OBS: USE SEU CADERNO DE MEDITAÇÃO PARA AUXILIAR ESTA FOLHA – ASSIM VOCÊ TERÁ MAIS ESPAÇO PARA
SE APROFUNDAR EM SEU ESTUDO DA PALAVRA!

Segunda: Bem-aventurados os pobres de espírito e os que choram

“Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados”. Mt 5.3-4
1)ENTENDENDO: Você sabia que as bem-aventuranças também podem ser
chamadas de beatitudes? Mas por que beatitudes? Esse foi um sermão que
Jesus pregou no topo de uma montanha, e seu objetivo foi (e ainda é) de
ensinar a verdadeira atitude do cristão: fidelidade e obediência à Palavra de
Deus. E quão bom é seguir o Seu caminho! A vida de acordo com a vontade
Eu, Pr. Leandro, no monte
de Cristo faz bem e produz felicidade em qualquer circunstância.
das beatitudes, Israel.
Conheceremos, portanto, quem são os bem-aventurados e porque eles são.
Vamos lá então? Responda em seu caderno de meditação: (Caso não saiba, peça ajuda ou
pesquise no seu livro de Um com Deus).
a) Quem são os pobres de Espírito.
b) Quem são os que choram?
c) O que significa bem-aventurança?
d)O que é ser bem-aventurado?
e) Qual o sentido do verbo “choram?
Agora relacione os versículos a seguir com as suas palavras-chave e descubra o que significa ser
bem-aventurado. Sugestão: pinte da mesma cor ou dê um jeitinho de ligá-los:

2)MEMORIZANDO: Meditação sem memorização não dá! Então “bem-aventure-se” na Palavra
e decore Mt.5.3-4. Só siga para o próximo passo depois ter memorizado. ( ) Tudo certo!
3) TIRANDO A LIÇÃO: Jesus disse que bem-aventurados são os pobres de espírito. Mas quem
são os pobres de espírito? São aqueles que submeteram sua vontade a Deus, colocando pela fé
Cristo em primeiro lugar na sua vida - esses são os que agradam a Deus, pois a cada dia se
parecem mais com Jesus. Aqueles que agem assim, tem um lugar especial no Seu Reino! Saiba que
Deus estima e se importa com o humilde de coração. O humilde de espírito tem honra e Deus exige
humildade de coração. Ele sabe que só quem verdadeiramente nega a si mesmo é digno de
receber o Reino dos Céus. Leia os versos e escreva o que Deus tem preparados para os
humildes: Sl 37.11; Sf 2.3. No entanto, a falta de pobreza de espírito gera orgulho e Deus
rejeita os soberbos, leia as passagens e relacione as colunas:
a) Sl 18.27
b) Sl 138.6
c)Pv 3.34
d) Pv 11.2
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) A sabedoria está com os humildes, mas junto com o orgulho está a desgraça.
) Deus salva os humildes, mas humilha os orgulhosos.
) Deus sabe quem são os arrogantes e quem são os humildes.
) Deus zomba dos que zombam dEle, porém concede seu grande amor aos humildes

➔Bem-aventurados são também os que choram. O choro espiritual é sinônimo de contrição,
que significa sentir-se mal na presença do mal. Os que choram serão consolados porque
verdadeiramente buscaram agradar ao Senhor e não a seus próprios desejos, que na maioria
das vezes é errado. Ao invés de ceder ao pecado, o cristão analisa as consequências dele e
“chora” em apenas pensar em fazer o mal. Um coração assim, Deus não despreza (Sl 51.17).
➔Agora escreva em seu caderno as lições de hoje.
4) DECIDINDO: Você tem sido humilde e reconhecido que tudo que você tem vem de Deus?
Você tem olhado para Deus diante das dificuldades e buscado consolo nEle? Se Deus
mandar, você obedece? Ou tem sido orgulhoso? Decida: ( ) Eu decido entregar a Deus este
desejo ........................ que tanto me atrapalha. ( ) Decido fazer um jejum para enfraquecer
minha carne e me fortalecer espiritualmente contra este pecado ..........................................
5)COMPARTILHANDO: Fale com Deus. Abra seu coração ao Senhor. Compartilhe suas novas
atitudes e peça a Ele que o ajude a cumprir tudo o que foi firmado. (R.: d, a, b, c)

