
 

Conclusão: 
 Todo mundo busca ser bem-aventurado segundo seus próprios 
valores e ideais. Mas somos convidados a buscar a bem-aventurança 
segundo o Evangelho do Senhor Jesus. Somente no Senhor Jesus seremos 
bem-aventurados. 
 
Oração  
Concede-nos a graça, ó Senhor, para responder prontamente ao chamado 
de nosso Senhor Jesus Cristo e proclamar a todos os povos as Boas Novas 
da sua salvação, para que nós e o mundo todo contemplemos a glória das 
suas maravilhosas obras; o qual vive e reina contigo e com o Espírito 
Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             
 

 
 
 
 

 

 
4º Domingo Comum 

Os Bem-aventurados 
Sf 2.3;3.12-13 / Sl 146 / I Co 1.26-31 / Mateus 5.1-12 

 
 

Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os 
sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 
No Sermão das bem-aventuranças o Senhor inverte as ordens da sociedade 
judaica. O que era caro e precioso não teve valor para o Senhor. Ele veio 
exaltar as coisas simples e humildes. Bem-aventurados são aqueles que se 
gloriam no Senhor e vivem seus valores, não importando sua posição 
social, conhecimento intelectual ou cultural. Deus vê o coração e abençoa 
com a felicidade de sua presença. Hoje meditaremos sobre este caminho.  
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I. Os bem-aventurados do Senhor Jesus - Mateus 5.1-12 
Em Mateus 5.1-12, o Senhor, vendo as multidões, subiu ao monte, 

próximo ao Mar da Galiléia e passou a ensiná-los a ser felizes (1,2). O 
caminho da felicidade não está em possuir coisas ou alcançar posições, 
mas em viver os valores do Reino de Deus.  

Na contramão da sociedade judaica, o Senhor Jesus diz que felizes 
são  . São apenas estes oito caminhos que levam a verdadeira felicidade.  

Estes serão felizes porque deles é o reino dos céus, serão 
consolados, herdarão a terra, serão fartos, alcançarão misericórdia, verão a 
Deus, serão chamados filhos e ganharão o reino dos céus. 

Nossa ambição revela nosso caráter. Ou desejamos ser felizes 
seguindo o modelo do Senhor Jesus, ou sairemos tristes como o jovem 
rico que não aceitou a oferta de dar todos os seus bens aos pobres e ser 
discípulo do Senhor. Para Cristo a felicidade não está em possuir, mas em 
ser discípulo que sofre, trabalha e luta pelos valores do Reino de Deus.  

 
II. Os Bem-aventurados de Sofonias - Sofonias 2.3;3.12-13 

Para Sofonias, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. 
Israel foi levado para o cativeiro Babilônico em 588 aC.. Em Judá 

ficou um povo pobre, manso e enfraquecido socialmente. A mensagem de 
Sofonias em 2.3;3.12-13 foi direcionada a esta gente pobre e fiel. Estes são 
os bem-aventurados de Sofonias. 

O profeta convida os mansos da terra a confiar no Senhor e buscar 
sua vontade (3): “Buscai o SENHOR, vós todos os mansos da terra, que 
cumpris o seu juízo; buscai a justiça, buscai a mansidão; porventura, 
lograreis esconder-vos no dia da ira do SENHOR”. 

Deus deixará na terra da Judéia um povo simples e humilde que 
(12) “confia em o nome do SENHOR”. 

Serão santificados e não andarão cometendo iniquidades, falando 
mentiras e praticando o engano (13). Serão pelo Senhor (13) 
“apascentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante”. 

A felicidade está em confiar no Senhor para reconstruir a vida, não 
importando o que ganhamos ou perdemos. Não podemos viver 
contabilizando o passado, mas investindo no relacionamento com Deus e 
nas práticas da vontade do Senhor. 
 
III. Os Bem-aventurados do Salmo 146 

Para o salmista, bem-aventurado é aquele que busca o Senhor.  

Ele inicia ministrando para sua própria alma (1): “Aleluia! Louva, 
ó minha alma, ao SENHOR”; e compromete-se a louvar a Deus durante 
toda sua vida (2). 

Sabe que não vale a pena confiar no homem, pois nele não há 
salvação (3). Por mais que sejam poderosos (4) “sai-lhes o espírito, e eles 
tornam ao pó; nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios”. 
 Bem-aventurado é o que (5,6) “tem o Deus de Jacó por seu auxílio, 
cuja esperança está no SENHOR, seu Deus que fez os céus e a terra, o mar 
e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade”. 
 Quem tem Deus está em felicidade. O Senhor faz justiça, da o pão 
e liberta o encarcerado (7), cura os cegos, levanta os abatidos e ama os 
justos (8). Ele (9) “guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém 
transtorna o caminho dos ímpios”. Deus é um rei eterno (10). 

Por isso, feliz é aquele que busca o Senhor em todas as áreas de 
sua vida. 
 
IV. Os Bem-aventurados de Paulo - I Coríntios 1.26-31 
 Para Paulo, bem-aventurados são aqueles que se gloriam no 
Senhor. 

Escrevendo aos Coríntios (I Coríntios 1.26-31) Paulo diz que Deus 
não chamou muitos sábios, nem poderosos nem nobres (26) para a 
salvação. (27) “Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo 
para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para 
envergonhar as fortes”. 

Ele escolheu as coisas humildes e desprezadas (28) “aquelas que 
não são, para reduzir a nada as que são”. Deus chamou os humildes, os 
que choram, os mansos, os que tem fome e sede de justiça, os 
misericordioso, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos 
(Mt 5.1-12). 

A obra é de Deus e foi Ele quem nos chamou. Por isso que 
ninguém poderá se vangloriar em sua presença (29). 

O importante é que somos do Senhor e nos gloriamos no Senhor 
(30-31): “Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da 
parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, 
como está escrito: Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor”. 

Precisamos viver, apesar de nossas limitações, para glorificar o 
Senhor.  
 
 
 
 
 


