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https://www.loc.gov/search/?in=&q=the+mount+of+beati-

tudes&new=true.  

https://www.loc.gov/search/?in=&q=the+mount+of+beatitudes&new=true
https://www.loc.gov/search/?in=&q=the+mount+of+beatitudes&new=true


 

 

Sumário 

 

Prólogo ....................................................................... 1 

Dedicatória ................................................................. 5 

Prefácio ...................................................................... 7 

Prefácio do Autor ..................................................... 11 

CAPÍTULO 1 

Características dos Vencedores ............................... 15 

CAPÍTULO 2 

A Influência dos Vencedores .................................... 31 

CAPÍTULO 3 

Os Padrões dos Vencedores ..................................... 37 

CAPÍTULO 4 

A Motivação dos Vencedores ................................... 51 

CAPÍTULO 5 

A Oração dos Vencedores ......................................... 57 

CAPÍTULO 6 

A Verdadeira Riqueza dos Vencedores .................... 63 

CAPÍTULO 7 

O Tratamento dos Vencedores para com Outros .... 73 

CAPÍTULO 8 

As Prioridades dos Vencedores ................................ 81 

Epílogo ..................................................................... 91 



 

 

APÊNDICE A 

As Recompensas para os Vencedores ..................... 95 

APÊNDICE B 

Sermão do Monte .................................................... 99 

APÊNDICE C 

Sinal da Vinda de Cristo ........................................107 

Convite Especial ....................................................117 

Sobre o Autor .........................................................121 

 

 





1 »Guia dos Vencedores para o Reino «  

 

Prólogo 

  

O Sermão do Monte é um dos sermões mais im-

portantes que Jesus já fez. Nosso Senhor já havia sido ba-

tizado no rio Jordão, tentado pelo diabo no deserto e come-

çado Seu ministério de pregação aos gentios na região do 

mar da Galileia. Ele havia chamado Seus primeiros discí-

pulos, os quais imediatamente deixaram seu modo de vida 

anterior para segui-lO. Jesus passou tempo ensinando nas 

sinagogas e pregando as boas-novas do Reino. Nessa 

época, Ele também curava ativamente o povo de todas as 

doenças e enfermidades. As notícias sobre isso se propaga-

ram, e grandes multidões vieram para ouvi-lO falar e para 

serem curadas de suas enfermidades.  

Com isso como pano de fundo, Mateus começa a 

descrever esse grande Sermão: 

Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e, como se as-

sentasse, aproximaram-se os seus discípulos […] (Mt 

5.1).  

 É importante notar que Jesus deixou as grandes 

multidões e subiu em um monte para dar esse notável Ser-

mão. Além disso, note que os discípulos foram o principal 

público para esse ensinamento essencial. Essas 
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observações são vitais para entender o verdadeiro signifi-

cado desse Sermão.  

Centenas de livros foram escritos sobre os capítu-

los 5-7 do evangelho de Mateus. As interpretações desse 

Sermão variam muito; e embora alguns autores entendam 

seu verdadeiro significado, não tenho conhecimento de ne-

nhum livro que tenha adotado a perspectiva que esta pe-

quena obra tentará adotar. 

Há dois anos, escrevi meu livro mais importante, 

que trata do que está reservado para a Igreja. Ele se 

chama O Reino e está disponível para leitura gratuita no 

site www.editorarestauracao.com.br. 

Encorajo grandemente você a ler O Reino antes de 

ler este livro. Preste especial atenção aos capítulos 10 e 11, 

que tratam do que significa ser um vencedor e entrar no 

Reino vindouro. 

Esta obra atual é na verdade uma continuação de 

O Reino. Por sentir a necessidade de fornecer mais ajuda 

para que os cristãos se preparem adequadamente para o 

que está por vir, iniciei este livro. Quando comecei minha 

própria escalada no Monte, o Senhor graciosamente me 

lembrou de que preciso das instruções deste livro tanto 

quanto qualquer outra pessoa! Enquanto me preparava 

para escrever, fui confrontado com uma revelação pessoal 

muito surpreendente:  

http://www.editorarestauracao.com.br/
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Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as 

pratica será comparado a um homem prudente que edifi-

cou a sua casa sobre a rocha […] (Mt 7.24)1. 

 Sendo totalmente honesto comigo mesmo, tive de 

admitir que não tenho lido e ouvido habitualmente as pa-

lavras de meu Senhor nesse importante Sermão. Embora 

eu seja discípulo de Jesus Cristo por várias décadas, tenha 

escrito inúmeros livros sobre escatologia e sempre tenha 

tentado seguir o Senhor em tudo o que faço, fui tomado de 

surpresa pelas palavras e as pratica habitualmente. 

Assim, embora este livro tenha sido original-

mente destinado a ajudar os cristãos a se prepararem para 

o Reino vindouro, o Senhor me mostrou que eu preciso 

deste livro tanto quanto qualquer outra pessoa. 

O Sermão do Monte foi entregue pelo nosso Se-

nhor para ensinar a Seus discípulos como deveria ser a 

nova vida deles. Se você é cristão hoje, você também é dis-

cípulo? Você costuma ouvir e fazer as coisas que Jesus lhe 

diz para fazer neste pequeno Sermão? O objetivo deste li-

vro é ajudar você a ser o vencedor que Jesus quer que você 

seja e a ganhar sua própria entrada no Reino vindouro. 

 

1 Aqui o autor utiliza a versão Wuest New Testament, onde, depois das palavras ouve e pratica, 

aparece o advérbio habitualmente (N.do T.). 
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Mateus 4.17, 19, 23 

Daí por diante, passou Jesus a PREGAR e 

a DIZER: ARREPENDEI-VOS, porque 

está próximo o REINO dos céus. […] E 

disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei 

pescadores de homens. Percorria Jesus 

toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, 

pregando o evangelho do REINO […]. 
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Dedicatória  

  

 Este livro é dedicado ao crente sedento e faminto 

que sente que algo pode não estar muito certo em sua ca-

minhada cristã. Que esta pequena obra ajude a guiá-lo 

pelo caminho estreito que poucos se importam em seguir.  

Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarre-

gados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e 

aprendei de mim, porque sou manso e humilde de cora-

ção; e achareis descanso para a vossa alma. Porque o 

meu jugo é suave, e o meu fardo é leve (Mt 11.28-30). 

   

Cristo pregou este Sermão, o qual foi uma exposi-

ção da Lei, sobre um Monte, porque sobre um Monte foi 

dada a Lei; e esta foi também uma promulgação solene da 

Lei Cristã. Mas observe a diferença: antes, quando a Lei 

foi dada, o Senhor desceu sobre o Monte, agora o Senhor 

‘subiu’ ao Monte; antes, Ele falou entre trovões e relâmpa-

gos, agora em uma voz mansa e suave; antes, o povo foi 

ordenado a manter-se a distância, agora é convidado a se 

aproximar – uma abençoada mudança!2 

 

2 Matthew Henry (1662 –1714), comentarista da Bíblia e pastor presbiteriano inglês. 
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Advertência sobre o Conteúdo 

Se Jesus ou João Batista aparecessem hoje com um original de 

seus escritos, quantos editores você acha que eles teriam de visi-

tar antes de encontrar um que quisesse publicar as suas severas 

mensagens? 

Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fe-

cham o Reino dos céus diante dos homens! Vocês mesmos 

não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de 

fazê-lo (Mt 23.13 – NVI). 

[...] “Arrependam-se, pois o Reino dos céus está próximo”. 

Este é aquele que foi anunciado [...] “Voz do que clama no 

deserto: ‘Preparem o caminho para o Senhor, façam vere-

das retas para ele’ ” (Mt 3.2-3 – NVI). 

Muitas editoras cristãs hesitariam em assumir um novo título 

que não seria popularmente recebido pela Igreja dominante. Já 

que elas não poderiam auferir um lucro suficiente com as suas 

mensagens, provavelmente eles seriam dispensados. 

 

O guia dos vencedores para o Reino foi escrito para ajudar as 

pessoas a perceberem que o famoso Sermão do Senhor pode ter 

alguns preceitos importantes que têm sido negligenciados por 

muitos.  Embora você provavelmente não tenha encontrado este 

livro em sua livraria cristã local, esteja preparado para experi-

mentar uma mudança de paradigma em algumas de suas cren-

ças cristãs. 
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Prefácio  

  

O trabalho anterior de James Harman, O Reino, 

assim como esta sequência, O guia dos vencedores para o 

Reino, contém o que deve ser visto como o elemento au-

sente do que a Escritura apresenta como “o evangelho”, ou 

seja, a mensagem do Reino de Deus. A frase frequente-

mente usada, “o evangelho”, na verdade significa “boas no-

vas”. O que é amplamente apresentado hoje sob a bandeira 

de “o evangelho” é a mensagem isolada da necessidade de 

nascer de novo. O que não é amplamente apresentado com 

a necessidade vital de nascer de novo é a boa nova da vinda 

do Reino de Deus como uma alternativa real e viável à vida 

sob a influência dos reinos deste mundo atual.  

Ao afirmar que “meu reino não é deste mundo” (Jo 

18.36), Jesus faz uma declaração clara de que Seu Reino 

está em oposição direta a todos os reinos terrestres atuais, 

incluindo aquele em que vivo atualmente, a América. Ne-

nhum reino terreno jamais foi, ou será antes do retorno de 

Cristo, uma manifestação do Reino de Deus. Esse foi o erro 

dos puritanos zelosos ao proclamar que a América foi fun-

dada para ser uma manifestação geográfica do Reino de 

Deus na Terra:  

No deserto virgem da América, Deus estava fazendo 

Sua tentativa mais significativa desde a antiga Israel 

de criar uma Nova Israel de pessoas vivendo em 
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obediência à lei de Deus […]. Os puritanos entendiam a 

Nova Inglaterra como […] uma Nova Jerusalém, um 

modelo de Cristo sobre a Terra – um modelo do Reino 

de Cristo sobre a Terra. Nós americanos fomos destina-

dos a ser uma prova viva para o resto do mundo […]3. 

É minha firme convicção de que o atual ímpeto 

dos cristãos interessados em política para dominar este 

país é produto de tal teologia puritana errônea. Nós, cris-

tãos, não estamos na Terra para dominar seus não rege-

nerados habitantes, mas para influenciá-los com a verda-

deira “boa nova” do evangelho que Jesus pregou (veja Ma-

teus 4.17-23). 

As boas-novas que temos para pregar inclui o 

Reino. É importante compreender que a exortação que Je-

sus faz em Mateus 4 é um precursor que leva direto ao 

resto da mensagem sobre o Reino de Deus; o conteúdo 

deste livro que você está prestes a ler é todo sobre ele. É 

uma mensagem sobre a qual todo cristão nascido de novo 

precisa continuar a meditar: como viver no Reino espiri-

tual de Deus enquanto habita em um reino físico deste 

mundo que está sob o domínio do Maligno (1 Jo 5.18-19). 

O evangelho de hoje é desprovido da dupla ênfase 

que Jesus colocou sobre ele: (1) a necessidade de arrepen-

der-se e (2) que é chegado o Reino dos Céus. O evangelho 

 

3 Do livro The Light and the Glory (A Luz e a Glória), pp. 22-23, de Peter Marshall. 
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foi diminuído para a mensagem isolada do novo nasci-

mento. A mensagem de vida no Reino de Deus, como des-

crita nos capítulos 5-7 do evangelho de Mateus, é sobre a 

nova vida que o povo de Deus é agora chamado para viver. 

A maioria dos ensinamentos que ouvi sobre “o 

Sermão do Monte” é um errôneo pêndulo doutrinário que 

oscila ou (1) como uma mensagem para aqueles que esta-

vam sob a dispensação da Lei da Antiga Aliança, ou (2) 

como instruções para os santos vivendo na futura dispen-

sação do Reino Milenar de Cristo na Terra. Nenhuma des-

sas posições é verdadeira! O conteúdo do Sermão do Monte 

é para os crentes da Nova Aliança nascidos de novo, como 

você e eu! 

É bastante significativo para mim que seja dentro 

dos limites do Sermão do Monte que Jesus, o Rei do Reino, 

apresenta o caminho para o Reino sendo alcançado apenas 

pela entrada por uma porta estreita – com um caminho 

apertado – para caminhar do outro lado dessa porta (Mt 

7.13-14). 

 É o chamado para o arrependimento que torna a 

porta estreita. Obedecer à multidão de leis e princípios, 

definidos de um modo novo, contidos no Sermão do Monte 

fará a caminhada cristã ser uma maneira difícil e custosa 

de viver como um seguidor de Cristo. 

Randy Shupe 

  



10 »Prefácio « 
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Prefácio do Autor 

  

Moisés desceu um monte para dar as leis de Deus 

escritas em pedra. Os Dez Mandamentos representam as 

leis de Deus dadas a Moisés para comunicar exigências 

para as pessoas cumprirem. 

Jesus subiu um monte para dar aos crentes Suas 

novas leis para serem escritas em seus corações. Isso foi 

um cumprimento disto:  

Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, se-

melhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e 

ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar (Dt 18.18). 

 Por meio de Jesus, Deus mais uma vez comuni-

cou novas leis que Ele quer que as pessoas sigam. 

Muitos cristãos protestarão e objetarão imediata-

mente e dirão que não estamos sob a Lei, mas sob a graça. 

Sim, é verdade que, sob a Nova Aliança, somos salvos pela 

graça:    

Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não 

vem de vós; é dom de Deus; não de obras, para que nin-

guém se glorie (Ef 2.8-9). 
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Entretanto, Jesus não veio para abolir a Lei, mas 

para cumpri-la:  

Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não 

vim para revogar, vim para cumprir (Mt 5.17). 

