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ANTES DO SERMÃO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Momento ministerial de jesus; Mateus 4:23-25 - NTLH 

 Tipos de pessoas que o seguiam / Nenhuma sinagoga comportava seus ouvintes; o monte, sim;  

 O fator mais importante desse sermão - quem está falando: JESUS!  

QUALIDADE DO CARÁTER DE CRISTO 
 
Ter êxito na vida não é um____________. É resultado direto da ____________aos princípios de vida 
apresentados na Bíblia. 
Quando alguém põe em prática os princípios fundamentais da Bíblia as qualidades do caráter de Cristo 
são desenvolvidas de _________ para fora. O sucesso exterior na vida é resultado de uma vitória interior. 
 
Na medida em que reagimos a Deus, às pessoas e às circunstâncias ao nosso redor da mesma forma 
como Jesus teria reagido, nos tornamos mais semelhantes a Ele.  
 

 

Se eu reajo a 
certa 
situação, 
baseado na 
minha 
maneira de 
pensar ou de 
sentir. 

Resultado:  
Conflitos 
Obs.: A maioria 
dos problemas 
humanos é 
relacionada à 
agressão aos 
princípios de Deus. 

 

 

Se eu 
reajo à 
situação 
do ponto 
de vista de 
Deus. 

Resultado: 
Uma 
conformidade à 
imagem de Jesus 
Cristo 

 
É fácil “seguir” a Jesus Cristo e fazer disso um modo de vida, enquanto for conveniente e tudo andar bem. 
Mas para reconhecê-lo como salvador e Senhor da minha vida, eu preciso obedecer-lhe independente das 
circunstâncias. Isto não pode ser feito sem o poder de Deus na minha vida.  

O SERMÃO 

 Mateus 5.3-10: Jesus resumiu nas bem-aventuranças a sua vontade para nossas vidas. 

 No sermão do monte, Jesus nos deu uma perspectiva completa da verdadeira religião; 

 Descreveu aqui a natureza da santidade, sem a qual nenhum homem pode ver a Deus. 

 Acima de tudo, podemos ver o amor impressionante com que Jesus revelou a vontade de Deus 
para a humanidade. Ele não nos chamou de volta para um monte ardendo em chamas ou para a 
escuridão, as trevas e a tempestade. Ele não troveja dos céus com granizo e brasas. Jesus agora 
se dirige a nós com uma voz suave: bem-aventurados (felizes). 
 

1 - Pobreza de espírito 

"Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos céus”. (Mateus 5:3) 

 

 Bem-aventurado significa: _______  

 O cristianismo real sempre começa pela pobreza em espirito.   

 Pobreza de espírito é o reconhecimento de que ________ é o Senhor, de que sem Ele não sou 
nada e de que sem Ele não posso viver.  

 É a decisão ____________ de me submeter a Ele completamente sem reservas e de depositar 
minha confiança nele e dele ter total ____________ com HUMILDADE. 

 

 Quem são os pobres em Espirito? Sem dúvida, para Jesus, os pobres em espirito são os humildes. 
Os pobres em Espirito são os que se conhecem. São os que tem convicção dos próprios pecados. 
São aqueles a quem Deus concedeu aquele primeiro arrependimento. Isso precisa ser dado antes 
para que a fé em jesus possa existir.  
 

 O que pobreza de espírito não é: 

 QUALIDADES DO CARÁTER DE CRISTO 
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 Inferioridade. 

 Ódio a si mesmo ou eliminação própria. 

 Sub-valorização de sua capacidade. Achar-se incapaz. 

 Passividade. 

 Ter que ser pobre financeiramente. 

 Achar que pode sem Deus. 
As três decisões do pobre em espírito: 

 
1) Submissão voluntária a Deus.  

 

 Humildade é algo essencial aos filhos de Deus.  Deus quer que nos submetamos 
_____________ a Ele. 

o Tiago 4.6-7; Hebreus 12.9; Mateus 18.4; Romanos 8.6-8 

 A importância da pobreza de espírito é tão grande quanto a ______________ 
 

2) Submissão voluntária às autoridades. 

 Humildade é algo essencial aos filhos de Deus.  Deus quer que nos submetamos 
_______________ a Ele. 

o Tito 3.1 

 A Palavra εξουσια exousia  era usada tanto para os governantes em geral quanto para os que 

possuíam o atributo da autoridade sobre outros seres humanos.  

 Há nas escrituras textos que falam exclusivamente das autoridades governamentais, outros da 
autoridade como uma instituição de Deus e ainda outros de ambos. 

 Quando Deus criou o mundo, ele ordenou e organizou a estrutura de autoridade. (Rom. 13.1-7 ; 
Cl. 1.15-18) 

 Autoridade “Guarda-chuva” 
 

a) Na __________: CristoPai  Mãe   Filhos . (Ef. 5.22; 6.1) 
 
b) Na __________: Cristo  Pastores  Líderes  Membros  Membros. (Hebreus 13.17; Tito 

2.15;) 
 
c) No __________: Governantes Maiores  Governantes Locais  Cidadãos. (1 Pe 2.13-14) 

 
 d)   No __________: Empregador  Empregado.  (1 Pe 2.18; Tito 2.9; Ef 6.5-9) 
 

3) Eliminação do ___________ 

O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. (Pv 16.5) 

 A ________ de pobreza de espírito (humildade) gera orgulho. 

 Orgulho gera __________. Humildade gera ___________. (Pv. 11.2) 

 O primeiro a se exaltar (rebelar) contra sua autoridade foi Satanás (Is. 14.13-14). Isso trouxe 
muita desordem e destruição que até hoje sofremos. (Rom 8.19-22) 

 Sinais de orgulho. 
 
 

Tarefa para a semana: Ler todos os versículos dessa apostila. E memorizar as bem-

aventuranças 
  

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada.  
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.  
- Média para aprovação no SENIB: 6,0 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (1,0) + PRESENÇA (1,0) + TAREFAS (3,0) + PROVA (5,0) – TOTAL: 10,0 
 
      
 


