIS SÃO AS SUAS SEMENTES? Com palavras e 
atitudes, você tem semeado o Reino de Deus nos corações 
das pessoas? 

3. ORAÇÃO PELA NAÇÃO: unidade, paz e pacificação da 
nação. Restauração do Brasil. 

 
Uma semana Bem-Aventurada em sua vida! 

 
Equipe Pastoral da PIBJC 

 
 


