
  

BEM$AVENTURANÇAS-
Sentindo-
!

Mateus!5.10,12!–""Bem&aventurados"os"perseguidos"por"causa"da"justiça,"pois"deles"é"o"
Reino" dos" céus." “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."

No"Sermão"do"monte,"Ele"estabeleceu"leis"do"seu"Reino"interior."É"necessário,"antes"de"
tudo,"fazê&lo"Rei"em"nossas"vidas,"para"depois"compreender"suas"ordens."

O"que"Jesus"queria"dizer"com"felizes"serão"os#puros#de#coração,#pois#verão#a#Deus"em"
Mt.5.10&12.?"

Aprendendo"
-

Neste! sermão!o!que! Jesus!quer!nos!dizer!e!nos!ensinar?! Lamentações!3.18!–!Quero!
trazer!à!memória!o!que!me!pode!dar!esperança.!

Jesus! quer! nos! lembrar! da! nossa! IDENTIDADE!! Quem! somos! realmente! e! os! seus!
propósitos!para!o!seu!plano!do!Reino!de!Deus!aqui!na!terra.!
Não"receie"em"partilhar"a"sua"Fé"e"suas"convicções"com"outros."
Hebreus-11.1$2"–"Ora,"a"fé"é"a"certeza"daquilo"que"esperamos"e"a"prova"das"coisas"que"
não"vemos."Pois"foi"por"meio"dela"que"os"antigos"receberam"bom"testemunho."
Pela" fé" entendemos"que"o"universo" foi" formado"pela"palavra"de"Deus," de"modo"que"
aquilo"se"vê"não"foi"feito"do"que"é"visível."
Hebreus- 11.6- –" Sem! fé! é! impossível! agradar! a! Deus," pois" quem" dele" se" aproxima"
precisa"crer"que"ele"existe"e"que"recompensa"aqueles"que"o"buscam."

"

Refletindo"
"
Devido" a" abrangência" do" tema," nós" o" analisaremos" à" luz" " as" questões" básicas:" Fé,"
Convicções"que"resultam"em"3"Pilares"–"3P!–!Presença,!Poder!e!Propósito."
2-Timóteo-1.3-–-18-–"Dou"graças"a"Deus,"a"quem"sirvo"com"a"consciência"limpa,"como"o"
serviram"os"meus"antepassados,"ao"lembrar&me"constantemente"de"você,"noite"e"dia,"
em"minhas" orações." Lembro&me" das" suas" lágrimas" e" desejo"muito" vê&lo," para" que" a"

minha"alegria"seja"completa."Recordo&me"da"sua"fé"não"fingida,"que"primeiro"habitou"
em"sua"avó"Lóide"e"em"sua"mãe,"Eunice,"e"estou"convencido"de"que"também"habita"em"
você."Por"essa"razão,"torno"a"lembrar&lhe"que"mantenha"viva"a"chama"do"dom"de"Deus"
que" está" em" você" mediante" a" imposição" das" minhas" mãos." Pois" Deus" não" nos" deu"
espírito"de"covardia,"mas"de"poder,"de"amor"e"de"equilíbrio."
Portanto," não" se" envergonhe" de" testemunhar" do" Senhor," nem" de" mim," que" sou"
prisioneiro"dele,"mas"suporte"comigo"os"meus"sofrimentos"pelo"evangelho,"segundo"o"
poder"de"Deus,"que"nos"salvou"e"nos"chamou"com"uma"santa"vocação,"não"em"virtude"
das"nossas"obras,"mas"por"causa"da"sua"própria"determinação"e"graça."Esta"graça"nos"
foi" dada" em" Cristo" Jesus" desde" os" tempos" eternos," sendo" agora" revelada" pela"
manifestação"de"nosso"Salvador,"Cristo"Jesus."Ele"tornou"inoperante"a"morte"e"trouxe"à"
luz" a" vida" e" a" imortalidade" por"meio" do" evangelho." Deste" evangelho" fui" constituído"
pregador,"apóstolo"e"mestre."Por"essa"causa"também"sofro,"mas"não"me"envergonho,"
porque" sei" em" quem" tenho" crido" e" estou" bem" certo" de" que" ele" é" poderoso" para"
guardar"o"que"lhe"confiei"até"aquele"dia."
Retenha,"com"fé"e"amor"em"Cristo"Jesus,"o"modelo"da"sã"doutrina"que"você"ouviu"de"
mim."Quanto"ao"que"lhe"foi"confiado,"guarde&o"por"meio"do"Espírito"Santo"que"habita"
em"nós."
Você" sabe" que" todos" os" da" província" da" Ásia" me" abandonaram," inclusive" Fígelo" e"
Hermógenes."
O" Senhor" conceda" misericórdia" à" casa" de" Onesíforo," porque" muitas" vezes" ele" me"
reanimou" e" não" se" envergonhou" por" eu" estar" preso;" ao" contrário," quando" chegou" a"
Roma," procurou&me" diligentemente" até" me" encontrar." Conceda&lhe" o" Senhor" que,"
naquele"dia,"encontre"misericórdia"da"parte"do"Senhor!"Você"sabe"muito"bem"quantos"
serviços"ele"me"prestou"em"Éfeso."
"
Deus-sempre-nos-dá-daquilo-que-necessitamos-para-viver-uma-vida-de-testemunho-e-
convicção-do-seu-Reinado.-Paulo-lembra-Timóteo-que-Deus-não-lhe-deu-a-timidez-que-
estava-sentindo.-Ou-isso-vinha-de-Timóteo-ou-das-profundezas-do-inferno.-Muito-pelo-
contrário- Deus- tinha- preparado- Timóteo,- com- Amor,- Poder- e- um- Juízo- perfeito.-
Precisamos-destas-3-ferramentas-essenciais:-