O apóstolo Paulo se refere a essa nova lei quando 

disse: 

Levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei 

de Cristo (Gl 6.2).  

Aqui o apóstolo Paulo se referia à lei do Novo Tes-

tamento que Jesus deu em Seu Sermão do Monte. Todo 

esse sermão representa os ensinamentos de Cristo (a lei 

de Cristo) que precisam ser seguidos para que o crente ga-

nhe sua própria entrada no Reino vindouro. 

Lembre-se de como Jesus disse que toda a Lei e os 

Profetas podem ser resumidos: 

Mestre, qual é o grande mandamento na Lei? Respondeu-

lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu cora-

ção, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. 

Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, se-

melhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a Lei e 

os Profetas (Mt 22.36-40). 

Tanto Paulo como Tiago ecoam as palavras de 

Cristo: 
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Porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber: 

Amarás o teu próximo como a ti mesmo (Gl 5.14). 

Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escri-

tura: Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem 

[…] (Tg 2.8). 

Jesus, Paulo e Tiago concordam que o amor é a 

chave para o cumprimento de toda a Lei. Deus dá leis à 

humanidade porque Ele nos ama. Ele quer o que é melhor 

para nós e nos dá diretrizes a seguir para o nosso próprio 

bem. O Sermão que é exposto nas páginas seguintes repre-

senta diretrizes que os crentes devem ouvir e praticar ha-

bitualmente à medida que nos aproximamos do retorno de 

nosso Senhor. 

Se me amais, guardareis os meus mandamentos (Jo 

14.15). 
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 CAPÍTULO 1 

 Características dos Vencedores  

  

Jesus começa Seu Sermão de uma forma muito 

curiosa. Lembre-se, esse Sermão é dirigido aos Seus discí-

pulos: 

Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e, como se as-

sentasse, aproximaram-se os seus discípulos; e ele passou 

a ensiná-los, dizendo […] (Mt 5.1-2).  

 Jesus então começa ensinando a Seus discípulos 

sobre as nove qualidades e características que eles devem 

possuir agora ou se empenharem para possuir em sua ca-

minhada com Ele. Se as multidões tivessem subido o 

monte, teriam ouvido um Sermão que não faria sentido 

para elas. Mas aqueles a quem Ele Se dirigia eram Seus 

discípulos, que já haviam tomado a decisão de seguir Jesus 

subindo o monte. Eles eram crentes comprometidos que 

queriam ouvir Seus ensinamentos. 

É fundamental compreender que ser um compro-

missado seguidor de Jesus Cristo é um pré-requisito para 

sempre atender às exigências dessas novas leis de Cristo. 

Em outras palavras, nascer de novo é a qualificação neces-

sária para poder até mesmo ouvir e compreender essas no-

vas leis. Para o homem natural, essas novas exigências são 
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impossíveis. Somente aqueles que receberam um novo Es-

pírito do alto estarão em condições de compreender o que 

Jesus está dizendo e somente quando permitem que o Es-

pírito Santo controle sua vida serão os vencedores que 

Deus abençoará. 

Também é importante ressaltar que as pessoas 

não se tornam boas fazendo o bem. Primeiro uma pessoa 

precisa de um novo coração (ou seja, nascer de novo), e de-

pois as boas obras a seguirão: 

Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não 

vem de vós; é dom de Deus; não de obras, para que nin-

guém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo 

Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão pre-

parou para que andássemos nelas (Ef 2.8-10). 

Em outras palavras, as boas obras que Jesus quer 

ver representam o fruto do Espírito, que é a evidência de 

uma vida que é verdadeiramente conduzida pelo Espírito 

Santo. 

Curiosamente, Jesus lista nove bem-aventuran-

ças em seu Sermão do Monte, e o apóstolo Paulo também 

lista nove frutos do Espírito: 

Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimi-

dade [paciência], benignidade, bondade, fidelidade [fé], 

mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei 

(Gl 5.22-23). 
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Vejamos cada uma das nove bem-aventuranças, 

que descrevem as características essenciais que todo dis-

cípulo deve possuir. 

Os pobres de espírito  

 Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o 

Reino dos céus (Mt 5.3 – ARC). 

O primeiro passo para se tornar um cristão é re-

conhecer nossa necessidade de um Salvador. Jesus começa 

sua lista de nove bem-aventuranças com o fundamento ne-

cessário para todas as qualidades restantes. Se uma pes-

soa nunca chega a perceber que precisa de um Salvador, 

então o resto desse Sermão não fará nenhum sentido para 

ela. 

A primeira qualidade de um novo cristão é perce-

ber quão desamparados estamos sem Jesus. A palavra 

grega para pobre (4434) nesse versículo significa desam-

parado ou impotente. Quando chegamos ao ponto da nossa 

vida em que percebemos que não somos absolutamente 

nada por nós mesmos e precisamos colocar nossa vida nas 

mãos de Deus, entramos então naquele abençoado estado 

em que Jesus nos salva. Ao dar esse passo inicial de reco-

nhecer humildemente nossa necessidade, o Senhor nos 

abençoa com uma herança no Reino. 

O primeiro passo para sermos um vencedor é de-

positar a nossa fé em Jesus: 
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[…] porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; 

e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é 

que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Fi-

lho de Deus? (1 Jo 5.4-5). 

As duas primeiras vezes que a palavra vence é 

usada se encontra nessa Escritura. João está nos dizendo 

que somente aqueles que nascem de Deus e creem que Je-

sus é o Filho de Deus vencem o mundo por sua fé. Tudo o 

que é necessário para vencer o mundo é a fé do cristão em 

Jesus Cristo. Embora receber Cristo seja vital para se tor-

nar um vencedor, na realidade é apenas o primeiro passo. 

Para ser um vencedor bem-sucedido, o cristão também 

deve ser capaz de vencer a carne e vencer o diabo. Somente 

quando os três forem derrotados (o mundo, a carne e o di-

abo), o cristão será considerado um verdadeiro vencedor. 

Como mencionado anteriormente, há nove bem-

aventuranças listadas no Sermão do Monte e nove frutos 

do Espírito. Isso não parece ser uma mera coincidência 

porque parece haver uma relação entre as duas listas que 

chama atenção. 

A primeira bem-aventurança é reconhecer nossa 

pobreza espiritual e chegar ao Senhor em fé. Mas lembre-

se: mesmo essa fé é um dom de Deus (Ef 2.8-9), e um dos 

nove frutos do Espírito é a fé. O vencedor começa sua jor-

nada com Cristo com o fruto essencial do Espírito: a nossa 

fé. 
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Os que choram  

Bem-aventurados os que choram, porque serão consola-

dos (Mt 5.4). 

O próximo passo para ser um vencedor bem-suce-

dido é reconhecer o quanto somos realmente miseráveis 

espiritualmente. Uma das chaves para ser capaz de vencer 

a carne e o diabo é perceber a nossa necessidade de buscar 

a ajuda de Deus. Todo pecado que cometemos deve nos le-

var a Deus em busca de ajuda: 

Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo 

desta morte? (Rm 7.24 – ARC). 

O cristão vencedor sentirá uma profunda tristeza 

cada vez que pecar. Quanto mais nos aproximamos do Se-

nhor, mais o pecado se torna uma afronta para o nosso re-

lacionamento com Ele. Felizmente, essa bem-aventurança 

termina com a promessa: porque serão consolados.  

A pessoa que está arrependida de seus pecados 

confessará regularmente a Deus e receberá o conforto de 

saber que seus pecados são perdoados: 

Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 

nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça (1 

Jo 1.9). 

O fruto do Espírito que mais diretamente se rela-

ciona com essa bem-aventurança é o fruto da bondade. A 
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palavra grega para bondade (19) significa retidão de cora-

ção e de vida. O cristão vencedor que chora por seus peca-

dos verdadeiramente possui uma retidão de coração e tem 

o desejo de se aproximar do Senhor. 

Os mansos  

 Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra 

(Mt 5.5).  

 A terceira bem-aventurança que Jesus menciona 

é a característica da mansidão. Ser manso é ser submisso 

ao Senhor em qualquer circunstância em que nos encon-

tremos. A mansidão não é fraqueza, mas uma humilde 

confiança em Deus. Ser manso é o oposto de ser autoafir-

mativo. Através das circunstâncias que a vida apresenta, 

o vencedor aprende a confiar na bondade de Deus para 

controlá-lo. 

Enquanto o homem natural está cheio de orgulho, 

interesse próprio e autoafirmação, o vencedor, sendo gui-

ado pelo Espírito Santo, produzirá o fruto da mansidão, 

que será evidenciado por um espírito gentil e meigo. 

A bênção associada a esse atributo é a herança da 

Terra, a qual também foi aludida por Davi:  

Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abun-

dância de paz (Sl 37.11). 
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Os mansos aprendem a submeter toda a sua vida 

à vontade de Deus e serão grandemente abençoados por 

herdarem a Terra.  

Os que têm fome e sede de justiça  

 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, por-

que serão fartos (Mt 5.6). 

A quarta bem-aventurança trata da justiça do 

crente. Quando somos salvos, recebemos a justiça impu-

tada de Jesus (Is 61.10). Todos os crentes recebem a jus-

tiça de Cristo em sua salvação. Após sermos salvos, o ven-

cedor continua com fome e sede de justiça, buscando-O por 

meio de Sua Palavra. 

Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida; o que 

vem a mim jamais terá fome; e o que crê em mim jamais 

terá sede (Jo 6.35). 

O vencedor deve continuar a ter fome e sede por 

mais e mais de Jesus a cada dia. Aqueles que o fazem re-

cebem a maravilhosa promessa de que serão saciados. 

O fruto do Espírito relacionado a essa bem-aven-

turança é o fruto do amor. O cristão vencedor, que verda-

deiramente busca diariamente a justiça de Deus, é saciado 

com um amor para com Deus que é de fato uma bênção. 

Passar tempo com o Senhor pode ser uma das maiores bên-

çãos nesta vida. 
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Os misericordiosos  

 Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão 

misericórdia (Mt 5.7). 

O quinto atributo do vencedor é a misericórdia. A 

palavra grega para misericórdia (1655, eleēmōn) aparece 

apenas duas vezes: aqui em Mateus 5.7 e em Hebreus 2.17: 

Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tor-

nasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e 

fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para 

fazer propiciação pelos pecados do povo (Hb 2.17).  

 Que Senhor maravilhoso nós servimos! Pensar 

que Ele deixou o céu para ser feito semelhante aos irmãos, 

ou seja, como nós, para que pudesse ser um misericordioso 

Sumo Sacerdote. 

Porque Deus tem nos mostrado tanta misericór-

dia, o vencedor está cheio de compaixão para com seu se-

melhante. Tendo sido o destinatário de tal maravilhosa 

graça, o crente é compelido a agir graciosamente para com 

os outros. 

A bênção que emana para aqueles que foram mi-

sericordiosos é obter misericórdia no vindouro Tribunal de 

Cristo. O verso seguinte mostra por que o vencedor deve 

estender a misericórdia para com os outros: 
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Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que 

não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o 

juízo (Tg 2.13). 

Esse versículo revela que quanto mais misericor-

diosos formos, mais misericórdia o Senhor nos mostrará 

no Tribunal vindouro. 

O fruto do Espírito relacionado com a bem-aven-

turança da misericórdia é o fruto da benignidade. O ven-

cedor, sendo conduzido pelo Espírito de Deus, é movido 

com compaixão e benignidade em seu trato com os outros. 

Os limpos de coração  

 Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a 

Deus (Mt 5.8). 

A sexta característica do vencedor é ser limpo de 

coração. A palavra grega para limpo (2513, katharos) tem 

vários aspectos diferentes. Na área física, ela se refere a 

ser purificado pelo fogo como o ouro e a prata, de modo a 

remover quaisquer impurezas, ou à poda de uma árvore 

para que possa dar mais frutos. Também é usada para des-

crever alguém que está livre de qualquer desejo corrupto, 

livre do pecado e da culpa, ou livre de qualquer falsidade. 

Também é usada para descrever uma pessoa inocente, 

sem mácula e sem culpa de nada. 

Atingir o nível de pureza que Deus deseja é im-

possível para a carne alcançar, porém, com a ajuda do 
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Espírito Santo, o vencedor está constantemente apren-

dendo como crucificar a velha natureza da carne e morrer 

para si mesmo. Confiando na ajuda de Deus, o vencedor 

pode percorrer o caminho santo e irrepreensível da pureza 

que um dia lhe permitirá ver Deus: 

Quem subirá ao monte do SENHOR? Quem há de perma-

necer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro 

de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem 

jura dolosamente. Este obterá do SENHOR a bênção e a 

justiça do Deus da sua salvação (Sl 24.3-5).  

 A bênção prometida para aqueles que têm um co-

ração limpo será ver a Deus no Reino vindouro (monte do 

Senhor). Essa verdade também foi aludida na primeira 

carta de João: 

Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se ma-

nifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele 

se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque have-

remos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o 

que nele tem esta esperança, assim como ele é puro (1 Jo 

3.2-3).     

 A fim de obter essa maravilhosa bênção, a vida 

dos vencedores produzirá o fruto do domínio próprio. To-

dos os dias o crente será confrontado com o mundo, a carne 

e o diabo. O vencedor bem-sucedido aprenderá a buscar a 

ajuda de Deus para obter o domínio próprio necessário. Ao 

ler continuamente a Palavra de Deus e pedir a ajuda do 

Espírito Santo, o crente alcançará a vitória crucial. 
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Os pacificadores 

Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chama-

dos filhos de Deus (Mt 5.9).  

 As seis primeiras bem-aventuranças tratavam de 

atributos interiores ou de características relativas ao 

nosso relacionamento com Deus. As três bem-aventuran-

ças finais se concentrarão em nossos relacionamentos com 

os outros. Para ser um pacificador, é preciso primeiro estar 

em paz consigo mesmo e com Deus. 

