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1 Naqueles dias veio João 

Batista, pregando no 

deserto da Judéia 2 e 

dizendo: “Arrependam-se, 

porque o Reino dos céus 

está próximo”. Mt 3



Daí em diante Jesus 
começou a pregar: 

“Arrependam-se, 
pois o Reino dos 

céus está próximo”.
Mt 4.17



Por onde forem, 

preguem esta 

mensagem: ‘O Reino 

dos céus está

próximo’.   Mt 10.7



E este evangelho do 

Reino será pregado em 

todo o mundo como 

testemunho a todas as 

nações, e então virá o 

fim.      Mt 24.14



Contexto:

Sermão do 

monte



Pois eu lhes digo que se   

a justiça de vocês não 

exceder em muito a dos 

fariseus e mestres da lei, 

de modo nenhum 

entrarão no Reino dos 

céus”. Mt 5.20



“Bem-aventurados 

os pobres em 

espírito, pois deles 

é o Reino dos céus.  
Mt 5.3



Bem-aventurados 

os pacificadores, 

pois serão 

chamados filhos de 

Deus.     Mt 5.9



Bem-aventurados os 

perseguidos por 

causa da justiça, pois 

deles é o Reino dos 

céus.  Mt 5.10



Bem-aventurados serão 

vocês, quando, por minha 

causa os insultarem, 

perseguirem e falarem 

falsamente todo mal 

contra vocês.      Mt 5.11



Alegrem-se e regozijem-se, 

porque grande é a 

recompensa de vocês nos 

céus, pois da mesma forma 

perseguiram os profetas que 

viveram antes de vocês”.     
Mt 5.12



1ª Figura:

Sal da terra



“Vocês são o sal da terra. 

Mas se o sal perder o seu 

sabor, como restaurá-lo? 

Não servirá para nada, 

exceto para ser jogado fora e 

pisado pelos homens.                       
Mt 5.13



“Vocês são o sal da terra. 

Mas se o sal perder o seu 

sabor, como restaurá-lo? 

Não servirá para nada, 

exceto para ser jogado fora e 

pisado pelos homens.                       
Mt 5.13



2ª Figura:

Luz do mundo



“Vocês são a luz do 

mundo. Não se pode 

esconder uma cidade 

construída sobre um 

monte.  Mt 5.14



E, também, ninguém acende 

uma candeia e a coloca 

debaixo de uma vasilha. Pelo 

contrário, coloca-a no lugar 

apropriado, e assim ilumina 

a todos que estão na casa. 

Mt 5.15



Assim brilhe a luz de 

vocês diante dos homens, 

para que vejam as suas 

boas obras e glorifiquem 

ao Pai de vocês, que está

nos céus”.     Mt 5.16



Conclusão:

Propósito



Assim brilhe a luz de 

vocês diante dos homens, 

para que vejam as suas 

boas obras e glorifiquem 

ao Pai de vocês, que está

nos céus”. Mt 5.16