Terça: Bem-aventurados os mansos e os que têm fome e sede de justiça

“Bem-aventurados os humildes(mansos), pois eles receberão a terra por herança.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos.” Mt 5:5-6
1)ENTENDENDO: Muitas pessoas acreditam que o termo “humildade” no versículo está
associado à condição econômica ou social precária. Humildade, aqui, tem relação com
mansidão, com entrega de ‘direitos’, com uma dependência total de Deus, 2 Co 12.10; Tg 4.6.
Devemos reconhecer que Deus é soberano em nossas vidas. A segunda parte do nosso estudo
de hoje fala daqueles que têm fome e sede de justiça. Ter o profundo desejo de conhecer a Deus
mais intimamente, querer viver uma vida correta, sem pecado, como Cristo viveu, com o
desejo de ver outras pessoas agindo assim. Mas o versículo fala de uma pessoa que tem mais do
que apenas senso de justiça... fala de alguém que tem FOME E SEDE DE JUSTIÇA, ou seja,
alguém que quer ver as coisas pela perspectiva de Deus, valorizando a integridade, piedade, a
pureza de vida etc. Ser bem-aventurado é ser feliz! O simples fato de desenvolver essas
características descritas por Jesus logo no comecinho do Sermão da Montanha já é um grande
motivo para se alegrar. Mas, como se isso não bastasse, Jesus ainda promete presentes fantásticos
para quem consegue conquistar essas qualidades de caráter. Responda em seu caderno:
a) Qual o presente oferecido a quem é humilde?
b) O que quer dizer “receber a terra por herança?”
c) Que presente Deus promete a quem tem fome e sede de justiça?
d) Onde e quando você poderá receber completamente essas bênçãos?
➔Vá um pouco além. Leia os textos abaixo e escreva em seu caderno de meditação pelo menos uma
lição de cada versículo. Veja se você realmente entendeu o que significa ser humilde e ter fome e sede
de justiça:
Humildade

Fome e sede de justiça

Pv 16.18; Tg 4.10; 1 Pd 5.6

Dt 6.5; Sl 42.1; 1 Tm 4.8

2)MEMORIZANDO: Faça gestos, desenhos, músicas! Se tiver dificuldade, peça ajuda de
Deus, mas não termine a meditação sem decorar os versos de hoje. ( ) Ok.
3)TIRANDO A LIÇÃO: A falta de humildade (mansidão) traz diversos problemas. Você pode
se tornar uma pessoa impaciente, invejosa, obstinada, rebelde, ansiosa, irritada... Leia o Sl 37.1-11
e aprenda os cinco passos da mansidão, se preciso, peça ajuda:
1º) ........... se preocupar com os outros. (v. 1-2); 2º) Confiar no ............................. (v.3);
3º) ...................... ao Senhor os direitos (v.4-5) 4º) .................... em Deus a solução e ................. se
irar (v.6-9); 5º) ............................ o prêmio (v.10-11).
➔Você percebeu que mansidão é confiar e entregar a Deus nossos direitos e esperar em nEle? E
percebeu que os versos de hoje se complementam de maneira divina? São duas faces de uma
mesma moeda. Primeiro, você se esvazia dos seus direitos, reconhecendo estar debaixo de uma
vontade maior – Deus! Depois, você sente arder no coração o desejo de justiça quando essa
vontade de Deus é violada. Quanto maior a sua humildade, menor será a sua tolerância à injustiça,
Crescerá em você um profundo desejo de conhecer a Deus mais intimamente, querendo uma vida
sem pecado como Cristo viveu, desejando que todos se comportem da mesma forma.
4) DECIDINDO: É maravilhoso aprender mais de Jesus. Entretanto, é necessário que junto com
o nosso aprendizado venham decisões, pois são as decisões que mostram realmente que
aprendemos as lições e queremos mudar. Faça em seu caderno de meditação pelo menos uma
decisão para cada bem-aventurança que aprendeu hoje e que precisa melhorar
Humildade: Eu decido…………………….