Grande paz têm os que amam a tua lei; para eles não há 

tropeço (Sl 119.165).  

A verdadeira fonte de paz dos vencedores somente 

pode vir de seu relacionamento com Deus e de um amor à 

Sua Palavra. Como o salmista indica, nada pode fazer tro-

peçar quem ama a lei de Deus. 

Depois que o vencedor tiver amadurecido em sua 

própria fé, ele estará então em posição de tentar buscar a 

paz com os outros. 

Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual nin-

guém verá o Senhor […] (Hb 12.14). 

A busca de paz com todas as pessoas parece natu-

ral apenas para um discípulo maduro de Cristo, porque 
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Jesus é conhecido como o Príncipe da Paz (Is 9.6). Como 

Seus súditos no Reino vindouro, os pacificadores receberão 

a promessa de serem chamados filhos de Deus, como essa 

bem-aventurança nos garante. As promessas aos pacifica-

dores também são confirmadas por Tiago quando ele es-

creveu: 

Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os 

que promovem a paz (Tg 3.18). 

É claro que o fruto do Espírito relacionado à bem-

aventurança do pacificador é o fruto da paz. O vencedor 

maduro conhece a paz de Deus em sua própria vida e quer 

difundir essa maravilhosa qualidade aos outros: 

Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da 

edificação de uns para com os outros (Rm 14.19). 

Os perseguidos por causa da justiça  

 Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, 

porque deles é o reino dos céus (Mt 5.10).  

 A oitava bem-aventurança mostra por que ser um 

verdadeiro vencedor não é o caminho mais fácil a ser se-

guido. A lealdade dos vencedores é ao seu Mestre, e em-

bora viver neste mundo caído não seja fácil, eles se decidi-

ram determinantemente a defender Cristo, não importa a 

que custo. O apóstolo Paulo confirma isso em sua segunda 

carta a Timóteo: 
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Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo 

Jesus serão perseguidos (2 Tm 3.12). 

O cristão que é um vencedor tem demonstrado as 

qualidades e atributos descritos nas bem-aventuranças 

anteriores e se propôs a viver uma vida piedosa controlada 

pelo Espírito Santo. O mundo e até mesmo grande parte 

da atual Igreja morna desprezam as características piedo-

sas exibidas por esses vencedores porque são condenados 

pelo próprio estilo de vida carnal deles. Como resultado, o 

verdadeiro vencedor sofre perseguição e é condenado ao 

ostracismo por seu piedoso comportamento e firmeza pela 

justiça. 

A maravilhosa promessa associada a essa perse-

guição é sua herança no Reino vindouro: 

Palavra fiel é esta: que, se morrermos com ele, também 

com ele viveremos; se sofrermos, também com ele reina-

remos […] (2 Tm 2.11-12, ARC). 

O vencedor bem-sucedido recebe a magnífica pro-

messa de reinar com Cristo em Seu Reino vindouro! 

O fruto do Espírito relacionado à bem-aventu-

rança da perseguição por causa da justiça é o fruto da lon-

ganimidade. O vencedor que aprendeu a sofrer persegui-

ção por causa da justiça recebe o fruto da paciente perse-

verança enquanto está neste mundo. 
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Os injuriados e perseguidos  

Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos in-

juriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo 

mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o 

vosso galardão nos céus; pois assim perseguiram aos pro-

fetas que viveram antes de vós (Mt 5.11-12). 

Na última característica, Jesus se dirige pessoal-

mente ao discípulo (note: vos no lugar de os). Isso prova-

velmente porque a perseguição aqui descrita vai um passo 

além. Jesus diz: quando vos injuriarem. A palavra grega 

para injuriar (3769, oneidizō) significa reprovação imere-

cida. 

Aqui, o vencedor se depara com uma reprovação e 

perseguição imerecidas só porque está defendendo a 

Cristo. Esse tipo de perseguição pode vir do mundo e até 

mesmo da Igreja laodicense morna de hoje. O vencedor 

maduro segue os passos de seu Senhor: 

Portanto para isto mesmo fostes chamados, pois que tam-

bém Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo 

para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pe-

cado, nem dolo algum se achou em sua boca; pois ele, 

quando ultrajado, não revidava com ultraje; quando mal-

tratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que 

julga retamente […] (1 Pe 2.21-23).  

 Jesus diz aos discípulos que eles devem exultar e 

se alegrar, porque é grande o galardão deles nos céus. 
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Embora o sofrimento de hoje possa ser difícil e desagradá-

vel de suportar, o vencedor bem-sucedido se identificará 

com Paulo: 

Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do 

tempo presente não podem ser comparados com a glória a 

ser revelada em nós (Rm 8.18). 

Embora essa glória futura seja apenas parcial-

mente compreendida, o fruto do Espírito que o vencedor 

tem experimentado nesta era é o fruto da alegria. Mas a 

alegria sentida agora é apenas uma antecipação da alegria 

que virá quando o vencedor tiver a entrada no Reino vin-

douro garantida com estas palavras: 

Muito bem, servo bom e fiel; […] entra no gozo do teu se-

nhor” (Mt 25.21). 
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CAPÍTULO 2 

A Influência dos Vencedores  

 

Depois de descrever as qualidades e característi-

cas que o crente deve exibir para ser um abençoado vence-

dor, o Senhor prossegue descrevendo a influência que deve 

exercer sobre este mundo: 

O Sal da Terra  

Vós sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser insípido, 

como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão 

para, lançado fora, ser pisado pelos homens (Mt 5.13).  

 A primeira semelhança que Jesus usa para ilus-

trar a influência que o discípulo deve apresentar é a do sal. 

O sal era um bem precioso na época de Cristo. O sal era o 

principal meio utilizado para preservar alimentos que, de 

outra forma, ficariam completamente estragados. A prin-

cipal característica do sal é sua capacidade de atuar como 

conservante e de evitar a decomposição. 

De maneira semelhante, Cristo está revelando a 

Seus discípulos que a principal função deles será de pre-

servar a salubridade na terra e deter a propagação do pe-

cado e da corrupção. Outra qualidade interessante do sal 

é que ele pode fazer uma pessoa ter sede. 
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Comparativamente, o vencedor deve gerar nos outros o de-

sejo de ter sede de água viva que só Cristo pode prover (Jo 

7.38). Lembre-se de que Jesus tinha acabado de enumerar 

as muitas características que o vencedor bem-sucedido de-

veria possuir. Como Seus discípulos são chamados para 

serem Seus embaixadores, a vida deles deveria irradiar 

Jesus – criando em outros um anseio de serem cheios com 

essa mesma água viva. 

Entretanto, na última parte de Mateus 5.13 per-

cebe-se que Jesus alude ao sal perdendo sua eficácia. Esta 

é uma figura do cristão perdendo as qualidades e caracte-

rísticas essenciais que tinham acabado de ser expostas. Je-

sus está avisando Seus discípulos que é possível o sal per-

der seu sabor. Esta é uma figura do crente que não está 

mais mostrando as características de um vencedor por ter 

voltado a seguir sua velha natureza carnal em vez de ser 

cheio do Espírito. Eles são retratados pela igreja morna de 

Laodiceia: 

[…] pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso de 

coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserá-

vel, pobre, cego e nu (Ap 3.17). 

Infelizmente, esta é uma figura da Igreja de hoje, 

que, em geral, perdeu sua salinidade. O aviso à igreja de 

Laodiceia é que ela está prestes a ser vomitada (Ap 3.16), 

e a advertência que Jesus faz em Mateus 5.13 é: Para nada 

mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos ho-

mens. 
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Ambas as figuras são representações da Igreja en-

trando no horrível período da Tribulação, se não se arre-

pender a tempo. Hoje é o tempo de voltar ao Senhor e vol-

tar a subir o monte para ouvir as palavras de Cristo, a fim 

de sermos achados ouvindo-as habitualmente e prati-

cando-as habitualmente mais uma vez. 

Luz do mundo  

Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma ci-

dade edificada sobre um monte; nem se acende uma can-

deia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e 

alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe 

também a vossa luz diante dos homens, para que vejam 

as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está 

nos céus (Mt 5.14-16). 

Jesus também descreve Seus discípulos como a 

luz do mundo. Mais uma vez, precisamos lembrar que Je-

sus havia acabado de descrever as qualidades e caracterís-

ticas do vencedor bem-sucedido. Estes são os que também 

são chamados para ser a luz do mundo. A principal função 

da luz é brilhar e iluminar as trevas. A principal influência 

do vencedor deve ser a de iluminar um caminho claro para 

que outros sigam. O mundo está cheio de trevas, mas o 

vencedor conhece a direção adequada que foi iluminada 

para ele pelo Espírito Santo na Palavra de Deus. Porque o 

vencedor maduro percebe a imensa importância da men-

sagem de Cristo, ele ousa deixar que brilhe também a sua 
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luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras 

e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. 

Essas boas obras representam obras realizadas 

no poder do Espírito Santo, que Deus preparou antecipa-

damente para que as fizéssemos: 

Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para 

boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que 

andássemos nelas (Ef 2.10). 

Enquanto os fiéis vencedores estão ocupados rea-

lizando as obras que Deus criou para eles efetuarem, mui-

tos crentes modernos têm muito medo de até mesmo deba-

terem sobre obras, porque lhes foi ensinado que foram sal-

vos pela graça e não precisam se preocupar com as obras. 

Eles são retratados por Cristo como aqueles que colocam 

suas lâmpadas debaixo de um cesto. Que isso sirva de mo-

tivação para que todos ergam suas lâmpadas bem alto – 

de volta ao candeeiro para que o mundo inteiro as veja. 

Todo o propósito de realizar as boas obras é de tra-

zer glória a Deus. O crente que expõe as características de 

um vencedor não só conduzirá as pessoas para fora das 

trevas, mas também iluminará o caminho para que elas 

herdem o Reino: 

[…] para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas 

para luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de 

que recebam eles remissão de pecados e herança entre os 

que são santificados pela fé em mim (At 26.18). 
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Moisés desceu o monte Sinai para dar ao povo as 

leis de Deus escritas em pedra. Jesus disse que quem guar-

dar e ensinar esses mandamentos será chamado grande 

no Reino vindouro. 
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CAPÍTULO 3 

Os Padrões dos Vencedores 

  

Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não 

vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade 

vos digo: até que o céu e a terra passem, nem um i ou um 

til jamais passará da Lei, até que tudo se cumpra. 

Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto 

que dos menores, e assim ensinar aos homens, será consi-

derado mínimo no reino dos céus; aquele, porém, que os 

observar e ensinar, esse será considerado grande no reino 

dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não ex-

ceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo ne-

nhum entrareis no reino dos céus (Mt 5.17-20).  

Cristo cumpre a Lei  

Como foi exposto anteriormente, Cristo não veio 

para abolir a Lei, mas para cumpri-la. A lei do Antigo Tes-

tamento foi dada por Deus a Moisés para que o povo a se-

guisse. Essas leis eram para o próprio bem deles, porque 

Deus ama a humanidade e quer o que é melhor para nós. 

Nessa parte de Seu Sermão, Jesus adverte aque-

les que ensinam que não há problema em violar os man-

damentos. Isso é uma prática desenfreada na Igreja de 
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hoje, em que a graça se tornou um curativo para cobrir 

uma vida impura. Os professores modernos tentam persu-

adir seus seguidores de que são salvos pela graça de Deus 

e não estão mais sob a Lei. Na passagem citada, Jesus ad-

verte que aqueles que ensinam isso serão considerados mí-

nimos no Reino. 

Não só devemos cumprir os mandamentos da an-

tiga lei, mas Jesus veio para nos dar uma lei inteiramente 

nova. O apóstolo Paulo se refere a essa nova lei quando 

disse: 

Levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei 

de Cristo (Gl 6.2).  

 Aqui ele se refere à lei do Novo Testamento que 

Jesus está nos dando no Sermão do Monte. Todo esse ser-

mão representa os ensinamentos de Cristo (a lei de Cristo), 

que precisam ser seguidos para que o vencedor ganhe sua 

própria entrada no Reino vindouro.  

 Na porção citada do Sermão, Jesus está nos di-

zendo que a nossa justiça deve exceder até mesmo a justiça 

dos líderes espirituais de Sua época. Os escribas e os fari-

seus eram supostamente o povo mais justo da Terra. En-

tão, como nossa justiça pode exceder a deles? 

Precisamos lembrar que a justiça do cristão é ba-

seada na justiça imputada de Cristo, que é obtida pela fé:  
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[…] justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para 

todos [e sobre todos] os que creem […] (Rm 3.22). 

A fé em Jesus Cristo é a única coisa que justificará 

uma pessoa diante de Deus. O crente recebe a justiça de 

Deus pela fé em Jesus Cristo + nada. 

Depois que uma pessoa recebe a justiça de Deus 

pela fé em Jesus Cristo, o vencedor também terá fome e 

sede de justiça. Como resultado, ele será cheio do Espírito 

de Deus e assim será capaz de viver com justiça como Deus 

requer: 

[…] a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, 

que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espí-

rito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das 

coisas da carne; mas os que se inclinam para o Espírito, 

das coisas do Espírito (Rm 8.4-5). 

Enquanto o cristão é justificado pela fé aos olhos 

de Deus, o vencedor continua a andar segundo o Espírito, 

e não segundo a carne. O vencedor sinceramente busca a 

justiça de Deus sendo guiado pelo Espírito de Deus, e não 

pela carne. Somente dessa forma a justiça dele excederá a 

dos escribas e fariseus, e assim ganhará sua entrada no 

Reino. 

