
AS BEM-AVENTURANÇAS 



Bem-aventurados os perseguidos por 
causa da justiça... 

Mt 5:10-12 



ENTENDIMENTO DESTA VERDADE 



ENTENDIMENTO 

• Perseguição que traz felicidade? 

–Como associar o "ser perseguido, 
insultado e caluniado" com felicidade e 
bênção? 

 



ENTENDIMENTO 

• Razão desta perseguição 

• Inevitabilidade da perseguição aos piedosos 

• Tipos de perseguição 

• Benefícios desta perseguição 

 



ENTENDIMENTO 
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RAZÃO DA PERSEGUIÇÃO 

• "Por causa da Justiça" 

• "Por minha causa" 



A JUSTIÇA DE DEUS 

8 

Justiça de 

Deus 

Imputada 
-Posição 

Viabilizada 
-Expressão 

Decreto de Deus  

Fé humana 

Rm 3:24-26 

Poder de Deus  

Empenho humano 

2Pe 1:3-5; Fp 2:12-13 

Garantida 
-Segurança 

 

Disciplina de Deus 

Temor humano 

Hb 12:4-8 

Hb 10:26-31 

Fidelidade de Deus 

Esperança humana 

Jo 10:28-29 

Hb 10:19-23 



RAZÃO DA PERSEGUIÇÃO 

• Duas formas de dizer - mesmo princípio: 

– "Ser perseguido porque crê em Cristo e vive como um 
justo que obedece a Cristo". 



ENTENDIMENTO 

• Razão desta perseguição 

• Inevitabilidade da perseguição aos piedosos 

• Tipos de perseguição 

• Benefícios desta perseguição 

 



INEVITABILIDADE DA PERSEGUIÇÃO 

• Jesus "fecha" as bem-aventuranças com esta 

– Quem vive as 7 anteriores experimentará a 8a. 

• Perseguição é inevitável ao piedoso  

– Piedoso vive em oposição ao mundo e a satanás 

– A justiça no crente é confrontadora à maldade no ímpio 

– Suas reações são inevitáveis 

– (2Tm 3:12; Mc 10:29, At 14:21,)  



INEVITABILIDADE DA PERSEGUIÇÃO 

• Jesus é nosso modelo também nisso (Jo 15:20) 

• Jesus adverte sobre a inevitabilidade (Mt 10:34-39) 

• Jesus nos conforta sobre esta inevitabilidade  
"matarão alguns...não se perderá um fio"(Lc 21:16) 

 



ENTENDIMENTO 

• Razão desta perseguição 

• Inevitabilidade da perseguição aos piedosos 

• Tipos de perseguição 

• Benefícios desta perseguição 

 



TIPOS 

• Em Mt 5:11 Jesus menciona: 

– Insultos 

– Calúnias 

– Perseguições de maneira geral 

• Jesus menciona também: 

– Tragédias familiares (Mt 10:34-35) 

– Ódio (Lc 21:17) 

– Morte (Lc 21:16) 

 

 

 



Outros Tipos (Hb 11:32-38) 

• Jogados a Leões 

• Lançados no fogo 

• Torturados 

• Humilhados 

• Açoitados 

• Algemados 

• Presos 

• Apedrejados 

 

 

 

 

 

 

• Serrados pelo meio 

• Mortos por espada 

• Sem ter onde morar 

– abrigados até em covas 

• Sem ter o que vestir 

• Necessitados 

• Afligidos 

• Maltratados 



ENTENDIMENTO 

• Razão desta perseguição 

• Inevitabilidade da perseguição aos piedosos 

• Tipos de perseguição 

• Benefícios desta perseguição 

 



BENEFÍCIOS 
• Única "dupla" bem-aventurança 

• Os "duplicados" motivos de alegria 

– "Alegrem-se, regozijem-se" (Mt 5:12; 1Pe 4:12-16) 

– recompensa eterna  GRANDE (Mt 5:12) 

• A expressão da justiça que provoca a 
perseguição é evidência de conversão e deve 
gerar segurança (1Jo 2:29; 3:7; Jo 6:37) 

– "deles é o Reino dos céus" 

