COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE

A formula para viver e ir ao céu.
Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte;
e, tendo se assentado, aproximaram-se os
seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo:
Bem-aventurados os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus.
MATEUS 5: 1-3

Humildade vem do Latim "humus" que significa "filhos da terra".
Você é Humilde?
O humilde pode ser arrogante? O significado disto é prepotente
ou, desprezo com relação a outros também é soberbo, altivo,
orgulhoso; insolente, pretensioso, atrevido.
O humilde pode ser Egoísmo? A pessoa egoísta pensa apenas em
si e jamais, em situação alguma reconhece que foi ajudado por
alguém.
Acreditando ser merecedor de todo os méritos. Ex: Este chocolate é
meu e eu não divido com ninguém.
1. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o
reino dos céus.
Vamos tira o salto alto e colocar os pés no chão.
2. Bem-aventurados
consolados.

os

que

choram,

porque

eles

serão

Aqui fala de um coração quebrantado e isso é um coração
arrependido, humilde!
Um coração aberto e receptivo ao Espírito Santo de Deus.
Os antigos rasgavam as vestes e lançavam cinzas sobre suas
cabeças, e tinha outros que rasgavam seus corações.
O Senhor se agrada também quando alguém quebranta seu corações
e se humilha perante Ele.
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3. Bem-aventurados
consolados.

os

que

choram,

porque

eles

serão

4. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Moisés era o homem mais manso da terra, (Nm 12:3)

A palavra manso (no original hebraico é ãnãw) que significa humilde.
Moisés era um homem de uma humildade fora de série, nunca quis
ser o centro das atenções, nunca quis fazer tudo sozinho (prova disso
é que aceitou o conselho do seu sogro, e colocou setenta homens
para lhe ajudar com as pequenas causas).
E considerava os outros de uma maneira tal, que quando
Josué veio dizer-lhe que Eldade e Medade estavam
profetizando, e que lhos proibissem. Moisés lhe disse: deixaos, quem dera que todos fossem profetas
Nm 11:26-29
Que atitude gloriosa! Ele não se achava o tal, não achava líder.
5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque
eles serão fartos.
Sabemos que a fome e a sede são instintos naturais para a
sobrevivência do homem.

A palavra "fome", neste texto vem do termo grego "peinaw" – peinao
e significa "estar necessitado", "ter forte desejo", "almejar
ardentemente", "buscar ansiosamente".
É a mesma palavra de temos em Mt 4.2, quando a Escritura nos
afirma que Jesus, depois de um jejum de quarenta dias, "teve fome",
ou seja desejou ardentemente comer alguma coisa. Porém podemos
admitir que há uma grande diferença entre estar com o estômago
vazio e estar com o coração vazio.
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7. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque
eles serão fartos.
8. Bem-aventurados
os
alcançarão misericórdia.

misericordiosos,

porque

eles

Vai, e dize a Davi: Assim diz o Senhor: Três coisas te
proponho; escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio
a Davi, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe o que
quiseres: ou três anos de fome; ou seres por três meses
consumido diante de teus adversários, enquanto a espada de
teus inimigos te alcance; ou que por três dias a espada do
Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor façam
destruição por todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que
resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a
Gade: Estou em grande angústia; caia eu, pois, nas mãos do
Senhor, porque mui grandes são as suas misericórdias; mas
que eu não caia nas mãos dos homens
1 Cron 21:10-13
.
Vemos aqui compaixão, graça, perdão e misericórdia de Deus pelo
ser humano.
A benignidade do Senhor jamais acaba,
as suas misericórdias não têm fim;
renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
Lamentações 3: 22-23
Ide, pois, e aprendei o que significa:
Misericórdia quero, e não sacrifícios.
Porque eu não vim chamar justos,
mas pecadores.
Mateus 9: 13
Existe uma história que aconteceu com duas crianças.
Uma era normal e a outra era corcunda. Em certo dia a criança
que tinha uma boa saúde disse para a aleijada: Você sabe o
que é isso em sua costa? E a que era corcunda constrangida
não sabia o que dize. Mas a criança perfeita voltou a falar, isso
é o lugar aonde esta guardada a suas asas. E um dia Deus
abrira e você sairá voando para Ele.
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9. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a
Deus.
O que significa para você ser limpo de coração? Significa ser fraco?
Ser ingênuo? O cristão deve ter um coração limpo e santo
Na Bíblia lemos:
“Bem-aventurados os limpos de coração
porque eles verão a Deus.” Mateus 5:8
Em outra versão da Bíblia diz: “Bem aventurados os puros de
coração”. Quem são os limpos de coração? Os limpos de coração são
os que não ficam tentando servir a Deus e ao mundo ao mesmo
tempo.
A Bíblia nos diz:
“Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão
grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo
o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos
com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando
firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus” (Hb
12:1-2).
10. Bem-arventurados os pacifica dores, porque eles serão
chamados filhos de Deus.
Os pacificadores têm a sua origem em Deus...
É a filiação divina que provoca este anseio e esta vivência da paz. A
paz da qual Jesus fala tem uma essência e dimensão profundamente
espiritual. Sem Deus ela não é possível. Ela desponta da cruz, por ser
aí que a hostilidade é vencida pelo próprio Criador ao dar a Sua vida.
Parece que se trata de uma derrota e é a maior de todas as vitórias.
Por muito que a briga se instale, que a arrogância das culturas e das
civilizações se voltem contra Deus, a vitória já foi consumada.
“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou;
não vo-la dou como a dá o mundo.
Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize”
Jo 14:27
disse Jesus aos Seus discípulos antes da Sua morte. Essa paz ainda
hoje nos alcança.
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O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo ensinado, escreveu aos crentes
em Filipos:

“Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez vos digo, alegraivos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens.
Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma; em
tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas
petições, pela oração e pela súplica, com acções de graça. E a
paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os
vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.”
Fp 4:4-7
11. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da
justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e
perseguiram e, mentindo, disserem todo mal contra vós por
minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso
galardão nos céus; porque assim perseguiram aos profetas
que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra; mas se o sal
se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor?
para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e ser
pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode
esconder uma cidade situada sobre um monte; nem os que
acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no
velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim
resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as
vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos
céus.
Mt. 5:11-16
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