Jesus começa então a avaliar algumas das leis do 

Antigo Testamento com os novos padrões de Suas leis. En-

quanto as leis mosaicas são relativas às ações externas, as 

novas leis de Cristo tratam com a intenção do coração. 
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O assassinato  

 Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás; 

e: Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, 

vos digo que todo aquele que [sem motivo] se irar contra 

seu irmão estará sujeito a julgamento; e quem proferir 

um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do 

tribunal; e quem lhe chamar: Tolo, estará sujeito ao in-

ferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, 

ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa con-

tra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro re-

conciliar-te com teu irmão; e, então, voltando, faze a tua 

oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversá-

rio, enquanto estás com ele a caminho, para que o ad-

versário não te entregue ao juiz, o juiz, ao oficial de jus-

tiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que 

não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo 

(Mt 5.21-26).  

Jesus começa comparando o mandamento do An-

tigo Testamento relativo ao assassinato com as Suas exi-

gências mais elevadas para tratar com a ira. Ele então 

lista as três graduações da ira e as consequências de não 

tratar com ela adequadamente. 

A primeira forma de ira que Jesus aborda é a ira 

contra um irmão (um companheiro cristão) sem uma razão 

válida. A pena para tal ato é estar em perigo no Tribunal 

de Cristo, onde Jesus será o árbitro final. Ele prossegue 

para explicar a urgência de se reconciliar rapidamente 
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com seu irmão (agora nesta era, antes que você seja obri-

gado a comparecer diante de Seu Tribunal4).   

A segunda forma de ira é chamar seu irmão de 

Raca, que significa (4469) um homem de cabeça vazia, o 

que era um termo de censura. O perigo de tal comporta-

mento é ser levado perante o sinédrio (4892), que era uma 

assembleia de juízes e magistrados que seria convocada 

para emitir julgamento. Este parece ser um nível adicional 

de punição a ser aplicada por tão intensa ira. 

No último tipo de ira, o cristão chama seu irmão 

de tolo (3474), e a punição é o inferno de fogo (1067). 

Chamar um companheiro cristão de tolo é julgá-lo 

como “um indivíduo insensato e sem Deus”. O único que 

pode julgar outra pessoa é Deus, o próprio Deus. Se um 

cristão faz isso, ele se coloca no lugar de Deus. Um julga-

mento tão injustificado será punido pelo geenna (este é o 

termo correto, que foi mal traduzido como “inferno de 

fogo”. Essa parte da Escritura causou uma grande confu-

são nos cristãos porque os tradutores traduziram mal ge-

enna como “inferno de fogo”). 

A origem dessa palavra está relacionada a um 

vale fora da cidade de Jerusalém que, na realidade, era um 

depósito de lixo, que era constantemente queimado para 

 
4 Para mais informações sobre este próximo julgamento, consulte o Capítulo 2 do livro O Reino, 

disponível em www.editorarestauracao.com.br. 
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destruir os detritos imundos. Jesus usou o termo geenna5 

para mostrar o severo castigo que seria dado aos crentes 

que fossem considerados culpados de pecados graves (não 

confessados e arrependidos, como em 1 João 1.9 e 2 Pedro 

3.9). 

Assim, o cristão que chama seu semelhante cris-

tão de tolo estará em perigo do severo julgamento flame-

jante do geenna quando chegar diante do Tribunal de 

Cristo. Enquanto a lei do Antigo Testamento tratava com 

o ato de assassinato, as leis de Cristo do Novo Testamento 

avaliam as diferentes intenções do coração. Embora o cris-

tão não esteja em perigo de ir para o inferno, a raiva não 

resolvida pode resultar em uma punição severa e ardente 

para o crente no tribunal de Cristo. O vencedor percebe 

esse perigo e tenta se reconciliar e ficar em paz com aque-

les ao seu redor. 

 
5 As Escrituras a seguir traduzem mal a palavra geenna como inferno (Jesus teria usado a palavra 

Hades se Ele quisesse dizer inferno): Mateus 5.22, 29, 30; 10.28; 18.9; Marcos 9.43, 45, 47; Lucas 

12.5; Tiago 3.6. Nestas últimas citações, Jesus e Tiago usaram a palavra geenna em vez de Hades. 

Embora geenna tenha sido mal traduzida como inferno, mesmo assim ela representa um julga-

mento severo pelo fogo para os crentes infiéis e carnais. Como a maioria dos usos do termo geenna 

é encontrada no sermão do Senhor no monte, você pode querer consultar o estudo detalhado sobre 

o inferno e o geenna, que pode ser encontrado no Capítulo 7 do livro O Reino.  
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O adultério  

 Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos 

digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção 

impura, no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho 

direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti; pois te 

convém que se perca um dos teus membros, e não seja 

todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão di-

reita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti; pois te con-

vém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o 

teu corpo para o inferno. Também foi dito: Aquele que 

repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, po-

rém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto 

em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se 

adúltera; e aquele que casar com a repudiada comete 

adultério (Mt 5.27-32). 

 Enquanto o mandamento do Antigo Testamento 

diz que não se deve cometer adultério, Jesus eleva o pa-

drão estabelecido para o vencedor a um nível superior. Ele 

afirma que se um crente até mesmo olha para uma mulher 

para cobiçá-la, ele já cometeu o ato de adultério em seu 

coração. Enquanto o mandamento diz respeito apenas ao 

ato de adultério propriamente dito, Jesus diz que o vence-

dor não deve sequer deixar que seus olhos olhem para uma 

mulher para cobiçá-la em seu próprio coração. Enquanto a 

Lei diz que o ato real é um pecado, Jesus diz que o pecado 

começa no coração de uma pessoa. 

Tiago explica por que até mesmo o olhar cobiçoso 

para uma mulher é o verdadeiro problema:  
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[…] cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando 

esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver con-

cebido, dá à luz o pecado; e o pecado, uma vez consu-

mado, gera a morte (Tg 1.14-15). 

Aqui Tiago mostra que podemos ser tentados por 

nossos próprios desejos malignos e ser seduzidos apenas 

olhando para uma mulher para cobiçá-la. Essa cobiça, se 

não for detida imediatamente, se torna o pecado real con-

tra o qual Jesus está advertindo. 

Jesus continua a explicar que o pecado real de co-

biçar uma mulher é tão grave que o crente deveria arran-

car o olho direito, porque seria melhor perder o olho do que 

ter seu corpo inteiro lançado no inferno (geenna). 

Esses versos foram muito mal compreendidos por 

causa da tradução errada de geenna como inferno. Os cris-

tãos não serão lançados no inferno, mas se o pecado de co-

biçar outra mulher em seu próprio coração não for refre-

ado, o crente será seriamente punido quando comparecer 

diante do Tribunal de Cristo (severo castigo ardente – veja 

1 Coríntios 3.12-15). Jesus realmente quer dizer que uma 

pessoa deve arrancar o olho ou cortar a mão? Não, esses 

são termos figurativos que Jesus estava empregando para 

mostrar a natureza séria dessa afronta a Deus. Ele está 

dizendo que é uma transgressão tão grave, que o vencedor 

vai querer tomar medidas drásticas para garantir que 

seus desejos não sejam atraídos para cobiçar uma mulher 
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em seu coração. Jó, percebendo a natureza crítica da ques-

tão, resolveu-a em seu coração:  

Fiz aliança com meus olhos; como, pois, os fixaria eu 

numa donzela? (Jó 31.1).  

O apóstolo Paulo advertiu Tito: 

[…] educando-nos para que, renegadas a impiedade e as 

paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, 

justa e piamente, aguardando a bendita esperança e a 

manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador 

Jesus Cristo (Tt 2.12-13). 

O vencedor propõe em seu coração viver uma vida 

santa com um coração puro. Sempre que surge uma tenta-

ção, o vencedor bem-sucedido sabe que é fundamental per-

mitir que o Espírito Santo esteja em completo controle 

para crucificar a velha natureza carnal. O vencedor sabe 

que Jesus está vindo (abençoada certeza) e está olhando 

para Jesus todos os dias. 

Embora os crentes possam às vezes ceder à tenta-

ção e ao pecado, o vencedor prontamente buscará o perdão 

para restaurar a comunhão com o Senhor (1 Jo 1.9 e 2 Pe 

3.9). 

Além de Jesus caracterizar a cobiça como um ato 

de adultério, Ele passa a classificar o divórcio como adul-

tério (a menos que tenha havido imoralidade sexual). Os 

líderes judeus haviam permitido que o divórcio fosse 
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facilmente concedido, e como isso não era o que Deus ori-

ginalmente pretendia para o casamento, Jesus afirma que 

o divórcio injustificado é o mesmo que cometer adultério. 

Os juramentos  

  Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás 

falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor 

os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum 

jureis; nem pelo céu, por ser o trono de Deus; nem pela 

terra, por ser estrado de seus pés; nem por Jerusalém, 

por ser cidade do grande Rei; nem jures pela tua cabeça, 

porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. 

Seja, porém, a tua palavra: Sim, sim; não, não. O que 

disto passar vem do maligno (Mt 5.33-37).  

Na época de Cristo, os judeus adoravam fazer ju-

ramentos e alguns haviam aprendido a usar seus jura-

mentos para serem evasivos. Faziam isso por meio de uma 

cuidadosa redação de suas promessas ou declarações sem 

usar as palavras em nome de Deus em suas promessas. 

Eles faziam uma promessa em nome de Jerusalém ou em 

sua própria cabeça, e como o nome de Deus não estava no 

juramento, acreditavam que não estavam comprometidos 

com a promessa ou declaração. 

Jesus viu através do engano deles, então Ele in-

troduziu essa nova lei de Cristo, que diz simplesmente que 

seu Sim seja Sim e seu Não seja Não. Ao acrescentar algo 

mais a um juramento, Jesus está dizendo que ele vem do 
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engano encontrado na natureza caída do homem – então 

deixe isso fora do seu juramento. 

A vingança  

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

Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso; mas, a 

qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a 

outra; e, ao que quer demandar contigo e tirar-te a tú-

nica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a 

andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e 

não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes (Mt 

5.38-42).  

 A lei do Antigo Testamento encontrada em Êxodo 

21.24, Levítico 24.10 e Deuteronômio 19.21 foi original-

mente destinada a limitar a quantidade de dano que era 

permitida em retaliação por um dano feito por outra pes-

soa. Essas punições eram destinadas a serem realizadas 

sob a supervisão dos conselhos, no entanto haviam se tor-

nado a prática de os indivíduos tomarem a justiça em suas 

próprias mãos com um tipo de vingança cuidadosa. 

Jesus sabia que isso era uma perversão do que 

Deus pretendia, então Ele introduziu essas novas leis para 

que seus seguidores as cumprissem. Todos os três exem-

plos que Cristo usou mostram que retribuir o mal com o 

mal deve ser substituído por retribuir o bem pelo mal. 

No primeiro exemplo, Jesus nos diz que devemos 

estar dispostos a sofrer o escárnio de uma bofetada em 
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nossa face com a humildade de oferecer nossa outra face 

para sofrer esse mesmo desprezo. Ou se alguém lhe pedir 

sua camisa de baixo, dê-lhe também seu casaco. E se você 

for obrigado a viajar uma milha (como exigido pela lei ro-

mana na época), alegremente viaje uma milha extra. 

Jesus está nos mostrando que os padrões do ven-

cedor são muito mais elevados do que os requisitos da an-

tiga lei. O vencedor deve seguir os passos do Senhor, 

aprendendo a ter um coração manso e humilde que está 

disposto a sofrer o mal em humilde submissão. Ao fazer 

essas coisas, o vencedor aprende a refletir a imagem de 

Cristo em vez da vingança que se esperava6. 

Amar seus inimigos 

Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o 

teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimi-

gos e orai pelos que vos perseguem; para que vos torneis 

filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o seu 

sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injus-

tos. Porque, se amardes os que vos amam, que recom-

pensa tendes? Não fazem os publicanos também o 

mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que 

fazeis de mais? Não fazem os gentios também o mesmo? 

 

6 Este é o verdadeiro significado de ser cristão: “Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim” (Gl 

2.20) (N. do T.). 
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Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai 

celeste (Mt 5.43-48). 

Jesus conclui essa seção de Seu Sermão nos ensi-

nando como devemos demonstrar amor. Como em todos os 

Seus padrões para o vencedor, Jesus eleva o nível mais 

uma vez e nos diz que não devemos apenas amar o nosso 

próximo, mas também amar o nosso inimigo. 

Devemos demonstrar esse amor por nossos inimi-

gos abençoando-os, fazendo o bem a eles e orando por eles. 

Para o homem natural, essas ações parecem quase impos-

síveis, mas para a pessoa que recebeu o amor de Deus em 

seu próprio coração e vida elas se tornam uma possibili-

dade. Mas nem todos os cristãos são capazes de alcançar 

esse elevado padrão estabelecido por nosso Senhor. Para 

realmente amar nossos inimigos é necessário que o vence-

dor permita que o Espírito de Deus assuma o controle. O 

cristão carnal vai querer se agarrar a todos os ferimentos 

e erros que sofreu de seu inimigo, mas o vencedor vai olhar 

além de tudo isso e realmente buscar o mais elevado e o 

melhor para aqueles que o prejudicaram. 

Porque o vencedor é capaz de realmente amar 

seus inimigos, mostrando-lhes o amor de Deus em sua 

vida, ele será considerado um filho maduro e completo de 

Deus, refletindo a natureza genuína de seu Pai no céu. 

Os padrões estabelecidos por Jesus em Seu Ser-

mão do Monte estão muito acima das exigências anteriores 
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da antiga lei7. Essas novas leis de Cristo exigem que o 

crente seja conduzido e cheio do Espírito Santo em sua jor-

nada diária. Somente fazendo isso ele se tornará o vence-

dor que Jesus quer que ele seja – refletindo o amor de Deus 

por todos para que todos vejam e experimentem. 