Fome e sede de justiça: Eu decido ………………..……

Se você tem falhado, sinceramente, entregue para Deus e peça perdão, nosso Deus é amoroso, mas
é preciso confessar. Para você ser manso e saciar a fome e sede de fazer a vontade de Deus é
preciso praticar as Escrituras e servir cada vez mais a Deus. Lembre-se, você faz sua meditação
para Deus!
5) COMPARTILHANDO: Peça para Deus trabalhar no seu caráter, dando-lhe força e sabedoria
para progredir na vida cristã. Peça dEle ajuda para conseguir cumprir sua palavra. Lembre-se:
cumpra sua palavra, mesmo com dano próprio (Sl 15.1-4).
Quarta: Bem-aventurados os misericordiosos e puros de coração

“Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus”. Mt 5.7-8
1)ENTENDENDO: Essa felicidade do coração que Deus nos dá no Sermão do Monte, também se
estende ao que é misericordioso e puro de coração. Segundo o dicionário, a palavra misericórdia significa:
pena causada pela miséria alheia; comiseração; graça ou perdão. Outras traduções para misericórdia:
compaixão, amor terno. O sinônimo “compaixão” é formado de duas palavras latinas: “com” + “paixão” =
“sofrer com”. Misericórdia é a habilidade de se colocar “na pele” de outra pessoa até que veja, pense e sinta
como se fosse ela; é se colocar na situação para poder se identificar totalmente com a experiência que o
outro está vivendo, amar na prática e agir provando o nosso amor. Ainda nesse contexto, segundo o
“Aurélio” o adjetivo puro significa: sem mistura nem alteração; sem impurezas; límpido, transparente; sem

manchas; limpo; virtuoso e íntegro. Ser puro é em resumo ter uma consciência sem culpa. Lendo na Bíblia
Viva temos estes versículos da seguinte forma: “Felizes são os que são amáveis e têm misericórdia
dos outros, porque a eles se mostrará misericórdia. Felizes os que têm coração puro, porque
verão a Deus”. Agora escreva em seu caderno de meditação um resumo do que significa as beatitudes
que aprendemos hoje: (lembre que você não medita para líder e sim para Deus)

2)MEMORIZANDO: Muito bem, agora sabemos que se nós tivermos mais estas duas qualidades
em nossas vidas seremos pessoas mais felizes e abençoadas. Por isso esse é um momento muito
importante em que você precisa memorizar esses versículos para falar no fim de semana para um
amigo ou para o seu líder de grupo de amigos. ( ) Memorizei e me comprometo a falar.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Leia atentamente os Salmos 41 e 51 e faça uma relação
(mentalmente) com Mateus capítulo 5 verso 7 e 8. Depois faça na tabela abaixo a ligação das
qualidades Misericórdia e Pureza de acordo com os comentários. No final, escreva a lição:
Qualidade (escreva M ou P na coluna da esquerda)
Antônimo: vingativo, acomodado.
Significado: dar a vida e sinônimo de amor em ação.
Definição: não ter nenhuma acusação de ofensa pela qual não tenha pedido perdão; ausência de mágoa em sua vida

Significado: Disposição para perdoar e pedir perdão
Lição:

➔Leia todos os textos (use outra versão da Bíblia como apoio) e relacione as colunas:
(1) Sl 103.8, Jn 4.2
( ) O juízo será sem misericórdia para os que não a praticaram.
(2) Pv 22.11
( ) Devemos assim como o Pai é sermos misericordiosos.
(3) 1Jo 3.1-3
( ) As misericórdias dos ímpios são cruéis.
(4) Lm 3.22
( ) Quem ama a pureza de coração e fala bem será amigo do rei
(5) Pv 12.10
( ) Deus é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se.
(6) Lc 6.36
( ) Graças à misericórdia sem fim do SENHOR é que vivemos.
(7) Tg 2.13
( ) Devemos nos purificar para O vermos quando chegar a hora.
4)DECIDINDO: Jesus, ao falar sobre todas as beatitudes, deixa claro o exemplo que devemos
seguir. Ele não só falou a respeito de cada uma, mas viveu-as plenamente. Suas palavras, Seus
pensamentos, Suas atitudes foram e continuam sendo o modelo que devemos imitar para que nos
tornemos iguais a Ele. Agora faça um check-up e responda mentalmente cada uma das perguntas:
Quando Deus desperta misericórdia em mim por outro, faço algo por essa pessoa? Como tenho
demonstrado meu amor pelos outros? Tenho ajudado ou contribuído com algo? Há alguém para quem eu
tenha falhado como exemplo de cristão? Haverá alguém cuja autoridade eu deixei de respeitar e preciso
pedir perdão? E aí? O que o Senhor está tocando no seu coração? Tome decisões práticas: ( ) Decido amar
esta pessoa ......................... com esta atitude de amor .................................. ( ) Decido escrever/ligar/falar
com .................................... pedindo perdão ou perdoando por ..............................................................................
5) COMPARTILHANDO: Ore ao Senhor de joelhos e peça sinceramente para ter um coração
misericordioso e puro de verdade. Insista pedindo coragem para cumprir suas decisões. Lembre-se que há
uma correspondência entre a nossa maneira de agir com os homens, e a maneira de Deus agir conosco (Mt
18.23-35). Até amanhã, se Deus permitir! Será que hoje sua meditação agradou a Deus?
Quinta: Bem-aventurados os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça

“Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o Reino dos céus”. Mt 5.9-10

1)ENTENDENDO: Faça no caderno de meditação:
a) Reescreva os versos de hoje com suas palavras, mostrando o que você entendeu deles. (Dica:
procure o significado de algumas palavras no dicionário).
b) Para você o que é ser pacificador?
c) Numa escala de 0 (muito calmo) a 10 (muito estressado) quanto você é brigão?
d) Pergunte para alguém próximo, como você é nesta área.
e) Encontre o significado de “CAUSA”. Como alguém pode ser perseguido por causa da justiça?
2) MEMORIZANDO: Quanto mais a Palavra de Deus estiver em você, menos você terá de si
em si mesmo. Decore o versículo de hoje e não deixe acumular. ( ) Decorei.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Como você é conhecido na sua casa, escola ou trabalho? O
encrenqueiro ou um pacificador? O pacificador luta contra a divisão, que é uma das coisas que
Deus mais abomina. A humanidade caminha para destruição, Jesus falou que guerra e desunião
tomariam conta do mundo (Mt 10:21; 24:7). Porém, cabe a nós levar paz por onde passarmos e
promover união entre as pessoas, que verão que somos diferentes. Vendo nossas atitudes eles
entenderão que é por pertencermos a Deus que levamos paz e justiça conosco. Leia os versículos e
faça um comentário no caderno extraindo suas lições.
Leias os versículos e copie as referências para a coluna correta. Pv18.16;15.18; 16.7; 17.19;19.23.
Versos que falam sobre atitudes que causam discórdia

Versos que falam sobre atitudes que traz paz

➔Nos últimos dias Jesus nos advertiu que viveríamos tempos difíceis. Por aumentar a iniquidade
o amor de muitos se esfriaria (Mt 24.12). Sabemos que as coisas podem piorar para o lado do
cristão. Precisamos nos preparar, pois foi quando a perseguição começou que a Palavra de Deus se
espalhou. O que seria de nós se os apóstolos tivessem ficado em zona de conforto? Jesus disse e
Paulo também deixa claro em 2 Tm 3.12 que seremos odiados e perseguidos por causa dEle. A
pergunta é: você prefere ser perseguido ou vai se deixar levar pela pressão do mundo? Você está
disposto a pregar o evangelho custe o que custar? Não se engane, pois sua ATITUDE mostra a
quem você pertence e principalmente quem você é. Por isso faça um trabalho de um bom
evangelista e cumpra sua missão. ➔Escreva uma situação em que você sofreu algum tipo de
perseguição por ser crente. Como você reagiu? Leia 2 Tm 3.14 e diga como devemos agir em uma
situação dessas? (escreva no caderno! A sua preguiça na meditação fala muito de você!)
4) DECIDINDO: ( ) Decido ser uma pessoa agradável levando palavras de ânimo por onde
andar, evitando a fofoca que gera divisão. ( )Decido evitar discussões. ( ) Decido evangelizar pelo
menos duas pessoas esta semana. Nome das pessoas 1 .............................. 2 ..............................
5) COMPARTILHANDO: Entregue suas necessidades, medos e dificuldades a Deus,
compartilhe com Ele suas decisões. Não tenha pressa nesse momento. “Assim diz o SENHOR, Deus
Monte das beatitudes, Israel.
Ao fundo o mar da Galiléia

de Davi, seu predecessor: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas; eu o
curarei” 2 Rs. 20:5
Sexta: Você é bem-aventurado?

“Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os
insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia
contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua
recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os
profetas que viveram antes de vocês.” Mt 5.11-12
1)ENTENDENDO: Muitos pensam que as bem-aventuranças são
qualidades que devemos praticar de tempos em tempos. Não! Elas são características permanentes
que as pessoas salvas devem possuir. Devemos sempre estar praticando estas qualidades em nossas
vidas, pois, quanto mais desenvolvermos estas qualidades, mais alegria traremos ao coração de
Deus. O nosso objetivo na vida é sermos a cada dia mais parecidos com Cristo! Para isso devemos
buscar as qualidades do Senhor! No entanto, lembre-se que o mundo jaz no maligno (1 João 5.19)
e odeia a Cristo e a seus filhos (Jo 15.19). Se formos questionados devemos estar preparados para
falar da razão da nossa esperança com mansidão e temor (1 Pd 3.15). Ao praticarmos a vontade de
Deus e Sua justiça, enfrentaremos oposição do mundo e seremos insultados, perseguidos, e
sofreremos calúnia – mas, seremos bem-aventurados. Temos que encarar como motivo de alegria o
fato de sermos perseguidos pela causa de Cristo, isso prova que somos seus filhos. E, como filhos,
receberemos recompensas eternas, por isso não se envergonhe! (At 5.41; 1 Pd 4.16,19). Lembre-se
que você não foi o primeiro e nem será o último a sofrer pelo evangelho. Os apóstolos se
alegraram por serem perseguidos e foram bem-aventurados! E você? É bem-aventurado? Jesus
disse que seríamos perseguidos, mas que continuássemos firmes. Entenda que não somos deste
mundo, por isso as pessoas nos odeiam. Jesus, enquanto estava aqui na terra, orou pela proteção de
Seus filhos (Jo 17.14-16). Enquanto vivermos neste mundo sofreremos tribulações, mas não
podemos desistir, porque felizes seremos nós quando alcançarmos o prêmio! Para aprender mais: 1
Pd 4.13, 14, 16.

2)MEMORIZANDO: Revise todos os versículos da semana e acrescente o de hoje.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Não há como escapar. O verdadeiro cristão sempre vai passar por
algumas grandes dificuldades - não tem jeito (At 14.22). As referências a seguir nos falam algumas
verdades. Leia os textos e tire as lições de cada um escrevendo em seu caderno de meditação:
Isaías 57:15; Rm5:3-5; Fp4:4; 2 Tm 2:11-13. As dificuldades: a) Devem produzir esperança, e
nesta não há confusão. b) Mostram que Deus está perto de nós. c) Nos dão a oportunidade de
receber as honrarias celestes. d) Nos ajudam a confirmar que nossa felicidade está em Cristo.
➔É também importante sabermos que quando passamos por épocas difíceis e ruins em nossa vida,
o nosso trabalho para o Senhor não pode parar. Podemos exemplificar com os profetas, que
viveram situações muito ruins por fazerem a vontade de Deus (Tg 5.10), mas que mesmo assim
não desistiram, antes persistiram buscando conforto no Senhor, pois sabiam que o melhor de Deus
ainda está por vir (Rm 8.18). Você tem sido um bem-aventurado ou tem se deixado calar diante
das perseguições e dificuldades?
4) DECIDINDO: ( ) Decido que vou escrever as bem-aventuranças no meu caderno e fazer uma
autoanálise para praticar as que mais me faltam. ( ) Decido que não vou reclamar se for insultado e
perseguido pela causa de Cristo, mas sim me alegrarei em Jesus por esse privilégio!
5)COMPARTILHANDO: Permaneça fiel, o Senhor não falha com as suas promessas.
Compartilhe suas decisões com Cristo e fortaleça-se na Palavra para ter forças para resistir às
tribulações. Decida cultivar todas as bem-aventuranças em sua vida. Até a próxima!

