


Caráter 
cristão 



Pobreza e fome, sempre juntas... 
Os pobres de espírito (humildes) têm fome de justiça 

Esta é uma característica dos cristãos. Mt 6.31-33 

Esta justiça tem três aspectos: 

•  religioso: comunhão com Deus. Jo 14.6; I Tm 2.5-6 
•  moral: santificação. Jo 14.15-17; Gl 5.22-23 
•  social: justiça social. Is 1.17 



Deus e Cristo os satisfarão. Jo 6.35 

 “Bem-aventurados os têm fome e sede de justiça, 

Mas, precisarão comer e beber regularmente 

Temos fome e sede de Deus? 

Só no céu não terão mais fome. II Pe 3.13; Ap 7.16-17 

porque serão fartos”                    

De ler ou ouvir sua Palavra? 



Misericórdia: atenção, sensibilidade, compaixão, doação, 
ajuda, não importando se o outro merece ou se desejará 
e poderá retribuir. É uma bela expressão de amor! 

O Bom Samaritano.  Lc 10.25-37  

Com frequência, falta-nos 
misericórdia para com os feridos 
desta vida. 

Quando somos nós, nos 
ressentimos...  

I Pe 3.8-9;  Ef 4.32 



Devemos ser misericordiosos porque: 

•  Deus, nosso Pai é misericordioso. Lc 6.36; Sl 136 

•  Jesus, nosso Salvador foi misericordioso. Lc 4.40 

•  Somos o povo eleito de Deus.  Cl 3.12-13 

•  Religião sem misericórdia não agrada a Deus.  Mt 23.23 

O mundo, à parte da influência cristã, costuma ser 
egoísta, sem misericórdia! 



Não nos tornamos merecedores da misericórdia divina 
quando exercemos misericórdia, ou do seu perdão quando 
perdoamos. Essas dádivas são graça... 

 “Bem-aventurados os misericordiosos, 

Todavia, não recebemos misericórdia e perdão sem nos 
arrependermos... e sem crer em Cristo 

E ninguém pode dizer que o fez e não ser misericordioso 
perdoando os outros 

porque alcançarão misericórdia”                    



Nada nos encoraja mais a ser  misericordiosos com 
outros, seja para perdoar ou ajudar, do que saber que 
Deus misericordiosamente e graciosamente nos 
abençoa e perdoa cada dia. Lm 3.22-23 

Manso 
(humilde) 

Misericordioso 
(perdoador) 

também 
 é 

Ser manso e humilde é 
reconhecer diante dos 
outros que nós somos 

pecadores 

Ser misericordioso é ter 
compaixão dos outros 

porque eles também são 
pecadores 

Somos misericordiosos? Perdoadores? Ajudadores? 



Obviamente, trata-se da pureza interior: 

Em nossos dias, ser puro é um desafio! 

•  Comportamento moral. Sl 51.4,6,7 

•  Prática religiosa. Mt 25.25-28 

•  Relacionamentos. Um coração puro garante um 
   relacionamento confiável. A relação um e outro 
   está clara no Sl 24.3-5 



Deus é espírito e não pode ser visto (I Tm 1.7) 

 “Bem-aventurados os limpos de coração, 

Mas o texto garante que os limpos de coração verão a 
Deus. Como? 

porque eles verão a Deus”                    

•  Desde já subjetivamente, com os olhos da fé. Ef 1.17s 
•  No futuro, mediante uma compreensão mais 
   aperfeiçoada que teremos de Deus, em sua  
   presença, nos céus. I Co 13.12 