 

 Pois isto: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, 

não cobiçarás, e, se há qualquer outro mandamento, 

tudo nesta palavra se resume: Amarás o teu próximo 

como a ti mesmo (Rm 13.9). 

  

 

7 Robert Govett diz em seu livro Kingdom of God Future (Reino Futuro de Deus), p. 102 (Conley 

& Schoettle Publishing Co., original de 1870): “[…] no Sermão do Monte […] Ele estava ensinando 

àqueles que iriam ouvir os princípios que deveriam guiar a conduta deles se entrassem no Reino 

milenar […]. Novos princípios muito mais elevados e profundos do que os da antiga Lei são reve-

lados por Jesus no Sermão do Monte. Eles eram palavras de Deus colocadas em Sua boca. Embora 

fossem “minhas palavras”, como Ele diz, ainda assim eram “a vontade de Seu Pai que está nos 

céus”. Veja também: www.schoettlepublishing.com. 
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CAPÍTULO 4 

A Motivação dos Vencedores 

Quando Jesus Se sentou no monte pela primeira 

vez, Ele falou sobre as qualidades e características que o 

vencedor deveria expor e a forma como deveria influenciar 

o mundo ao seu redor. Ele passou então a descrever os no-

vos padrões mais elevados que o vencedor é chamado a 

atingir a fim de refletir a própria natureza de seu Pai no 

céu. 

Jesus agora volta Sua atenção para a motivação 

que ele deve expor em sua nova caminhada com Ele, fa-

lando sobre três áreas importantes da vida dele: dar (as 

boas obras), orar e jejuar. 

As boas obras  

  Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante 

dos homens, com o fim de serdes vistos por eles; doutra 

sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. 

Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante 

de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas 

ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade 

vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, 

ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz 

a tua mão direita; para que a tua esmola fique em 
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secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará 

(Mt 6.1-4).   

 Muitos dos fariseus na época de Jesus adoravam 

fazer esmola abertamente para que todos pudessem ver. 

Nessa seção do Sermão do Monte, Jesus está repreen-

dendo a total hipocrisia demonstrada por esse comporta-

mento. Embora dar esmola aos necessitados seja algo ma-

ravilhoso (veja Provérbios 19.17), se o motivo de tal gene-

rosidade for para ser notado por outros, então quem assim 

o faz perderá qualquer recompensa de seu Pai celestial. A 

motivação para dar deve ser ajudar os necessitados, mas 

se damos para sermos louvados pelos homens, não sere-

mos recompensados por Deus, o que seria muito mais va-

lioso do que o louvor do homem. 

Dar para ajudar os necessitados é uma coisa boa 

e que agrada ao Senhor. O motivo por trás do dar deve ser 

de compaixão, e não de reconhecimento. O vencedor en-

tende esses princípios e dá com um coração de puro amor. 

As doações anônimas são um exemplo de não deixar sua 

mão esquerda saber o que sua mão direita está fazendo e 

será ricamente recompensado por nosso Pai que está nos 

céus. 

A oração  

E, quando orardes, não sereis como os hipócritas; por-

que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos 

das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade 
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vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, 

quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, 

orarás a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê 

em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de 

vãs repetições, como os gentios; porque presumem que 

pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, 

pois, a eles; porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que ten-

des necessidade, antes que lho peçais (Mt 6.5-8). 

Da mesma maneira com a oração, o Senhor repre-

ende a prática hipócrita daqueles cuja motivação era se-

rem notados por outras pessoas. Muitos dos judeus piedo-

sos adoravam ser vistos orando abertamente nas ruas, 

usando vãs repetições ou palavras floridas para impressi-

onar os outros de quão santos eram. Jesus viu as intenções 

por trás disso e instrui Seu discípulo a entrar em seu apo-

sento para pedir a seu Pai celestial. O vencedor entende 

esses princípios da oração e não se preocupa em chamar 

atenção para si mesmo, mas quer se aproximar de Deus. 

O jejum  

 Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como 

os hipócritas; porque desfiguram o rosto com o fim de 

parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo 

que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando 

jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não 

parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em se-

creto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará (Mt 

6.16-18). 
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Finalmente, Jesus aborda a hipocrisia seme-

lhante que testemunhou por parte daqueles que jejuavam 

para serem notados pelos homens. Alguns dos judeus jeju-

avam a fim de impressionar outros com o quanto eram es-

pirituais. Eles exibiam abertamente seu “rosto desfigu-

rado” para garantir que outros notassem que estavam je-

juando. 

Quando o vencedor jejua, ele deve parecer normal 

e nem mesmo deixar os outros saberem que está jejuando. 

Todo o motivo para jejuar deve ser o de se aproximar de 

Deus com toda a humildade, como um ato de contrição ou 

autodisciplina. Deve ser para o crescimento do nosso rela-

cionamento com nosso Pai celestial, e não para impressio-

nar nossos irmãos e irmãs em Cristo com o quanto somos 

“espirituais”. Uma boa prática a ser seguida é jejuar em 

“segredo”, não deixando os outros sequer saberem que você 

está jejuando. 

Resumo  

 Embora todas as três disciplinas de dar, orar e 

jejuar sejam esforços piedosos essenciais, se feitos com o 

motivo errado ou se realizados por razões erradas podem 

tornar-se vãs exibições destinadas a impressionar a natu-

reza carnal do ser humano, com pouco ou nenhum valor 

espiritual genuíno. 

As falsas exibições realizadas pelos fariseus nos 

dias de Jesus ainda são realizadas em nossa sociedade 
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moderna. Como foi mencionado nos capítulos anteriores, a 

tépida Igreja laodicense desta era diz: 

Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e 

nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e 

nu (Ap 3.17). 

 Com a grande riqueza de hoje, muitas grandes 

igrejas e catedrais foram construídas em nossa terra. Mui-

tas vezes os ricos se tornam os líderes dessas igrejas, 

mesmo que não sejam os mais qualificados espiritual-

mente. O dinheiro deles “manda”, e muitos pastores se tor-

nam dependentes do apoio dos ricos em vez de dependerem 

de Deus. Como resultado, muitas dessas igrejas não per-

cebem que se tornaram espiritualmente pobres, cegas e 

nuas porque seus líderes foram manchados por motivos es-

cusos. Em vez de pregarem a verdade bíblica, elas cumpri-

ram a profecia de Paulo: 

Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina; 

pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas pró-

prias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos […] 

(2 Tm 4.3).  

 Enquanto o vencedor fortemente objetivará e in-

sistirá em um retorno à sã doutrina, a segurança que os 

ricos proporcionam será um forte oponente a isso. Jesus 

repreendeu os líderes religiosos daquele tempo porque 

toda a motivação deles tinha se tornado centralizada no 

homem, em vez de se concentrar em agradar a Deus. Que 

muitos dos líderes e professores atuais da Igreja sejam 
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convencidos pela simples instrução de nosso Senhor nessa 

parte de Seu Sermão e sejam motivados a agradar ao Se-

nhor em tudo o que fazem. 

 

Dize estas coisas; exorta e repreende também com toda a 

autoridade. Ninguém te despreze (Tt 2.15). 
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CAPÍTULO 5 

A Oração dos Vencedores  

  

 Jesus então ensina Seus discípulos como devem 

orar, ensinando o que veio a ser conhecido como a “oração 

do Pai Nosso” (Mt 6.9-13). 

Portanto, vós orareis assim: 

Pai nosso, que estás nos céus 

Jesus nos diz para orarmos ao nosso Pai celestial, 

para que tenhamos confiança de saber a quem estamos 

orando. 

Santificado seja o teu nome 

Devemos reconhecê-lO com profunda reverência 

por quem Ele é. 

Venha o teu reino 

Até que Jesus volte, devemos orar por Seu Reino 

vindouro. Todo o Sermão do Monte é dedicado a instruir o 

vencedor sobre como deve viver sua nova vida como Seu 

discípulo, a fim de se qualificar para entrar em Seu Reino 
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vindouro. Jesus lista isso como uma das principais priori-

dades pelas quais ele deve orar. 

Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu 

Em seguida, Jesus nos diz que devemos submeter 

nossa vontade na Terra à vontade de Deus no céu. Deus 

tem uma vontade perfeita (Rm 12.2) para cada um de Seu 

povo e quer que submetamos nossa vida a Ele. 

O pão nosso de cada dia dá-nos hoje  

Depois de reconhecer o nome de Deus, o Reino vin-

douro de Deus e a vontade de Deus, Jesus nos instrui a 

orar por nossas necessidades em completa dependência 

d’Ele. 

Note que devemos orar somente pelo pão nosso di-

ário (alimento físico e alimento espiritual) para cada novo 

dia. Ele quer que vivamos pela fé, sabendo que Ele suprirá 

nossas necessidades e que não precisamos nos preocupar 

com o pão de amanhã. 

E perdoa-nos as nossas dívidas 

A próxima coisa que devemos pedir ao nosso Pai 

celestial é o perdão de toda e qualquer dívida de nossa 

parte. Isso inclui nossos pecados, transgressões e fracassos 

contra Ele ou outros. 
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Assim como nós temos perdoado aos nossos deve-
dores   

Este é um reconhecimento de que devemos per-

doar outras pessoas quando elas cometem transgressões 

contra nós. Jesus aborda este assunto mais adiante (ver-

sículos 14 e 15), depois de completar os pontos principais 

desse modelo de oração. 

E não nos deixes cair em tentação  

Jesus então nos diz para orarmos para que Deus 

não nos deixe cair em tentação. A palavra grega para ten-

tação é peirasmos (3986), que pode representar uma pro-

vação ou teste que pode ser enviado por Deus e servir para 

testar ou provar o caráter ou a fé de alguém. 

É extremamente importante notar que este é exa-

tamente o mesmo termo que Jesus usa em Sua promessa 

à igreja de Filadélfia: 

Porque guardaste a palavra da minha perseverança, 

também eu te guardarei da hora da provação que há de 

vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que ha-

bitam sobre a terra (Ap 3.10). 

A igreja de Filadélfia é a única igreja fiel que 

guarda a Palavra de Deus e recebe a maravilhosa pro-

messa de ser guardada da “hora da provação”, que repre-

senta o período da grande tribulação. 
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Em outras palavras, na oração do Senhor, Jesus 

está dizendo ao vencedor que ele deveria orar para que 

Deus o livre do período da grande tribulação que está por 

vir. Essa é a promessa dada à igreja de Filadélfia e é tam-

bém a mesma oração que Jesus mais tarde instrui Seus 

discípulos a orar ao contar-lhes sobre o dia que virá ines-

peradamente como um laço: 

Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos su-

ceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as 

consequências da orgia, da embriaguez e das preocupa-

ções deste mundo, e para que aquele dia não venha so-

bre vós repentinamente, como um laço. Pois há de sobre-

vir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vi-

giai, pois, a todo tempo, orando, para que possais esca-

par de todas estas coisas que têm de suceder e estar em 

pé na presença do Filho do Homem (Lc 21.34-36).  

Isso confirma que há um livramento do período da 

grande tribulação para aqueles que estão orando para que 

possam ser contados como dignos de escapar. O vencedor 

estará em oração regularmente para que Deus o considere 

digno de ser guardado do próximo período da grande tri-

bulação. 

Mas livra-nos do mal  

A próxima parte do versículo confirma que deve-

mos orar para que Deus nos livre do Anticristo vindouro, 
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que será o governante na Terra durante o período da 

grande tribulação. 

A maioria da Igreja moderna não tem ideia de que 

a oração do Senhor nos instrui a orar para sermos livres 

do período da grande tribulação vindoura. Esta é uma das 

razões pelas quais este capítulo foi chamado de “Oração 

dos Vencedores”. O vencedor tem ouvidos para ouvir essas 

instruções dadas pelo Senhor e está ativamente orando 

essa oração de uma forma regular para ser livrado do pró-

ximo período da grande tribulação. 

Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. 
Amém!   

Jesus então termina essa oração modelo afir-

mando que o Reino, o Poder e a Glória pertencem a Deus, 

tanto agora como para todo o sempre. 

Jesus então deixa uma nota de rodapé em sua ora-

ção, lembrando-nos: 

Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, tam-

bém vosso Pai celeste vos perdoará; se, porém, não perdo-

ardes aos homens [as suas ofensas], tampouco vosso Pai 

vos perdoará as vossas ofensas (Mt 6.14-15). 

Essas observações conclusivas de Jesus deixam 

claro que é importante para nós perdoar os outros quando 

eles cometem ofensas contra nós. Esse é um aviso impor-

tante que o vencedor levará muito a sério para garantir 
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que ele não guarde nem alimente rancores quando for in-

justiçado por outros. 

Arrebatamento Parcial ou em Fases 

É importante ressaltar que nosso Senhor alude à doutrina 

de um arrebatamento “parcial” ou “em fases” dos crentes, 

tanto na primeira como na segunda parte de Seu ministé-

rio. Primeiro, no Sermão do Monte, Jesus ensina Seus dis-

cípulos a orar pelo livramento do período da grande tribu-

lação (v. 13). No fim de Seu ministério, quando Ele dá Seu 

famoso discurso no Monte das Oliveiras, Ele também ins-

trui Seus seguidores a orar sempre para escaparem do 

mesmo período da grande tribulação (Lc 21.34-36). 

Jesus escolheu ensinar a Seus discípulos esse princípio de 

um arrebatamento “parcial” ou “em fases” em duas ocasi-

ões diferentes. Ambas as vezes estavam em um “monte”, 

ambas as vezes Ele ensinou isso em particular a Seus dis-

cípulos e em ambas as vezes Ele incluiu essa importante 

instrução em uma oração para que Seus discípulos a se-

guissem. O vencedor tem ouvidos para ouvir e o coração 

para entender esse ensinamento enquanto o resto da 

Igreja prefere seguir as tradições dos homens (Cl 2.8). 