– Certamente são cidadãos do Reino 

 

 



BENEFÍCIOS 
• É um privilégio sofrer por Cristo (Fp 1:27-29; 2:17) 

– O sofrimento era parte da vida dos heróis da Bíblia 
(Hb 11:24-32; At 7:59; 2Co 11:24-28) 

– identificação com mártires do passado (Mt 5:12) 

• Identificação com estes homens "dos quais o mundo não 

era digno" (Hb 11:38) 

• A perseguição por causa de Cristo nos 
impulsiona à dependência de Deus (2Co 12:10) 

• A perseguição por causa de Cristo nos dá 
oportunidades para expressarmos virtudes 
cristãs para a glória de Deus (1Co 4:12, 1Pe 3:8-15) 

 

 



ESTA VERDADE NA PRÁTICA 

Situações do dia a dia 



ESTA VERDADE NA PRÁTICA 

• É normal ficar incógnito no seu local de trabalho? 

• O que você prefere: perder uma promoção para 
alguém menos competente e mais "bajulador" ou 
ser você o "bajulador" promovido? 

• O que você prefere: perder um contrato por dizer 
a verdade ou ganhar a comissão sobre a venda às 
custas de pequenas e aparentemente inofensivas 
manipulações da verdade? 



ESTA VERDADE NA PRÁTICA 
• O que você prefere: perder o emprego por não 

cumprir sua meta, ou conquistar a meta, o 
prestígio e admiração através de práticas que 
Cristo reprova? 

• O que você prefere: ser humilhado ao apresentar 
o evangelho a alguém ou ser respeitado às custas 
do seu silêncio e omissão em pregar? 

• O que você prefere: sofrer por obedecer a Deus 
ou ser respeitado por fazer o que todos os ímpios 
ao seu redor fazem? 

 



ESTA VERDADE NA PRÁTICA 
• Se as autoridades civis proibirem a disciplina de 

crianças ou a pregação do evangelho ou as 
reuniões da igreja, ou a expressão de qualquer 
verdade bíblica, a quem você irá obedecer? 

• Se um grande amigo (ou pai, mãe, cônjuge, irmão) 
necessitar do seu falso testemunho, o que você 
fará? 

• Se seu chefe (pai, mãe, marido, etc...) mandar 
você contrariar uma vontade de Deus, a quem 
você irá obedecer? 

 

 

 



ESTA VERDADE NA PRÁTICA 
• Você está disposto a perder amigos por causa de Cristo? 

• Você está disposto a perder sua reputação por causa de 
Cristo? 

• Você está disposto a perder dinheiro por causa de Cristo? 

• Você está disposto a perder relacionamentos familiares 
por causa de Cristo? 

• Você está disposto a perder sua liberdade por causa de 
Cristo? 

• Você está disposto a perder sua integridade física ou 
mesmo sua vida por causa de Cristo? 

• Se sim - você é DUPLAMENTE FELIZ!!!! ALEGRE-SE!!! 



ESTA VERDADE NA PRÁTICA 
• Se todo aquele que viver piedosamente será 

perseguido (2Tm 3:12) o oposto garantirá sua 
tranquilidade... 

• QUE ESCOLHAS VOCÊ TEM FEITO? 

• QUE ESCOLHAS VOCÊ PRETENDE FAZER A PARTIR 
DE HOJE? 

• NENHUM APARENTE BENEFÍCIO QUE CONTRARIA 
O SENHOR VALE A PENA... 



ESTA VERDADE NA PRÁTICA 

• QUE O SENHOR NOS GUARDE DE 
DESPERDIÇARMOS NOSSAS VIDAS NA 
TRANQUILIDADE E CONFORTO QUE A OMISSÃO E 
APATIA A CRISTO PODEM OFERECER 

 



EXEMPLOS PESSOAIS 



bem-aventurados os perseguidos por 
causa da justiça, porque deles é o reino 

dos céus. Bem-aventurados sois quando, 
por minha causa, vos injuriarem, e vos 

perseguirem, e, mentindo, disserem todo 
mal contra vós. (Mt 5:10-11) 
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