


Ainda estamos estudando a primeira parte do Sermão 
do Monte, as bem-aventuranças, que descrevem 

No próximo domingo, iniciaremos uma nova 
sequência, no mesmo Sermão do Monte, ou seja 



A sequência  
“puros de coração” e 
“pacificadores” é natural, 
pois uma das causas 
mais frequentes de 
conflito entre as pessoas 
é a falta de sinceridade, 
de verdade, de 
transparência e de 
pureza sexual. 



•   O caráter pacificador é obra do Espírito Santo 
   Gl 5.22-23 

O pacificador precisa atentar para três coisas:. 

•   O pacificador paga um preço alto para viver em paz 
   com as pessoas. Deus pagou o preço maior. Não 
   existe paz barata!  Jo 3.16; II Co 5.18-19 

•   O pacificador, mesmo pagando  o preço, não terá paz 
   com todos à sua volta!  Rm 12.18. 

Todavia, sempre valerá a pena promover a paz... 



Veja Mt 5.43-45. 

 “Bem-aventurados os pacificadores, 
pois serão chamados filhos de Deus” 
                            Deus, nosso Pai, é 
Deus de paz (Rm 15.33). Seus filhos 
devem ser da paz também. 

Jesus foi “Príncipe da Paz” (Is 9.6). 
Seus seguidores devem ser pacifi-
cadores como ele o foi. Lc 9.51-56 

Somos pacificadores? Em casa,  
na igreja, no trabalho? Exemplos... 



Por mais que nos esforcemos por viver em paz com as 
pessoas (7ª bem-aventurança), sempre haverá os que se 
recusam a viver em paz conosco. Alguns nos perseguem.. 

E isto porque somos 
cristãos, diferentes, temos 
fome e sede de justiça e 
procuramos seguir a 
Jesus. Jo 15.18-20. 

Como reagir? 



•   Porque “deles é o reino dos 
   céus”. Vivem sob o governo de  
    Deus... Aqui e no porvir... 

Com alegria! Mt 5.11-12; I Pe 4.12-14 

Jesus mencionou três razões para isso.  São as 
bênçãos relacionadas com esta bem-aventurança: 

•    Indício de que estamos fazendo a 
    vontade de Deus (testemunho).  
    V. 11.  Ver I Pe 2.12; 4.14-16 

•   Sinal de que nossa fé é genuína. 
    V. 12b; Lc 6.22-23 (“profetas” e 
    “falsos profetas”) 

Comentário do Irmão André  
(II Tm 3.12) 



2. Entendeu cada uma suas bênçãos? 

1. Quais são as 8 bem-aventuranças? Humilde 

Contrito 

Manso 
Faminto de 
Deus 

Misericordioso 

Puro 

Pacificador 

Perseguido 

3. Quais pratica mais? 

4. Quais pratica menos? 

5. Experiência das bênçãos... ? 

6. Qual tem sido sua maior dificuldade... ? 

7. Pode imaginar como seria seu lar, 
    igreja, trabalho se...praticassem...? 

8. Que tal rever... conversar... orar? 