O vencedor atende aos conselhos do Senhor e ora pelo li-

vramento do próximo período da grande tribulação de 

forma contínua.  

  

  



63 »Guia dos Vencedores para o Reino «  

 

CAPÍTULO 6 

A Verdadeira Riqueza dos 

Vencedores  

  

Entramos neste mundo sem nada, e quando nos-

sos dias neste planeta terminam, não podemos levar nada 

conosco quando partimos. 

Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa al-

guma podemos levar dele (1 Tm 6.7). 

As instruções de Paulo a Timóteo servem de pano 

de fundo para o que o Senhor nos ensina a respeito das 

verdadeiras riquezas desta vida. 

Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, 

onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões esca-

vam e roubam; mas ajuntai para vós outros tesouros no 

céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não 

escavam, nem roubam; porque, onde está o teu tesouro, 

aí estará também o teu coração (Mt 6.19-21). 

Jesus está dizendo a Seus discípulos que não é 

prudente atribuir muito valor à aquisição ou acumulação 

de grandes quantidades de bens e riquezas. Os tesouros da 

Terra podem ser facilmente destruídos ou tirados de nós, 
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e as verdadeiras riquezas desta vida estão relacionadas 

com os tesouros que estamos depositando no céu. 

Os tesouros do céu ou tesouros da Terra estão re-

lacionados ao que o discípulo está devotando sua vida. 

Nosso foco pode estar ou nas coisas da Terra, ou nas coisas 

do céu. No que focalizamos nossa vida é o que realmente 

importa. Jesus está aconselhando Seus discípulos a focar 

sua vida nos tesouros do céu. O vencedor está ouvindo os 

conselhos do Senhor e verdadeiramente buscando a justiça 

de Deus com todo o seu coração. Os tesouros do céu são o 

Reino de Deus e a justiça de Deus. O coração do vencedor 

é devotado a buscar esses tesouros. 

As verdadeiras riquezas dos vencedores vêm da 

concentração de toda sua vida no Senhor. Sua lealdade é a 

Deus e Seu Reino como a prioridade máxima. Sabendo que 

as riquezas terrenas são passageiras e temporárias, a 

grande paixão dos vencedores é buscar o Reino vindouro e 

ajudar a conduzir outros pelo mesmo caminho. 

O cristão carnal, por sua vez, está muito preocu-

pado com os tesouros da Terra para se preocupar com os 

tesouros celestiais. A riqueza e os bens materiais são seu 

foco principal, o que pode ser observado no que Cristo com-

partilhou em seguida: 

 São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem 

bons, todo o teu corpo será luminoso; se, porém, os teus 

olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. 

Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que 
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grandes trevas serão! Ninguém pode servir a dois senho-

res; porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao ou-

tro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não po-

deis servir a Deus e às riquezas (Mt 6.22-24).   

 O olho de que Jesus fala nessa passagem se rela-

ciona com o olho espiritual ou sua percepção espiritual. O 

olho do vencedor é “bom”, que no grego significa único, são, 

sem manchas, puro ou bom (573, haplous). Seu olho é co-

locado em um único propósito, que é o céu, enquanto o olho 

mau carece de percepção espiritual e está focado em am-

bos, tanto na Terra quanto no céu. O crente carnal tem 

uma visão espiritual pobre e tenta buscar a Mamom, o que 

significa riquezas terrenas e celestiais. Como Jesus indica, 

não se pode servir a dois senhores diferentes. 

Há vários anos, ouvimos uma história que ajuda 

a ilustrar esse importante ensinamento: 

Lembro-me de um construtor que outrora traba-

lhava para um empreiteiro. Ele havia trabalhado muitos 

anos como construtor, erguendo casas, edifícios de escritó-

rios, escolas, e assim por diante. Com o passar dos anos, 

esse homem sentiu que não estava recebendo sua parte 

justa pelos salários pagos. Um dia, o empreiteiro deu a 

esse construtor as plantas de uma casa e lhe disse para 

construí-la. O construtor decidiu que esta era sua oportu-

nidade de ganhar algo para si mesmo. Ele planejou colocar 

nessa casa o mais barato de todos os materiais e embolsar 

a diferença entre os materiais mais caros e os mais 
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baratos. Assim, o concreto não era misturado correta-

mente, a madeira era a mais barata e o gesso não era pre-

parado de acordo com as especificações. Em todos os sen-

tidos, o construtor trocou os materiais e a mão de obra que 

utilizou na construção daquela casa. Quando a casa foi 

concluída, o empreiteiro disse ao construtor: “Você sabe 

que trabalhou para mim estes muitos anos. Foi difícil para 

mim lhe pagar tudo o que você valia, mas tentei ser justo. 

Portanto, como reconhecimento de tudo o que você tem 

feito por mim, estou lhe dando essa casa. Essa casa é meu 

presente para você”. Repentinamente, o construtor perce-

beu que havia construído uma casa para si mesmo que ra-

pidamente se desmoronaria. 

Essa história ajuda a ilustrar como o foco do cris-

tão carnal está dividido. Em vez de o construtor construir 

a melhor casa que ele era capaz de construir para agradar 

ao empreiteiro, ele decidiu que não tinha recebido o sufici-

ente em salários – então inventou um esquema para “ajun-

tar tesouros” para si mesmo. Quando seu trabalho foi con-

cluído, ele foi devidamente recompensado por sua lealdade 

dividida. 

De forma semelhante, o crente carnal tenta servir 

ao Senhor, mas seu coração está realmente mais preocu-

pado com sua própria riqueza e com as riquezas desta vida 

do que verdadeiramente focado nos negócios do Senhor. O 

crente carnal terá uma grande surpresa no Tribunal de 

Cristo:    



67 »Guia dos Vencedores para o Reino «  

 

 É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, 

quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque im-

porta que todos nós compareçamos perante o tribunal de 

Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o 

mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhe-

cendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e so-

mos cabalmente conhecidos por Deus; e espero que tam-

bém a vossa consciência nos reconheça (2 Co 5.9-11). 

Que esse aviso do apóstolo Paulo ajude a motivar 

todos nós a focar nossa vida no lugar onde nossas verda-

deiras riquezas podem ser encontradas. Na seção final de 

Mateus 6, Jesus introduz uma das principais chaves para 

encontrar essas verdadeiras riquezas. 

Não andeis ansiosos  

Por isso, vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, 

quanto ao que haveis de comer ou beber; nem pelo vosso 

corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais 

do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes? Ob-

servai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem 

ajuntam em celeiros; contudo, vosso Pai celeste as sus-

tenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as 

aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acres-

centar um côvado ao curso da sua vida? E por que an-

dais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como 

crescem os lírios do campo: eles não trabalham, nem 

fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em 

toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se 
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Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e 

amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, 

homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, di-

zendo: Que comeremos? Que beberemos? Ou: Com que 

nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas 

estas coisas; pois vosso Pai celeste sabe que necessitais 

de todas elas; buscai, pois, em primeiro lugar, o seu 

reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão 

acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de 

amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados; basta ao 

dia o seu próprio mal (Mt 6.25-34).  

 Essa é uma das seções mais belas do Sermão do 

Monte. Jesus pinta um quadro magnífico para Seus discí-

pulos chamando sua atenção para as aves do céu e para os 

pitorescos lírios dos campos nos vales abaixo. A ilustração 

de como nosso Pai celestial tão amorosamente cuida dos 

pássaros e das flores dá a Seus discípulos grande conforto 

em saber que Deus também pode prover todas as necessi-

dades básicas deles. 

Mas aqui Jesus introduz a única grande condição 

que muitos crentes não cumprem. Ele afirma que Seu Pai 

celestial já conhece as coisas de que eles precisam. Ele lhes 

assegura então a provisão de Deus com esta promessa con-

dicional: 

[…] buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua 

justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas (Mt 

6.33).  
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 Aqui o Senhor nos dá instruções tão simples para 

uma segurança real. Ele diz que se realmente buscamos o 

Reino de Deus e a Sua justiça como nossa primeira priori-

dade, então todas as necessidades básicas da vida serão 

supridas. 

A chave para não termos de nos preocupar em ter 

provisões é realmente buscar o Reino vindouro e a justiça 

de Deus como nossa prioridade máxima. Jesus diz que se 

fizermos isso, nunca precisaremos nos preocupar com nos-

sas necessidades temporais. Se buscarmos as verdadeiras 

riquezas do Reino de Deus, então Ele nos fornecerá o que 

precisamos para sustentar nossa vida da mesma forma 

que Ele é capaz de prover as aves do céu e os lírios do 

campo. 

Que promessa gloriosa Jesus está fazendo ao ven-

cedor que tem ouvidos para ouvir e coração para entender! 

O vencedor percebe que as palavras de Cristo são dignas 

de confiança e resolve em seu coração buscar verdadeira-

mente o Reino de Deus como seu objetivo principal. O foco 

central de sua vida torna-se a busca da justiça de Deus e o 

compartilhamento dessa maravilhosa novidade com ou-

tros. 

Para o vencedor, as verdadeiras riquezas da vida 

são encontradas ao buscar (com um coração puro) ser cheio 

com mais e mais da justiça de Deus. Lembrando que Jesus 

disse que aqueles que “têm fome e sede de justiça serão 

fartos”, o vencedor percebe que isso requer um esforço 
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diário para garantir que sua vida seja verdadeiramente 

santificada. O apóstolo Paulo advertiu os filipenses: 

“Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, 

não só na minha presença, porém, muito mais agora, na 

minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor 

e tremor” (Fp 2.12). 

Enquanto o crente recebe a justiça imputada de 

Cristo quando é salvo, o vencedor entende que o Senhor o 

está ensinando que buscar o Reino de Deus e Sua justiça 

(Mt 5.6) requer a busca diária de mais da Sua justiça a fim 

de santificar sua própria alma. 

Tiago compreende que essa justiça é recebida da 

Palavra de Deus: 

Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de 

maldade, acolhei, com mansidão, a palavra em vós im-

plantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma (Tg 

1.21)  

E Pedro nos instruiu que todo o objetivo de nossa 

fé é a completa santificação de nossa alma: 

[…] obtendo o fim da vossa fé: a salvação da vossa alma 

(1 Pe 1.9). 

O vencedor aprendeu a entregar totalmente sua 

vida a Cristo e está apaixonado por buscar o Reino vin-

douro. Ele não está preocupado com os tesouros terrenos, 
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pois sabe que as verdadeiras riquezas da vida só se encon-

tram na justiça de Deus, pela qual ele luta profundamente 

e anseia todos os dias. 

 

Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro 

e perder a sua alma? (Mt 16.26). 
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73 »Guia dos Vencedores para o Reino «  

 

 

 CAPÍTULO 7 

O Tratamento dos Vencedores 

para com Outros 

 

Jesus começa a última parte de Seu grande Ser-

mão dando a Seus discípulos algumas lições valiosas sobre 

como lidar com os outros. 

Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois, com o 

critério com que julgardes, sereis julgados; e, com a me-

dida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por 

que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não re-

paras na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a 

teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando 

tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do 

teu olho e, então, verás claramente para tirar o argueiro 

do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, 

nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que 

não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem (Mt 

7.1-6).   
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 Não julgar  

 Jesus já havia deixado claro em Sua oração mo-

delo (Capítulo 5) que é importante para nós perdoar os ou-

tros quando eles cometem transgressões contra nós e as-

segurar que não guardemos ou alimentemos ressentimen-

tos quando somos injustiçados por outros. Indiretamente 

relacionada ao perdão está a inclinação que podemos ter 

para julgar uns aos outros. 

Assim como guardar rancores e não perdoar os ou-

tros terá efeitos negativos sobre nós, assim também o 

nosso julgamento inapropriado de outra pessoa. Tiago ex-

plica por que não devemos julgar: 

Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala 

mal do irmão ou julga a seu irmão fala mal da lei e julga 

a lei; ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas 

juiz. Um só é Legislador e Juiz, aquele que pode salvar e 

fazer perecer; tu, porém, quem és, que julgas o próximo? 

(Tg 4.11-12).   

 Jesus sabia que a tendência natural do ser hu-

mano é de ser crítico em relação aos outros. Jesus adverte 

Seus discípulos para não julgar os outros porque Deus 

usará para nós os mesmos métodos de avaliação que nós 

usarmos sobre os outros. Como só Deus tem o direito e o 

poder de julgar os outros, o vencedor percebe que não cabe 

a ele julgar os outros. 
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Nesse ponto, Jesus insere Seu senso de humor na 

ilustração e o usa para mostrar quão ridículo pode ser 

nosso julgamento dos outros. Quase se pode visualizar 

uma pessoa com uma grande trave cobrindo seus próprios 

olhos tentando remover uma pequena partícula dos olhos 

de outra pessoa. Jesus enfatiza o ponto de quão hipócrita 

é para qualquer um tentar julgar outra pessoa, e a bela 

ilustração do Senhor não será facilmente esquecida. 

Incapazes de receber ensino  

Jesus continua a usar imagens vívidas para enfa-

tizar um ponto sobre outro assunto: “Não deis aos cães o 

que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, 

para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dila-

cerem”. 

Aqui Jesus está dizendo a Seus discípulos para 

não tentarem sequer ensinar aquele que não pode ser en-

sinado. Tanto os cães quanto os porcos representam ani-

mais que foram considerados profanos e impuros. Era pro-

ibido para os judeus comer esses animais. O Senhor os está 

instruindo a não dar seus conselhos santos e valiosos 

àqueles que são conhecidos por serem profanos e incapa-

zes de receber ensino. Salomão ofereceu conselho seme-

lhante: 

Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto; quem 

repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não 
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repreendas o zombador, caso contrário ele o odiará; re-

preenda o sábio, e ele o amará (Pv 9.7-8 – NVI). 

