


174 - Plataforma do Mestre

“Ele salvará seu povo dos pecados deles.”

Mateus, 1:21.

Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que,
administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o
qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil.

Em verdade, há dois mil anos, o povo acreditava que
Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos
outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, à
custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente.



Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse
sentido.

Que Jesus é o Divino Governador do Planeta não podemos duvidar. O que
fará Ele do mundo redimido ainda não sabemos, porque ao soldado
humílimo são defesos os planos do General.

A Boa Nova, todavia, é muito clara, quanto à primeira plataforma do
Mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos
hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e
governados de todos os tempos.

Anunciou-nos a celeste revelação que Ele viria salvar-nos de nossos 
próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, 
afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso 
mundo consciencial.



XAVIER, Francisco Cândido. Vinha de Luz, 
pelo Espírito Emmanuel. Item 174

Achamo-nos, até hoje, em simples fase de começo de apostolado
evangélico - Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para
que o homem limpo consiga purificar o mundo.

O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do
Salvador encontrará a vida nova.
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Tema 12-O Sermão da Montanha
(MT: 5, 6 e 7)

As Bem-Aventuranças
(MT 5: 1-12)





Este estudo tem como propósito fornecer uma visão panorâmica do

Sermão da Montanha e das Bem-aventuranças...

✓ Primeiro Discurso: As bem-aventuranças - (Mt 5:1-12).

✓ Segundo Discurso: A relação da mensagem de Jesus para com a ordem antiga 

(Mt 5:17-48).

✓ Terceiro Discurso: Instruções práticas para a conduta no Reino (Mt 6:1-7, 12).

✓ Quarto Discurso: Desafio para uma vida de dedicação (Mt 7:13-29).



Sermão da montanha 

ou sermão da planície?



o a 

Certamente, utilizou as praias do 
lago, enquanto ficava em pé num 

importante discurso, cujo texto 

quilômetros e meio de Cafarnaum 
e um tinha a forma côncava, que 

Lembramos, ainda, que os montes 

história religiosa, tanto do velho 

Alguns estudiosos falam de uma 

A multidão que o seguia aumentava, obrigando-o a improvisar 
auditórios. 

[...] utilizou as praias do lago, enquanto ficava em pé num barco.

Também utilizou os montes, como no Sermão da Montanha, seu 
mais importante discurso.

O monte distava cerca de dois quilômetros e meio de 
Cafarnaum e um tinha a forma côncava, que funcionava como 
um anfiteatro natural, ampliando a voz do orador.

[...] os montes de Israel fazem parte da sua história religiosa, tanto do velho 
quanto do novo testamento. Alguns estudiosos falam de uma “Teologia dos Montes” 

KREMER, Frederico G. Jesus de Nazaré. Editora FEB, cap 7, 
A Parábola dos dois fundamentos.



https://dlcv.fflch.usp.br/sites/dlcv.fflch.usp.br/files/02-1.pdf

Monte Ararate

E a arca repousou no sétimo mês, no dia dezessete 
do mês, sobre os Montes de Ararate. 

(Gênesis 8:4) 

Monte Moriá 

E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a 
quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em 
holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. 

(Gênesis 22:02) 



Monte Horebe ou Monte Sinai

E disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, e santifica-os hoje e amanhã,
e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia; portanto
no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o
Monte Sinai.

(Êxodo 19:10 e 11). 

Foi no Monte Sinai que Moisés 
recebeu da parte de Deus os Dez 
Mandamentos.

https://dlcv.fflch.usp.br/sites/dlcv.fflch.usp.br/files/02-1.pdf



Agora, pois envia, ajunta a mim todo o Israel no monte Carmelo; como também 
os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal e os quatrocentos profetas de 
Asera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos 
de Israel: e ajuntou os profetas no monte Carmelo. 

(I Reis 18:19 e 20). 

Duelo espiritual entre o 
profeta Elias e os profetas 

de Baal.

Monte Carmelo 

https://dlcv.fflch.usp.br/sites/dlcv.fflch.usp.br/files/02-1.pdf



Outros montes bíblicos, os quais são: Monte Hor, Monte Ebal, Monte 
Gerizim, Monte Nebo, Monte Efraim, Monte Gileade, Monte Gilboa, 
Monte Sião, Monte Líbano, Monte Hermom e, por fim, Monte das 

Oliveiras.

Seis dias depois, tomou Jesus 
consigo a Pedro, e a Tiago, e a 
João, seu irmão, e os conduziu 
em particular a um alto monte 
[...] 

Mateus 17:1

Monte Tabor

https://dlcv.fflch.usp.br/sites/dlcv.fflch.usp.br/files/02-1.pdf



Galgar, subir a montanha pode 
significar vencer os óbices que 
perturbam o avanço da jornada 
evolutiva. 

Descer, deixar o monte, é 
considerar o empecilho e refazer o 
caminho, alongar as mãos em 
direção dos que ficaram tolhidos na 
retaguarda...

FRANCO, Divaldo Pereira. Primícias do reino. Pelo Espírito Amélia Rodrigues. cap. 3.



Sermão da montanha 

ou sermão da planície?



Difundidas as primeiras 

claridades da Boa Nova, todos 

os enfermos e derrotados da 

sorte, habitantes de Corazim, 

Magdála, Betsaida, Dalmanuta

e outras aldeias importantes 

do lago enchiam as ruas de 

Cafarnaum em turbas ansiosas.

