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TEXTO AUREO

“Bem-aventurados sois vós 
quando vos injuriarem, e 
perseguirem , e, mentindo, 
disserem todo mal contra vós, 
por minha causa.(Mt 5.11)



VERDADE PRÁTICA

O Sermão do Monte revela a ética 
do Reino de Deus que forma o 
caráter do cristão. 
Para quem deseja ser chamado 
discípulo de Jesus, não há 
alternativa senão praticá-lo.



LEITURA BÍBLICA EM CLASSE 
Mateus 5:1-12

1- Jesus, vendo a multidão, subiu a um 
monte, e, assentando-se, aproximaram-se 
dele os seus discípulos;

2- e , abrindo a boca, os ensinava, dizendo:

3- Bem -aventurados os pobres de espírito, 
porque deles é o Reino dos céus;



4- Bem -aventurados os que choram, porque eles 
serão consolados;

5- Bem-aventurados os mansos, porque eles 
herdarão a terra;

6- Bem-aventurados os que têm fome e sede de 
justiça, porque eles serão fartos;

7- Bem-aventurados os misericordiosos, porque 
eles alcançarão misericórdia;

8- Bem -aventurados os limpos de coração, porque 
eles verão a Deus;



9- Bem -aventurados os pacificadores, porque eles 
serão chamados filhos de Deus;

10- Bem-aventurados os que sofrem perseguição 
por causa da justiça, porque deles é o Reino dos 
céus;

11- Bem -aventurados sois vós quando vos 
injuriarem , e perseguirem , e, mentindo, disserem 
todo mal contra vós, por minha causa.

12- Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso 
galardão nos céus; porque assim perseguiram os 
profetas que foram antes de vós.



INTRODUÇÃO

O sermão de Jesus no monte nos 
ensina voltar-se plenamente a Deus e 
colocar em prática o amor ao próximo

E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de 
todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo 

o teu pensamento. Mateus 22:37

E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39



I- A ESTRUTURA DO 
SERMÃO DO MONTE



1.Por que Sermão do Monte?

Certamente este monte 
estava perto de Cafarnaum

E, descendo ele do monte, seguiu-o uma grande 
multidão. 

E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto 
dele um centurião, rogando-lhe, Mt.8:1,5

E, depois de concluir todos estes discursos 
perante o povo, entrou em Cafarnaum. Lc 7:1



1.Por que Sermão do Monte?

Geograficamente, diz-se que ele 
estava situado a 6,5 quilômetros a 
oeste do Mar da Galileia e 13 
quilômetros a sudeste de Cafarnaum. 





Cafarnaum por causa da Incredulidade de seus 
habitantes se transformou em Ruínas. Jesus profetizou: 



2. A estrutura do Sermão do Monte.

Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte 
se fundamenta na narrativa que começa em 
Mateus 1.4-16. 

O desdobramento dela envolve a genealogia 
de Jesus e os sete cumprimentos proféticos 
que aparecem nesse Evangelho:

Mat. 1:23    Is. 7:14
Mat. 2:6      Miq. 5:2
Mat. 2:15   Os. 11:1
Mat. 2:18   Jer.31:15

Mat. 2:23  Is. 11.1;53
Mat. 3:3    Is.   40:3
Mat. 4:14-16  Is. 9:1,2



2. A estrutura do Sermão do Monte.

✓ Mateus descreve a genealogia de Cristo e 

desdobra toda sua narrativa messiânica a 

mostrar ao leitor, e principalmente aos judeus 

que o Messias anunciado pelos profetas era o 

Cristo de Deus

✓ O Sermão do Monte deve ser compreendido 

e valorizado a partir da autoridade e a 

messianidade de Jesus para chamar pessoas 

a viver uma vida nova no Reino de Deus.



2. A estrutura do Sermão do Monte.

1) As Bem-Aventuranças (5.3-12)

2) Sal e luz (5.13-16)

3) Jesus é o cumprimento da Lei (5.17-4 8 )

4) Os atos de justiça (6 .1-18 )

5) Declarações de sabedoria (6.19-7.27)

OS 5 GRANDES DISCURSOS DO 
SERMÃO DO MONTE



3. A quem se destina o 
Sermão do Monte?

São princípios que revelam a verdadeira 

característica do reino messiânico de Cristo

O sermão da montanha foi direcionado aos 
discípulos e a todos que o ouviam 

E, levantando ele os olhos para 
os seus discípulos, dizia: Bem-
aventurados vós, os pobres, 
porque vosso é o reino de Deus. 
Lucas 6:20

E aconteceu que, 
concluindo Jesus este 
discurso, a multidão 
se admirou da sua 
doutrina; Mateus 7:28



II- AS BEM-AVENTURANÇAS E O 
CARÁTER DOS FILHOS DE DEUS



1. O que são as 
Bem-Aventuranças?

A expressão “bem-aventurados” é um adjetivo 
plural grego, makarioi, que significa “felizes”.

São todos os que dependem de Deus 
e estão sob seu domínio e soberania

As bem-aventuranças 

são o resultado da 

fidelidade do crente a 

Deus em qualquer 

circunstância

Bem-aventurado aquele que lê, 
e os que ouvem as palavras 

desta profecia, e guardam as 
coisas que nela estão escritas; 
porque o tempo está próximo.

