
Estudos no Sermão do Monte
“Bem-aventurados os pacifi cadores,

 porque serão chamados fi lhos de Deus” (5.9)
O Caráter Cristão (IV)

A sequência de idéias – “os que têm o coração puro” e “os pacifi cadores” é 
natural, pois uma das causas mais frequentes de confl ito entre as pessoas é 
a falta de verdade, de sinceridade, e transparência. O pacifi cador tem que 
atentar para três coisas:

(a) O caráter pacifi cador é obra do Espírito Santo (Gl 5.22-23).

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

(c) O pacifi cador, mesmo pagando o preço, não terá paz com todos à sua 
volta (Rm 12.18).

Qual é a bênção referida nesta bem-aventurança?  “... serão chamados 
fi lhos de Deus”.  Ver Mt 5.43-45. Deus, nosso Pai, é “Deus da paz” (Rm 
15.33). Seus fi lhos devem ser da paz também. Jesus foi e é “Príncipe da 
Paz” (Is 9.6). Seus seguidores devem ser pacifi cadores como ele foi. 

Um exemplo do espírito nada pacifi cador dos discípulos, no começo, e do 
espírito pacifi cador de Jesus está em Lc 9.51-56.

“Bem-aventurados os perseguidos por causa da justi ça, 
porque deles é o reino dos céus” (5.10)

Por mais que nos esforcemos por viver em paz com as pessoas, sempre 
haverá os que se recusam a viver em paz conosco. Alguns opõem-se a nós 
e nos perseguem. Fazem isso justamente porque somos cristãos, porque 
somos diferentes, porque temos fome e sede de justiça ou de fazer a 
vontade e Deus (v.10), ou simplesmente porque somos seguidores de 
Jesus (v.11). Ver Jo 15.18-20. Como devemos reagir? Com regozijo! (Mt 

5.11-12).  Jesus mencionou três razões para isto. E estas, juntas, são a 
bênção relacionada com esta bem-aventurança. Os cristãos podem e devem 
regozijar-se quando perseguidos por sua fé: 

(a)  Porque “deles é o reino dos céus”. Isto significa, primeiramente, 
que eles têm o privilégio de viver na esfera do reino, conhecendo 
e obedecendo a vontade de Deus.  E isto é bem-aventurança! É 
a mesma bênção prometida aos “pobres de espírito”. Significa, 
também, que “uma grande recompensa ou herança está guardada 
para eles, nos céus”.    
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(b)  Porque a perseguição acontece quando e porque estamos fazendo a 
vontade de Deus e seguindo a Cristo (v.11). Os cristãos, às vezes, 
são punidos ou perseguidos merecidamente, por agirem mal, e, 
todavia, atribuem tal “perseguição” ao fato de serem crentes. Mas 
não é o caso. Ver I Pe 2.12. 

(c)  Porque a perseguição é um sinal de genuinidade, um certificado 
de autenticidade cristã, “pois assim perseguiram aos profetas que 
viveram antes de vós” (v. 12b). Ver Lc 6.22-23 e 26, notando os 
termos “os profetas” e “os falsos profetas”. 

       O chamado Irmão André (conhecido como Contrabandista de Deus), 
falando no Brasil sobre a Igreja Perseguida, nos antigos países comunistas, 
manifestou sua estranheza ante o fato que, no Ocidente, a Igreja não é 
perseguida, e citou II Tm 3.12.

Perguntas para discussão
1. Você acha que entendeu bem as oito bem-aventuranças e as bênçãos 

que as acompanham?
2.  Você diria que tem o caráter cristão descrito nas bem-aventuranças?

(a)  Sim  (  )  Não (  )
(b)  Mais das características 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.     
      Assinale 1 ou mais.
(c)  Menos das características 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Assinale 1 ou mais.
(d) Você tem experiência de alguma ou algumas 

das bênçãos prometidas aos que têm ou estão 
desenvolvendo estas características?

3. Na sua experiência, tem sido fácil ou difícil 
desenvolver um caráter cristão baseado nas 
bem-aventuranças? ____________________________________________ 

4. Qual tem sido sua maior difi culdade?  _____________________________
5. Você pode imaginar como seriam as coisas no seu lar, na sua igreja ou 

no seu trabalho se você e as pessoas à volta praticassem o que Jesus 
ensinou nas bem-aventuranças? 

6. Que tal rever em casa estas primeiras lições sobre o Sermão do Monte, 
refl etir bem sobre cada bem-aventurança, trocar idéias com o cônjuge 
ou alguém mais de sua família, orar a respeito e assumir o compromisso 
de desenvolver, com a bênção de Deus, cada uma das características 
espirituais ali referidas?

(Resumo e adaptação livre do livro de John Stott, A Mensagem do Sermão do Monte, 
Ed ABU, São Paulo, SP, 2a edição, 1997. 

Pr. Éber Lenz Cesar, para Escolas Dominicais, 2001.)

1. Humilde
2. Contrito (choro)
3. Manso
4. Faminto de Deus
5. Misericordioso
6. Puro, santo
7. Pacificador
8. Diferente,
    perseguido 