O Sermão do Monte 
Boa Nova

Humberto de Campos/Chico Xavier



Passados estes dias, Jó quebrou o silêncio e abriu a sua boca para 
amaldiçoar o dia do seu nascimento.  - Jó 3:1

Mateus 5

Jesus, vendo as multidões,  subiu 
a um monte e, assentando-se, os 
seus discípulos aproximaram-se 
dele. 

E Jesus, abrindo a boca, os 
ensinava, dizendo: 

Pois a boca fala do que está cheio o coração.  
Mt 12: 34 

Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, 
dizer coisas boas?



Bem-aventuranças - grego, makarismós, “felicidades”

922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um.                    
O que basta para a felicidade de um, constitui a infelicidade de outro. 
Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens?

“Com relação à vida material, é a posse do necessário.

Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro.”

170. O que fica sendo o Espírito depois da sua última encarnação?

“Espírito bem-aventurado; puro Espírito.”



✓ Versão católica e Jerusalém – Felizes

✓ American King James Version – Blassed – Abençoado

“A luz do Hebraico”

Ashrei : Reto, Ser equilibrado, Correto, Feliz, Ser honesto, 

Prosperar, Liderar, Guiar, aliviar 

As Bem-aventuranças  - grego: makarismós, 
“Felicidades” 

https://www.youtube.com/watch?v=YPMuPHC0f7E - Professor Renato Santo

✓ Almeida, NVI, Kardec Lemaistre de saci - Bem 
aventurado

https://www.youtube.com/watch?v=YPMuPHC0f7E


✓ Felizes os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. 

✓ Felizes os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. 

✓ Felizes os puros de coração porque verão a Deus. 

✓ Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. 

✓ Felizes os pobres em espírito porque deles 
é o Reino dos Céus. 

✓ Felizes os mansos porque herdarão a terra. 

Primeiro Discurso

- As bem-aventuranças.

Mateus 5:1-12

Obscurecido pela matéria

✓ Felizes os aflitos porque serão consolados. 



✓ Felizes os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o Reino 
dos Céus. 

✓ Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem 
todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque 
será grande a vossa recompensa nos Céus, pois foi assim que perseguiram os 
profetas, que vieram antes de vós.

[..] O evangelista Mateus vê nas bem-aventuranças uma mensagem ou 
promessa dirigida diretamente ao Espírito, ou ser imortal...

PASTORINO, Carlos T. Sabedoria do evangelho.  O Sermão do Monte.



Lucas, 6:20-23

Erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia: 

✓ Felizes vós, os pobres, porque vosso é o Reino de Deus. 

✓ Felizes vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. 

✓ Felizes vós, que agora chorais, porque haveis de rir. 

✓ Felizes sereis quando os homens vos odiarem, quando rejeitarem, insultarem 
e prescreverem vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. 
Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no Céu será grande a vossa 
recompensa; pois do mesmo modo seus pais tratavam os profetas.

Para Lucas, as orientações de Jesus estariam destinadas à
personalidade ou Espírito reencarnado.

PASTORINO, Carlos T. Sabedoria do evangelho.  O Sermão do Monte.



O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões, [...]

Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos
seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos; todavia,
cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e
sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras.

Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los.

Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o
bem, na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz,
por saberem guardar no coração longa e divina esperança.

Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. 
Raros, porém, desejam-nas. 

89 – Bem-aventuranças



E nós? 
Desejamos?



Segundo Discurso

- A relação da mensagem de Jesus para com a 
ordem antiga.

✓ Não vim destruir a lei ou os profetas

✓ Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder 
a dos escribas e fariseus, de modo nenhum 
entrareis no reino dos céus.

✓ Ouvistes que foi dito: Olho por olho, e dente por dente.

Eu, porém, vos digo que não resistais ao mau; mas, se qualquer te bater na 
face direita, oferece-lhe também a outra;



✓ Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo.

Eu, porém, vos digo:   

Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos 
odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem; para que sejais 
filhos do vosso Pai que está nos céus;



Terceiro Discurso

- Instruções práticas para a conduta no Reino

✓ Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos 
homens, para serdes vistos por eles; aliás, não tereis 
galardão junto de vosso Pai, que está nos céus.

✓ Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão 
esquerda o que faz a tua direita;

✓ E, quando orares, não sejas como os hipócritas; 

✓ Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome;

✓ Ninguém pode servir a dois senhores; 



✓ Olhai para as aves do céu, 

✓ Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, 
e todas estas coisas vos serão acrescentadas.

✓ Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia 
de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu 
mal.



Quarto discurso: 

✓ Desafio para uma vida de dedicação.

"Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o 
caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram 
por ela.

"Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm 
a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas 
por dentro são lobos devoradores.

Toda árvore que não produz bons frutos é cortada 
e lançada ao fogo.



Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam 

maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem 

autoridade, e não como os mestres da lei.



Jesus começou a pregar a Boa Nova e, a certa altura, contou, conforme a
narrativa de Mateus, que “o reino dos céus é semelhante a um tesouro 
que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido 
de gozo, vendeu tudo o que possuía e compro aquele campo”

No sábado seguinte, o Mestre demandou as margens do 
lago, cercado de seus numerosos seguidores. 

Ali, aglomeravam-se homens e mulheres do povo, judeus
e funcionários de Ântipas, a par de grande número de 
soldados romanos.

8 - Bom ânimo



Se se perdessem todos os 

livros sacros da humanidade e 

só de salvasse 

“O Sermão da montanha”, 

nada estaria perdido.

Mohandas Karamchand Gandhi