Apocalipse 1:3



2. O Reino de Deus e seu caráter.

O Reino de Deus identificado no Evangelho 
de Mateus é comparado a uma semente que 

após semeada na terra se desenvolve ao 
longo do tempo (Mc.4:26-29)

A expressão Reino 

de Deus declara a 

soberania e o 

governo de Deus 

atuando em tudo. 



2. O Reino de Deus e seu caráter.

Podemos destacar quatro conceitos que 
se referem a essa expressão na Bíblia:

O Reino no coração. 
Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende 

à soberania de Deus (Lc 17.21);porque eis que o reino de Deus está entre 

vós. Lucas 17:21

A chegada do Reino como salvação. 
Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de 

bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, reconhece e obedece 

ao grande Rei (Mc 10.25,26).

Igreja. É  vista como a expressão do Reino de Deus, Mt 16:17-19



3. Os súditos do Reino de Deus.

A primeira seção do Sermão do Monte 
(5 .1-12) destaca oito qualidades que formam 
o caráter dos súditos do Reino de Deus:

1) O quebrantamento;

2) O choro;

3) A mansidão;

4) A retidão (justiça);

5) A misericórdia;

6) A pureza;

7) A pacificação;

8) A perseguição por causa dos 

valores do Reino.



Sem as qualidades acima não 
poderemos participar do 

Reino de Deus

Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento;

E não presumais, de vós mesmos, dizendo: Temos por 

pai a Abraão; porque eu vos digo que, mesmo destas 

pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão.

E também agora está posto o machado à raiz das 

árvores; toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é 

cortada e lançada no fogo. Mateus 3:8-10



III- SOMOS BEM-
AVENTURADOS



1. A beatitude na vida dos salvos.

O salvo em Cristo vive 

a perfeita felicidade, 

pois ele desfruta do 

favor de Deus e 

manifesta atitudes 

que mostram 

coerência com a ética 

do Reino de Deus



1. A beatitude na vida dos salvos.

É possível todo crente 

agir por meio dessas 

atitudes, pois quem 

passou pela experiência 

da salvação é 

transformado 

interiormente pela 

Palavra de Deus

Porque a palavra de Deus é 

viva e eficaz, e mais 

penetrante do que espada 

alguma de dois gumes, e 

penetra até à divisão da alma e 

do espírito, e das juntas e 

medulas, e é apta para 

discernir os pensamentos e 

intenções do coração. Hb 4:12



2. A prova de que o cristão é 
bem-aventurado.

O cristão que pratica 
as oito beatitudes do 

Sermão do Monte 
domina o “eu 

carnal”, vive em 
Cristo, entra numa 

nova dimensão 
espiritual e vive a 
bondade de Deus 

Porque eu, pela lei, estou 
morto para a lei, para viver 

para Deus. 

Mas o que para mim era ganho 

reputei-o perda por Cristo.

E, na verdade, tenho também por 

perda todas as coisas, pela 

excelência do conhecimento de 

Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual 

sofri a perda de todas estas coisas, e 

as considero como escória, para que 

possa ganhar a Cristo, Fil 3:7,8



2. A prova de que o cristão é 
bem-aventurado.

Jesus nos ensina no sermão do monte 

que a verdadeira felicidade não está no 

poder, na ambição e no dinheiro mas ;

A felicidade bíblica se revela em quem 

ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, 

faz o bem ao que o odeia e orai pelos 

que o maltratam e perseguem (Mt 5.44 )



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; Mt 5:44

Mas alegrem-se 
os justos, e se 
regozijem na 
presença de 

Deus, e folguem 
de alegria.

Salmos 68:3



CONCLUSÃO

❖ O Sermão do Monte é a base ética do Reino de Deus.

❖ Nele, constatamos o lado divino de uma atitude amorosa 

do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. 

❖ Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte 

ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós, não 

haveria espaço para meras opiniões intelectuais, visto que 

o propósito deste sermão é que cada crente seja como 

Deus quer que ele seja.



REFLEXÃO



O que a introdução do capítulo 5 
de Mateus anuncia?

A introdução do capítulo 5 de 
Mateus (os dois primeiros 

versículos) anuncia o título do 
Sermão do Monte.



2. Como podemos considerar os 
ensinos do Sermão do Monte? 

Os ensinos do Sermão do Monte 
podem ser considerados princípios 
esboçados por Cristo que revelam a 

verdadeira característica do seu reino 
messiânico.



Qual o significado da expressão 
“Bem-aventurados”? 

A expressão “bem-aventurados” é um 
adjetivo plural grego, makarioi, que 

significa “felizes”. 
Essa expressão trata das qualidades 

presentes na vida dos que dependem de 
Deus, estão sob seu domínio e soberania 

e seguem a Jesus com sinceridade.



O que podemos identificar no 
Evangelho de Mateus? 

No Evangelho de Mateus 
identificamos a chegada do Reino de 

Deus e a pregação de Jesus a 
respeito do Evangelho do Reino 

(3.2; 417,23).



Com o que o Reino de Deus é 
comparado na Bíblia?

Na Bíblia, o Reino de Deus é comparado a 
uma semente, a qual se desenvolve ao 

longo do tempo (Mc 4.26-29), de modo 
que podemos falar a respeito de um Reino 

presente (Mt 5.3; 12.28; 19.14) e de um 
futuro (Mt 7-21,22 ; 25.34).