O vencedor seria sábio em seguir esse conselho e 

não tentar compartilhar verdades e experiências santas 

com aqueles que não são ensináveis e incapazes de receber 

tal sabedoria espiritual. Jesus está nos aconselhando a 

evitar tais pessoas para o nosso próprio bem. 

Pedir, buscar e bater  

 Jesus continua Seus ensinamentos sobre nossos 

relacionamentos com os outros usando uma analogia de 

como nosso Pai celestial lida com seus próprios filhos: 

Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-

vos-á. Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra; 

e, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o ho-

mem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará 

pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? 

Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos 

vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, 

dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, 

quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós tam-

bém a eles; porque esta é a Lei e os Profetas (Mt 7.7-12). 

Usando os termos pedir, buscar e bater, o Senhor 

dá a Seus discípulos uma bela sinopse de algumas das ins-

truções mais significativas abordadas em Seu Sermão. 
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Primeiro, Jesus nos diz para pedir, e será dado. A 

instrução para pedir refere-se ao vencedor que pede para 

entrar no Reino vindouro. Todo o propósito do Sermão do 

Monte diz respeito à capacidade do crente de entrar no 

Reino. Ao nos ensinar como orar, nosso Senhor deixou 

claro que precisamos orar continuamente por nosso livra-

mento do período da grande tribulação vindoura: 

[…] e não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do 

mal […] (Mt 6.13). 

Você pode querer rever o Capítulo 5, onde essa im-

portante oração por livramento foi explanada. O vencedor 

deve pedir persistentemente ao Senhor para ser contado 

digno de escapar do próximo período da grande tribulação 

e poder entrar no Reino vindouro. 

Em segundo lugar, o Senhor diz que devemos bus-

car, e vamos encontrar. Isso se refere à Sua instrução no 

capítulo 6 de Mateus: 

[…] buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua 

justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas (Mt 

6.33). 

Aqui Jesus está nos dizendo que devemos buscar 

continuamente nossa própria entrada no Reino vindouro. 

O vencedor estabeleceu o Reino de Deus e a Sua justiça 

como prioridade em sua vida e está constantemente bus-

cando o Reino de Deus de forma contínua. 
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Finalmente, Jesus diz que devemos bater, e será 

aberto para nós. Alguém que bate, bate em uma porta ou 

portão. A referência que Jesus faz a esse bater diz respeito 

à porta que Ele está Se preparando para expor apenas uns 

poucos versículos adiante. Essa importante porta será ex-

plicada no próximo capítulo, mas basta dizer, por en-

quanto, que nosso Senhor quer que o vencedor continue 

batendo naquela porta até que ela seja aberta para ele. 

O Senhor continua Sua analogia de como devemos 

lidar com os outros dando o exemplo de como não daríamos 

uma pedra a nossos filhos se eles pedissem pão ou lhes da-

ríamos uma cobra se eles pedissem um peixe. Da mesma 

forma, nosso Pai celestial certamente dará a Seus filhos as 

coisas boas que eles pedirem8. 

 A regra de ouro  

 Jesus então completa Sua comparação de como 

Deus lida com Seus filhos para ensinar a Seus discípulos 

como devem tratar os outros. 

Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, as-

sim fazei-o vós também a eles; porque esta é a Lei e os 

Profetas (Mt 7.12). 

 

8 É aqui que a maioria dos cristãos acaba tropeçando quando interpreta que o Senhor está Se 

referindo a pedir coisas materiais e terrenas, mas o vencedor entende perfeitamente que Ele Se 

refere às coisas espirituais e celestiais (N. do T.). 
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Da mesma forma que Deus sabe como dar coisas 

boas a Seus filhos, o vencedor deve tratar os outros como 

ele gostaria de ser tratado por eles. 

Se pedirmos pão a Deus, Ele não vai nos dar uma 

pedra. Da mesma forma, se nosso próximo nos pedisse um 

pão, certamente não lhe daríamos uma pedra. E se lhe pe-

díssemos um peixe, certamente não estaríamos esperando 

uma serpente. 

A “regra de ouro” significa simplesmente que de-

vemos tratar as outras pessoas da mesma forma que gos-

taríamos que elas nos tratassem. Além disso, lembre-se de 

que foi explanado anteriormente sobre como Jesus disse 

do que toda a Lei e os Profetas dependem: 

Mestre, qual é o grande mandamento na Lei? Respondeu-

lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu cora-

ção, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. 

Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, se-

melhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a Lei e 

os Profetas (Mt 22.36-40).  

Em todas as interações com outras pessoas, o ven-

cedor tenta fazer a pergunta: “Como eu gostaria de ser tra-

tado nesta situação?”. Em todos os relacionamentos com 

outros, o vencedor tentará tratar as pessoas da mesma 

maneira que ele mesmo gostaria de ser tratado. 
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Em nosso tratamento com outros, o amor de Deus 

deve brilhar e ser demonstrado em toda a nossa conduta. 

Este será certamente o caso do vencedor que é cheio e gui-

ado pelo Espírito. O fruto do Espírito será constantemente 

exposto, pois o amor de Deus é verdadeiramente sentido 

pelos outros. 

 

 

[…] porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que 

conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela 

(Mt 7.14). 
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 CAPÍTULO 8 

As Prioridades dos Vencedores   

  

 Jesus está agora chegando à conclusão de Seu 

longo Sermão, que incluiu alguns requisitos bastante exi-

gentes. Os discípulos tinham sido desafiados com nove ca-

racterísticas que deveriam possuir, assim como muitas no-

vas leis de Cristo, que foram além das exigências externas 

da Lei para olhar muito mais profundamente para os mo-

tivos e intenções do coração. 

A essa altura, os discípulos já haviam percebido 

que Jesus estava lhes ensinando sobre muito mais do que 

apenas ir para o céu. Eles tinham seguido Jesus de bom 

grado até o topo do monte e tiveram o privilégio de ouvir 

instruções notáveis sobre como poderiam entrar no Reino 

vindouro se fossem considerados fiéis. E eles também per-

ceberam que a entrada no Reino vindouro só poderia ser 

obtida se pedissem persistentemente ao Pai celestial, bus-

cando continuamente mais e mais da Sua justiça e ba-

tendo repetidamente na porta estreita. 

A porta estreita  

Entrai pela porta estreita (larga é a porta, e espaçoso, o 

caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que 
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entram por ela), porque estreita é a porta, e apertado, o 

caminho que conduz para a vida, e são poucos os que 

acertam com ela (Mt 7.13-14). 

Jesus começa a resumir Seu Sermão afirmando 

que o caminho para o Reino vindouro não é uma rodovia 

larga, mas um caminho estreito que leva a uma pequena 

entrada. Ele está indicando que poucos crentes encontra-

rão a porta estreita porque é um caminho difícil de ser per-

corrido. Ser um vencedor não é um caminho fácil de seguir. 

Vencer o mundo, a carne e o diabo pode ser muito difícil de 

alcançar, e é muito mais fácil simplesmente seguir o cami-

nho espaçoso que leva à destruição. 

Paulo referiu-se ao caminho difícil e encorajou os 

discípulos a permanecerem fiéis: 

[…] exortando-os a permanecer firmes na fé; e mostrando 

que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no 

reino de Deus (At 14.22). 

A entrada no Reino vindouro requer um caminho 

difícil do qual poucos cristãos estão sequer cientes. A mai-

oria dos crentes está seguindo cegamente o amplo caminho 

popular, desconhecendo completamente para onde ele 

leva. 

A destruição a que Jesus Se refere nesse amplo 

caminho está relacionada com a vida não santificada do 

crente. Embora o cristão carnal vá para o céu, sua vida não 

santificada está em perigo de ser destruída no Tribunal de 
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Cristo. Pedro se referiu a essa destruição quando exortou 

o crente a se arrepender: 

Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a jul-

gam demorada; pelo contrário, ele é longânimo para con-

vosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos 

cheguem ao arrependimento (2 Pe 3.9). 

A palavra grega para perecer nesse verso é 

apollymi (622), que significa destruir. Pedro se dirige aos 

discípulos (convosco) e lhes diz que precisam se arrepen-

der ou correm o risco de ser destruídos quando se apresen-

tarem diante do Senhor (obras queimadas no Tribunal – 1 

Co 3.12-15). 

Embora o cristão carnal vá para o céu e passe a 

eternidade com o Senhor, sua vida não santificada o fará 

ser excluído de governar e reinar com Cristo no Reino vin-

douro. O vencedor percebe o perigo de seguir pelo caminho 

espaçoso e escolheu continuar pedindo, buscando e ba-

tendo para poder entrar pela porta estreita que leva para 

o Reino. 

Os falsos profetas  

 Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam 

disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos rouba-

dores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, por-

ventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? As-

sim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore 

má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir 



84 »As Prioridades dos Vencedores « 

 

frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda 

árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao 

fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis (Mt 

7.15-20). 

Nesse verso, pela primeira vez a palavra acaute-

lar é encontrada no Novo Testamento. Jesus está avisando 

Seus discípulos que muitos falsos profetas entrarão em 

cena. Isso se refere a muitos dos líderes das igrejas de hoje. 

Ele diz que podemos reconhecê-los pelos frutos que eles 

dão e que uma boa árvore dará bons frutos. 

Isso significa que se o líder expuser o “fruto” do 

Espírito, como descrito no Capítulo 1, é uma indicação bas-

tante boa de que ele não é um falso profeta. Se esse “fruto” 

do Espírito não estiver em evidência, então pode ser uma 

boa ideia acautelar-se. Como veremos na seção seguinte, 

muitos líderes cristãos estão seguindo o caminho espaçoso 

referido anteriormente. 

Apartai-vos de Mim  

Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino 

dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que 

está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Se-

nhor, Senhor! Porventura, não temos nós profetizado em 

teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em 

teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi 

explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, 

os que praticais a iniquidade (Mt 7.21-23). 
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A advertência feita por nosso Senhor deveria ser 

um alerta para a Igreja porque Jesus está Se referindo aos 

crentes nessa passagem. Primeiro, observe que eles O es-

tão chamando de “Senhor, Senhor”. 

Em 1 Coríntios é dito:  

Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo 

Espírito de Deus afirma: Anátema, Jesus! Por outro lado, 

ninguém pode dizer: Senhor Jesus!, senão pelo Espírito 

Santo (12.3). 

Esse versículo ensina que somente pelo Espírito 

Santo uma pessoa pode chamar Jesus de seu Senhor. Esta 

é a prova de que as pessoas a quem Jesus Se referia eram 

de fato cristãos. Eles estavam chamando Jesus de Senhor. 

Mas observe o que o Senhor diz a eles: 

[…] nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que prati-

cais a iniquidade (Mt 7.23). 

A palavra conheci (1097) nesse verso pode ser 

mais bem traduzida como estar intimamente familiari-

zado com. Em outras palavras, embora esses cristãos te-

nham feito muitas grandes obras para Jesus, Ele nunca os 

conheceu realmente da maneira que Ele desejava. Embora 

eles O conhecessem como seu Salvador, eles não O haviam 

realmente conhecido de forma íntima, a fim de fazer d’Ele 

seu Senhor – daí Jesus lhes dizer: “Nunca vos conheci”. 
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Como resultado, esses cristãos foram afastados 

pelo Senhor e não entrarão no Reino para governar e rei-

nar com Cristo. Esse é um aviso sóbrio para a Igreja laodi-

ceana de que o caminho espaçoso que está seguindo levará 

à sua destruição se não se arrepender a tempo e começar 

a pedir, buscar e bater para que possa entrar no Reino vin-

douro. As prioridades desses crentes precisam ser radical-

mente alteradas a fim de começarem a viajar pelo caminho 

apertado – seguindo o mesmo caminho que os vencedores 

estão seguindo em direção à porta estreita.  

A obediência a Cristo  

  Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as 

pratica será comparado a um homem prudente que edi-

ficou a sua casa sobre a rocha; e caiu a chuva, transbor-

daram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto 

contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada 

sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas pa-

lavras e não as pratica será comparado a um homem in-

sensato que edificou a sua casa sobre a areia; e caiu a 

chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e de-

ram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, 

sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de pro-

ferir estas palavras, estavam as multidões maravilha-

das da sua doutrina; porque ele as ensinava como quem 

tem autoridade e não como os escribas (Mt 7.24-29). 
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Jesus conclui Seu Sermão dando aos discípulos 

uma ilustração dramática da diferença entre o vencedor e 

o crente carnal. 

O vencedor não só ouve a mensagem nesse grande 

sermão, mas também segue obedientemente o ensina-

mento do Senhor. O apóstolo Tiago ecoa a lição de Cristo: 

Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente 

ouvintes, enganando-vos a vós mesmos (Tg 1.22).  

 O vencedor ouve repetidamente a Palavra de 

Deus e é achado fiel – fazendo habitualmente o que ela diz 

para fazer. Jesus diz que a vida dessa pessoa é construída 

sobre uma rocha, que será capaz de suportar os testes e 

provações da vida. Porque o vencedor tem sido obediente, 

Ele diz que a sua vida permanecerá. Como todo o Sermão 

do Monte é sobre a entrada no Reino vindouro, Jesus diz 

que esse discípulo sábio será capaz de entrar no Reino de 

Deus. 