1. AMOR-–"o" ingrediente"para" relacionamentos"que"nos" capacita"atrair"pessoas"e"
nos"ligarmos"a"elas;-

2. PODER-–"a"coragem"e"a"competência"para"executarmos"o"trabalho"de"expansão"
do"reino"de"Deus"aqui"na"terra;-

3. JUIZO-PERFEITO-–"a"perspectiva"e"a"sabedoria"para"compreendermos"uma"visão"
e"tornarmos"as"decisões"certas.-

Visto- que- Deus- tem- nos- preparado- desta- forma,- ele- nos- instruiu- para- que- não-
ficarmos-envergonhados...-antes,-participemos...-dos-sofrimentos-(2Tm1.8).-Deus-deu-
a-Timóteo-e-a-nós-também-tudo-que-necessitamos-para-realizar-o-trabalho.-Ele-nos-



CAPACITOU-antes-que-nós-tivéssemos-com-o-que-responder.-Ele-primeiro-CAPACITA,-
depois-DELAGA.-Nós-recebemos-sua-capacitação-antes-de-recebermos-suas-ordens.-
"

Aplicando"
-
Deus- já- nos- deu- TUDO- quanto- necessitamos- para- praticar- em- nossas- vidas- seus-
VALORES:-
-
2-Pedro-1.3$11-–- -Seu!divino!poder!nos!deu!tudo!de!que!necessitamos!para!a!vida"e"
para"a"piedade,"por"meio"do"pleno"conhecimento"daquele"que"nos"chamou"para"a"sua"
própria" glória" e" virtude." Dessa" maneira," ele" nos" deu" as" suas" grandiosas" e" preciosas"
promessas," para" que" por" elas" vocês" se" tornassem"participantes" da" natureza" divina" e"
fugissem"da"corrupção"que"há"no"mundo,"causada"pela"cobiça.-
Por" isso" mesmo," empenhem&se" para" acrescentar" à" sua" fé" a" virtude;" à" virtude" o"
conhecimento;" ao" conhecimento" o" domínio" próprio;" ao" domínio" próprio" a"
perseverança;"à"perseverança"a"piedade;"à"piedade"a"fraternidade;"e"à"fraternidade"o"
amor."Porque,"se"essas"qualidades"existirem"e"estiverem"crescendo"em"sua"vida,"elas"
impedirão" que" vocês," no" pleno" conhecimento" de" nosso" Senhor" Jesus" Cristo," sejam"
inoperantes"e"improdutivos."Todavia,"se"alguém"não"as"tem,"está"cego,"só"vê"o"que"está"
perto,"esquecendo&se"da"purificação"dos"seus"antigos"pecados."
Portanto,"irmãos,"empenhem&se"ainda"mais"para"consolidar"o"chamado"e"a"eleição"de"
vocês,"pois"se"agirem"dessa"forma,"jamais"tropeçarão,"e"assim"vocês"estarão"ricamente"
providos"quando"entrarem"no"Reino"eterno"de"nosso"Senhor"e"Salvador"Jesus"Cristo."
-

1. Deus"nos"delega"PODER"ao"seu"povo."
2. Deus"nos"equipa"com"a"sua"PRESENÇA"e"com"seus"recursos"de"que"necessitamos"

para"fazermos"aquilo"que"Ele"nos"chamou"a"fazer."
3. Deus" nos" dá" claramente" seu" PROPÓSITO" em" nossas" mentes" e" corações," pois"

temos"a"natureza"divina"em"Cristo"Jesus."
-

FINAL"
!
Conclusão:"Jesus"disse"que"o"processo"de"amadurecimento"em"nós"se"assemelha"a"uma"
semente,"ela"é"plantada"e,"embora"tudo"esteja"ali,"ela"é"muito"pequena."À"medida"que"
cresce," ela" se" torna" mais" visível" e" útil." As" sementes" são" completas" e" por" isso" nos"
tronaremos"visíveis"no"reino"de"Deus.""Ore"para"que"o"grupo"seja"tomado"pelo"Espírito"
Santo"para"compartilhar"essas"verdades"e"alcançar"o"próximo!"
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