
AS BEM-AVENTURANÇAS 



Mateus 5: 1 – 4  
“E Jesus, vendo a multidão, subiu a 

um monte, e, assentando-se, 
aproximaram-se dele os seus 

discípulos;  e ele passou a ensiná-los, 
dizendo: (...)  

Bem-aventurados os que choram, 
porque serão consolados (...)”  



Bem aventurados 
os que choram... 



 
 

Pelo que as pessoas choram? 
 
 



 
 

Pelo que o cristão chora? 
 

 



“... a apregoar o ano aceitável do 
Senhor e o dia da vingança do 

nosso Deus, a consolar todos os 
que choram...” 

 
Isaías 61.2 



“Porque a tristeza segundo Deus 
produz arrependimento para a 
salvação, que a ninguém traz 

pesar; mas a tristeza segundo o 
mundo produz morte.” 

 
II Coríntios 7.10 



A tristeza segundo o mundo 
 

1. Decepção 
2. Morte 

 
 
 

  



A tristeza segundo Deus 
 

1. Confissão 
2. Arrependimento 
3. Salvação 

 
  



Chorar pelos pecados 
 
1. Reconhecer a nossa natureza 
2. Reconhecer nossa condição 
3. Reconhecer nossa incapacidade 

 



Exemplo de Jesus 
 

“O qual, nos dias da sua carne, 
oferecendo, com grande clamor e 

lágrimas, orações e súplicas ao 
que o podia livrar da morte...” 

Hebreus 5.7 
 



...porque serão consolados. 



 
“Bem-aventurados os que choram, 

porque serão consolados.”  
 

Mateus 5.4 



Consolados: παρακληθήςονται 
Grego: παρακαλέω 
•Consolar 
•Admoestar 
•Exortar 
•Fortalecer 

 



 
“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará 
outro Consolador (παράκλητοσ), a 

fim de que esteja para sempre 
convosco...” 

 
João 14.16 



 
“Em verdade, em verdade eu vos 

digo que chorareis e vos lamentareis, 
e o mundo se alegrará; vós ficarei 

tristes, mas a vossa tristeza se 
converterá em alegria.”  

 
João 16.20 



Presente 
 

Somos consolados e restaurados 
quando nos arrependemos de nossos 

pecados 



Futuro 
 

Seremos eternamente consolados na 
Reino de nosso Deus 



“E Deus enxugará dos seus olhos 
toda lágrima".  

Apocalipse 7.17 
“Ele enxugará dos seus olhos toda 
lágrima. Não haverá mais morte, 
nem tristeza, nem choro, nem dor, 

pois a antiga ordem já passou"  
Apocalipse 21.4 



Aplicação 



Como chorar mais? 
 

1. Aproximar-se de Deus 
i. Confissão de pecados 
 

 



“Chegai-vos a Deus, e Ele se 
chegará a vós outros (...) afligi-

vos, lamentai e chorai. Converta-
se o vosso riso em pranto, e a 

vossa alegria em tristeza.” 
 

Tiago 4.8 e 9 
 



Como chorar mais? 
 

2. Auto-exame do coração 
 

 



“Desventurado homem que sou! 
Quem me livrará do corpo desta 

morte?” 
Romanos 7.24 

 



“Se confessarmos os nossos 
pecados, ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados e nos purificar 

de toda a injustiça.” 
 

I João 1.9 
 



Como chorar mais? 
 

3. Estudo das Escrituras 
i. Contemplar a glória 
ii. Praticar 

 
 



E todos nós, que com a face 
descoberta contemplamos a glória 
do Senhor, segundo a sua imagem 

estamos sendo transformados 
com glória cada vez maior, a qual 
vem do Senhor, que é o Espírito.  

II Coríntios 3.18 



 
“Pois Esdras tinha decidido 

dedicar-se a estudar a Lei do 
Senhor e a praticá-la (...)” 

 
Esdras 7.10a 

 



Como chorar mais? 
 

4. Profunda compaixão 
i. Pecados dos homens 
ii. Oração 

 
 



“Ao ver as multidões, teve 
compaixão delas, porque estavam 

aflitas e desamparadas, como  
ovelhas sem pastor.” 

 
Mateus 9:36   



 
“Quando se aproximou e viu a 

cidade, Jesus chorou sobre ela.” 
 

Lucas 19:41 



“Porque, no meio de muitos 
sofrimentos e angústias de coração, 
vos escrevi, com muitas lágrimas...” 

II Coríntios 2.4 
 

“por três anos, não cessei de 
admoestar, com lágrimas, a cada um.”  

Atos 20.31 



 
“Quando ouvi essas coisas, sentei-

me e chorei. Passei dias 
lamentando, jejuando e orando ao 

Deus dos céus.” 
Neemias 1:4 



“... e todo o povo tinha os ouvidos 
atentos ao Livro da Lei (...) Leram 

o livro, dando explicações, de 
maneira que se entendesse (...) 

Porque todo o povo chorava, 
ouvindo as palavras da Lei.” 

Neemias 8.3, 8 e 9 



Devocional 



Salmo 51 
 

Sugestão:  
  Leitura e meditação deste Salmo 
 
-Como Davi se apresenta diante de Deus? 
-Como resgatar a alegria? 
-O que agrada a Deus?  
 



Bibliografia 





AS BEM-AVENTURANÇAS 


