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Beneficiados pelos sofrimentos

SÉRIE: SERMÃO DO MONTE

INTRODUÇÃO

Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus; (t. 5.7-9,10)

Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia
A misericórdia é uma qualidade que não é totalmente desconhecida, pois,   mesmo num mundo basicamente
egoísta, podemos encontrar homens misericordiosos.  Mas esta é uma misericórdia por conveniência, seletiva e
inconstante “EU AJUDO OS QUE ME AJUDAM” A misericórdia que Jesus ensina é que, reconhecendo que
fomos alcançados por sua misericórdia, a pratiquemos e levemos outros a receber essa graça divina. Cristo
morreu por nós, sendo nós ainda pecadores” (Rm 5:8) O seu amor nos constrange. (2Co 5.14)

•A misericórdia que Jesus destaca   é a percepção desesperadora da necessidade que a pessoa tem da
misericórdia, não simplesmente a dos homens, mas especialmente a de Deus.

•Quando temos fome e sede de justiça egoísta, pedimos punição dos injustos, mas os misericordiosos
pedem  por  perdão,  pedem  por  misericórdia.  “Em  uma  demanda  pessoal,  ao  pedir
misericórdia, ela vem para ambas as partes, da mesma maneira quando se pede por
justiça, todos podem receber”. Minha é a vingança! Eu retribuirei”, declarou o Senhor. (Rm 12.19)

Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos
céus
Em Mateus 5.5,  aprendemos que ser manso não significa que nunca discordaremos de nada, tentando ser
politicamente correto, aceitando ofensas e injúrias que não são verdades e que contrariam a palavra de Deus.
Mas quando essas perseguições acontecem  por causa da justiça por meio da qual sentimos fome e
sede (Jesus de Nazaré), podemos nos calar e regozijar, pois o Senhor tomará as nossas dores.
“A perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis: o mundo e o Reino de
Deus”. De que lado você está? De que lado você quer ficar? (Cantor Carlinho Felix). Tudo isso provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação.
(2Co 5.18)

Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus
O termo Pacificador, nos ensinamentos de Jesus, não é o dom pessoal de intermediação, de conciliação, de
trazer paz no ambiente social, familiar etc. Isso é bom e louvável e muitos homens, mesmo sem conhecer a
Deus, são pacificadores dentro desse princípio. O termo aqui proposto por Jesus é de trazer aos homens, a paz
real, a reconciliação com Deus. Quando isso acontece, naturalmente, as boas atitudes dos discípulos do Reino
incorporam todas essas virtudes espirituais.  Quando os homens estão reconciliados com Deus e a paz de
Cristo impera em seus corações, o espírito de compaixão, mansidão e perdão, produzido neles, ministra a
reconciliação com todos os homens (Colossenses 3:12-15)

COMPARTILHAMENTO
As  últimas  boas  atitudes  estão  relacionadas  com  nossa  vida  social,  ministerial,  familiar,  trabalho
(Relacionamento horizontal) e logo aparece as perseguições e injúrias. Por que? O que você entende quando
Jesus fala em Mateus 10.34 , que não veio trazer paz à terra e sim espada. 

CONCLUSÃO
Estes humildes, mansos, quebrantados, misericordiosos, pacificadores, se tornaram os perseguidos, injuriados,
presos, crucificados, queimados vivos... Jesus nunca procurou esconder de seus seguidores as realidades do
sofrimento. Ele insistiu em dizer: calculem o preço em me seguir, não deixem a “sua” cruz, venham após mim,
eu sou o guia de vocês. (Mt 8:19-20; Lc 14:26-33). E saiba, meu querido (a), que não será um sofrimento vazio,
sem propósito. Sabendo que todo sofrimento, transforma o caráter (Tg 1:2-4) e produz um “eterno peso de
glória, acima de toda comparação” (2 Co 4.17)
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