
AS  BEM-AVENTURANÇASAS  BEM-AVENTURANÇAS



Bem aventuradosBem aventurados
os  pobres  de espíritoos  pobres  de espírito



Mateus 5.1-2:Mateus 5.1-2:
““E JESUS, vendo a multidão, subiu a E JESUS, vendo a multidão, subiu a 

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

discípulos;  E, abrindo a sua boca, os discípulos;  E, abrindo a sua boca, os 
ensinava, dizendo:...”ensinava, dizendo:...”



Mateus 5.3:Mateus 5.3:
““Bem-aventurados os pobres de Bem-aventurados os pobres de 

espírito, porque deles é o reino dos espírito, porque deles é o reino dos 
céus...” céus...” 



Mateus 5.3 (versões):Mateus 5.3 (versões):
•   Bem-aventurados: RA, RC, NVI, Bem-aventurados: RA, RC, NVI, 
ClaretianaClaretiana
•   Felizes: BJ, PastoralFelizes: BJ, Pastoral



Mateus 5.3 (versões):Mateus 5.3 (versões):
•   os pobres de espírito: RCos pobres de espírito: RC
•   os humildes de espírito: RAos humildes de espírito: RA
•   os pobres no espírito: BJos pobres no espírito: BJ
•   os pobres em espírito: NVI, Pastoralos pobres em espírito: NVI, Pastoral
•   os que têm um coração de pobre: Claretianaos que têm um coração de pobre: Claretiana



Mateus 5.3 (versões):Mateus 5.3 (versões):
•   porque deles é o reino dos céus...”: porque deles é o reino dos céus...”: 
todas! todas! 



Mateus 5.3 (Pobres de Espírito):Mateus 5.3 (Pobres de Espírito):
•   A palavra A palavra πτωχοιπτωχοι pt ptōōchoi, choi, derivada do derivada do 
verbo para “rastejar” [Strong, 4434], verbo para “rastejar” [Strong, 4434], 
ocorre em 34 versos do NT...ocorre em 34 versos do NT...



Mateus 5.3 (“Pobres” no NT):Mateus 5.3 (“Pobres” no NT):
•   Lázaro (Lc 16.20,22);Lázaro (Lc 16.20,22);
•   Viúva pobre (Mc 12.42,43; Lc 21.3);Viúva pobre (Mc 12.42,43; Lc 21.3);
•   Aqueles a quem se deveria dar Aqueles a quem se deveria dar 
[esmola] (Mt 19.21; 26.9,11; p.p.)[esmola] (Mt 19.21; 26.9,11; p.p.)



Mateus 5.3 (“Pobres” no NT):Mateus 5.3 (“Pobres” no NT):
  
•   Conclusão: → Mendigos, miseráveisConclusão: → Mendigos, miseráveis



Mateus 5.3 (Pobres de Espírito):Mateus 5.3 (Pobres de Espírito):
•   A expressão A expressão hoi pthoi ptōōchoi tchoi tō pneumatiō pneumati    
ocorre somente aqui no NT.ocorre somente aqui no NT.



Mateus 5.3 (NTLH):Mateus 5.3 (NTLH):
•  “ “Felizes Felizes as pessoas que sabem que as pessoas que sabem que 
são espiritualmente pobres,são espiritualmente pobres, pois o  pois o 
Reino do Céu é delas.”Reino do Céu é delas.”



Salmo 40.17:Salmo 40.17:
•  “ “Eu sou pobre e necessitado, porém Eu sou pobre e necessitado, porém 
o Senhor cuida de mim; tu és o meu o Senhor cuida de mim; tu és o meu 
amparo e o meu libertador; não te amparo e o meu libertador; não te 
detenhas, ó Deus meu!”detenhas, ó Deus meu!”



Mateus 5.3 (“Pobres de espírito”):Mateus 5.3 (“Pobres de espírito”):
•  “ “são aqueles que reconhecem de são aqueles que reconhecem de 
coração ser 'pobres' no sentido de não coração ser 'pobres' no sentido de não 
poderem realizar nenhum bem sem a poderem realizar nenhum bem sem a 
assistência divina e que não têm nenhum assistência divina e que não têm nenhum 
poder em si mesmos que os ajude a fazer poder em si mesmos que os ajude a fazer 
o que Deus requer deles.”o que Deus requer deles.”

Tasker, RVG, “Mateus”, Mundo Cristão, p.49Tasker, RVG, “Mateus”, Mundo Cristão, p.49



Mateus 5.3 (de quem é o reino...?):Mateus 5.3 (de quem é o reino...?):
•   Aqueles que se arrependem Aqueles que se arrependem 
[transformação de mente] (Mt 3.2; [transformação de mente] (Mt 3.2; 
Salmo 34.18)Salmo 34.18)
•   Aqueles que se humilham, que se Aqueles que se humilham, que se 
tornam como uma criança (Mt 18.1-4)tornam como uma criança (Mt 18.1-4)



Mateus 5.3 (“deles é o reino...”):Mateus 5.3 (“deles é o reino...”):
•  “ “O reino dos céus lhes pertence, pois O reino dos céus lhes pertence, pois 
deste reino os orgulhosos por sua auto-deste reino os orgulhosos por sua auto-
suficiência são inevitavelmente excluídos.”suficiência são inevitavelmente excluídos.”

Tasker, RVG, “Mateus”, Mundo Cristão, p.49Tasker, RVG, “Mateus”, Mundo Cristão, p.49



Mateus 5.3 (Conclusão):Mateus 5.3 (Conclusão):
•   Felizes aqueles que reconhecem ser Felizes aqueles que reconhecem ser 
absolutamente perdidos em sua natureza absolutamente perdidos em sua natureza 
pecaminosa, destituídos da glória de pecaminosa, destituídos da glória de 
Deus, que recebem [creem em] Jesus Deus, que recebem [creem em] Jesus 
como senhor e salvador de suas vidas, como senhor e salvador de suas vidas, 
pela graça de Deus, pois deles é o reino pela graça de Deus, pois deles é o reino 
dos céus.dos céus.
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