O homem insensato dessa história tem uma série 

de prioridades completamente diferente. Esse é o tipo de 

cristão que ouve a mesma mensagem que todos os outros 

ouvem, mas decide que as exigências são muito difíceis de 

seguir e que é muito mais fácil seguir sua carne. Jesus diz 

que a vida dessa pessoa é construída sobre a areia, que não 

vai resistir, portanto ela não será capaz de entrar no Reino 

vindouro. 
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É importante notar que essa história conclusiva 

não é sobre a salvação do indivíduo, mas sobre sua capaci-

dade de entrar ou não entrar no Reino vindouro. Essa ilus-

tração é dirigida aos discípulos de Cristo que já foram sal-

vos. O ponto principal é uma questão de obediência e pri-

oridades corretas. Os seguidores sábios baseiam sua vida 

na leitura e na obediência da Palavra de Deus em uma 

base habitual – suas obras permanecerão. Os insensatos 

não baseiam sua vida na obediência à Palavra de Deus, e 

suas obras não permanecerão. Toda a questão diz respeito 

às obras da pessoa. As obras dos vencedores são construí-

das sobre a rocha, o que significa sob a direção do Espírito 

Santo, e elas permanecerão. No entanto, as obras feitas 

pelos insensatos são realizadas por sua carne, e suas obras 

cairão completamente. 

Mateus conclui esse Sermão observando que o 

povo ficou maravilhado com os ensinamentos de Cristo 

porque Ele os ensinava com grande autoridade, ao contrá-

rio do que já tinham ouvido. 

Tendo lido este pequeno livro, muitos leitores 

também podem ficar espantados com os ensinamentos de 

Cristo. A perspectiva trazida à tona neste livro pode não 

coincidir com o que lhe foi ensinado. Os professores e pre-

gadores dos tempos modernos podem dizer a você que o 

Sermão do Monte não deve preocupá-lo porque somos sal-

vos pela graça e você não precisa se preocupar com a en-

trada no Reino vindouro. A advertência de Cristo em Seus 

dias pode ser igualmente apropriada para hoje: 



89 »Guia dos Vencedores para o Reino «  

 

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o 

reino dos céus diante dos homens; pois vós não entrais, 

nem deixais entrar os que estão entrando! (Mt 23.13). 
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Epílogo  

  

Jesus deixou as multidões e subiu esse monte 

para entregar um Sermão destinado a mudar radical-

mente a vida dos discípulos. 

Esse Sermão não é um texto que devemos ler e 

depois esquecer. Jesus nos dá muitos novos ensinamentos 

desafiadores a serem seguidos, e deve ser nosso hábito 

ouvi-los e praticá-los: 
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Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as 

pratica será comparado a um homem prudente que edifi-

cou a sua casa sobre a rocha […] (Mt 7.24)9.  

 Quando iniciei este livro, o Senhor me mostrou 

que eu precisava disso tanto quanto qualquer outra pes-

soa. O processo de ser um verdadeiro vencedor não é fácil. 

O mundo, nossa carne e o diabo vão tentar nos derrotar 

todos os dias. Para sermos vencedores bem-sucedidos, de-

vemos morrer continuamente para nós mesmos e permitir 

que o Espírito Santo dirija e fortaleça nossa vida. Isso re-

quer uma vitória diária que nos leve por um caminho es-

treito que poucos querem seguir. 

Escrever este livro inspirou-me com o desejo de 

voltar a subir o Monte de novo repetidas vezes. Precisamos 

estar continuamente ouvindo as instruções de nosso Se-

nhor sobre como ser o vencedor que Ele quer que sejamos 

e permitir que Ele nos guie pelo caminho estreito que nos 

conduzirá ao Seu Reino vindouro. Percebendo que ne-

nhuma das exigências estabelecidas nesse Sermão pode 

ser satisfeita em nossas próprias forças, o vencedor 

aprende a colocar a sua vida nas mãos de Cristo: 

 

9 Aqui, mais uma vez, o autor utiliza a versão Wuest New Testament, onde, depois das palavras 

escuta e pratica, aparece o advérbio habitualmente. 
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Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em 

mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim 

nada podeis fazer (Jo 15.5). 

Somente permanecendo em Jesus e sendo cheios 

do Espírito Santo podemos expor o fruto de Sua vida para 

este mundo caído. 

Que você seja encorajado a participar regular-

mente da subida a esse Monte e a buscar Seu Reino até a 

vinda do Senhor. Que o Senhor o ajude a ser o vencedor 

que Jesus quer que você seja. 

 

Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarre-

gados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e 

aprendei de mim, porque sou manso e humilde de cora-

ção; e achareis descanso para a vossa alma. Porque o 

meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. (Mt 11.28-30). 
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VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA REINAR E 
GOVERNAR COM CRISTO?  

 
 

 

 

 O Espírito e a noiva dizem: Vem! (Ap 22.17) 

[…] porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que 

conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela 

(Mt 7.14). 
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  APÊNDICE A 

As Recompensas para os 

Vencedores  

   

 É essencial que todos os cristãos compreendam o 

que as seguintes Escrituras prometem para aqueles que 

são vencedores. O Deus do Universo oferece recompensas 

surpreendentes e fantásticas para quem vencer com su-

cesso o mundo, a carne e o diabo. 

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: 

Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida 

que se encontra no paraíso de Deus (Ap 2.7). 

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: 

Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe 

darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito 

um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele 

que o recebe (Ap 2.17). 

Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu 

lhe darei autoridade sobre as nações […] (Ap 2.26). 
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Ao vencedor, fá-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e 

daí jamais sairá; gravarei também sobre ele o nome do 

meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jeru-

salém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o 

meu novo nome (Ap 3.12). 

Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, 

assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no 

seu trono (Ap 3.21). 

O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e 

ele me será filho (Ap 21.7). 
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Trecho do livro do mesmo autor: 

 “THE COMING SPIRITUAL EARTHQUAKE” 
(O Terremoto Espiritual Vindouro) 

Um vencedor é um crente que teve uma experiência autêntica com Deus. 

Embora jogado no forno da aflição, ele saiu como ouro puro. O vencedor nasce atra-

vés da vitória que recebe ao confiar em Jesus Cristo. Aprender a ser um vencedor é 

talvez a coisa mais difícil de fazer na Terra como ser humano. Possuir credenciais e 

graus impressionantes oferece pouco consolo quando se chega ao ponto onde a coisa 

fica séria. Todo cristão professo deve aprender a ser um vencedor através da fé e 

total confiança em seu Salvador. Em Mateus 11.28-30, Jesus exorta: “Vinde a mim, 

todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós 

o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis 

descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve”. O 

vencedor entrega sua agonia e seus fardos para o poderoso conselheiro. Por meio da 

oração e da confiança, Jesus conduz o crente abatido ao “pasto verdejante”. O agui-

lhão do adversário está de alguma forma voltado para a doce vitória. Somente Cristo 

é capaz de proporcionar a paz que excede todo o entendimento. Embora todo crente 

tenha provações e testes neste mundo, Cristo nos lembrou de ter bom ânimo porque 

Ele venceu este mundo. Como crentes, encontramos n’Ele nossa doce vitória! Os 

vencedores são crentes que encontram sua força e ajuda n’Ele – não por meio do 

homem, mas pelo poder do Filho de Deus. Um verdadeiro vencedor segue as pegadas 

de Cristo. Ele aprende a aceitar sua provação e a “levá-la para a cruz”. Qualquer 

coisa proveniente do mundo é tratada com oração e colocada no altar diante de Deus. 

Ao oferecer tudo a Cristo, ele encontra n’Ele esperança e suficiência. Ser um vence-

dor é o que é ser cristão. Por meio das provações desta vida a fé dos vencedores é 

posta à prova e, assim, confirmada, como prova santa diante de um Deus poderoso, 

que ela é autêntica. Como nosso exemplo, Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe 

foi proposta. Os vencedores têm a vitória por causa de Sua vitória. Mediante Sua 

vitória o vencedor é capaz de caminhar em novidade de vida. O vencedor sabe: ele 

foi crucificado com Cristo e sua velha vida se foi (Gl 2.20). Ao morrer para si mesmo, 

o vencedor experimenta a alegria do triunfo de Cristo em sua vida. Finalmente, um 

vencedor é grato e humilde, pois ele conhece a rica misericórdia e a maravilhosa 

graça de Deus. Se não fosse por Cristo, ele estaria condenado. Dessa gratidão nasce 

o canto de alegria e de louvor. O coração de um vencedor irrompe com louvor e ado-

ração ao seu Deus pela vitória que Ele provê. O vencedor sabe, por experiência, que 

o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã! 
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 APÊNDICE B 

Sermão do Monte  

  Mateus - Capítulo 5  

1) Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e, como se 

assentasse, aproximaram-se os seus discípulos; 2) e ele 

passou a ensiná-los, dizendo: 3) Bem-aventurados os hu-

mildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. 4) Bem-

aventurados os que choram, porque serão consolados. 5) 

Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. 6) 

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, por-

que serão fartos. 7) Bem-aventurados os misericordiosos, 

porque alcançarão misericórdia. 8) Bem-aventurados os 

limpos de coração, porque verão a Deus. 9) Bem-aventura-

dos os pacificadores, porque serão chamados filhos de 

Deus. 10) Bem-aventurados os perseguidos por causa da 

justiça, porque deles é o reino dos céus. 11) Bem-aventu-

rados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos 

perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. 

12) Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galar-

dão nos céus; pois assim perseguiram aos profetas que vi-

veram antes de vós. 13) Vós sois o sal da terra; ora, se o 

sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para 

nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pe-

los homens. 14) Vós sois a luz do mundo. Não se pode es-

conder a cidade edificada sobre um monte; 15) nem se 

acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, 
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mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na 

casa. 16) Assim brilhe também a vossa luz diante dos ho-

mens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem 

a vosso Pai que está nos céus. 17) Não penseis que vim 

revogar a Lei ou os Profetas; não vim para revogar, vim 

para cumprir. 18) Porque em verdade vos digo: até que o 

céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará 

da Lei, até que tudo se cumpra. 19) Aquele, pois, que violar 

um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim 

ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos 

céus; aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será 

considerado grande no reino dos céus. 20) Porque vos digo 

que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas 

e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. 21) Ouvistes 

que foi dito aos antigos: Não matarás; e: Quem matar es-

tará sujeito a julgamento. 22) Eu, porém, vos digo que todo 

aquele que [sem motivo] se irar contra seu irmão estará 

sujeito a julgamento; e quem proferir um insulto a seu ir-

mão estará sujeito a julgamento do tribunal; e quem lhe 

chamar: Tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. 23) Se, 

pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de 

que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24) deixa pe-

rante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com 

teu irmão; e, então, voltando, faze a tua oferta. 25) Entra 

em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto es-

tás com ele a caminho, para que o adversário não te entre-

gue ao juiz, o juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhido à 

prisão. 26) Em verdade te digo que não sairás dali, en-

quanto não pagares o último centavo. 27) Ouvistes que foi 

dito: Não adulterarás. 28) Eu, porém, vos digo: qualquer 
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que olhar para uma mulher com intenção impura, no co-

ração, já adulterou com ela. 29) Se o teu olho direito te faz 

tropeçar, arranca-o e lança-o de ti; pois te convém que se 

perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo 

lançado no inferno. 30) E, se a tua mão direita te faz tro-

peçar, corta-a e lança-a de ti; pois te convém que se perca 

um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o 

inferno. 31) Também foi dito: Aquele que repudiar sua mu-

lher, dê-lhe carta de divórcio. 32) Eu, porém, vos digo: 

qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de re-

lações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera; e 

aquele que casar com a repudiada comete adultério. 33) 

Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás 

falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os 

teus juramentos. 34) Eu, porém, vos digo: de modo algum 

jureis; nem pelo céu, por ser o trono de Deus; 35) nem pela 

terra, por ser estrado de seus pés; nem por Jerusalém, por 

ser cidade do grande Rei; 36) nem jures pela tua cabeça, 

porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. 37) 

Seja, porém, a tua palavra: Sim, sim; não, não. O que disto 

passar vem do maligno. 38) Ouvistes que foi dito: Olho por 

olho, dente por dente. 39) Eu, porém, vos digo: não resis-

tais ao perverso; mas, a qualquer que te ferir na face di-

reita, volta-lhe também a outra; 40) e, ao que quer deman-

dar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. 

41) Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 

duas. 42) Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que 

deseja que lhe emprestes. 43) Ouvistes que foi dito: Ama-

rás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44) Eu, porém, 

vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos 
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perseguem; 45) para que vos torneis filhos do vosso Pai ce-

leste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e 

vir chuvas sobre justos e injustos. 46) Porque, se amardes 

os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os 

publicanos também o mesmo? 47) E, se saudardes somente 

os vossos irmãos, que fazeis de mais? Não fazem os gentios 

também o mesmo? 48) Portanto, sede vós perfeitos como 

perfeito é o vosso Pai celeste. 

Mateus - Capítulo 6  

1) Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante 

dos homens, com o fim de serdes vistos por eles; doutra 

sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. 2) 

Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante 

de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, 

para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos 

digo que eles já receberam a recompensa. 3) Tu, porém, ao 

dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua 

mão direita; 4) para que a tua esmola fique em secreto; e 

teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. 5) E, quando 

orardes, não sereis como os hipócritas; porque gostam de 

orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para 

serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já 

receberam a recompensa. 6) Tu, porém, quando orares, en-

tra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que 

está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompen-

sará. 7) E, orando, não useis de vãs repetições, como os 

gentios; porque presumem que pelo seu muito falar serão 

ouvidos. 8) Não vos assemelheis, pois, a eles; porque Deus, 
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o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que 

lho peçais. 9) Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que 

estás nos céus, santificado seja o teu nome; 10) venha o teu 

reino; faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu; 

11) o pão nosso de cada dia dá-nos hoje; 12) e perdoa-nos 

as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nos-

sos devedores; 13) e não nos deixes cair em tentação; mas 

livra-nos do mal [pois teu é o reino, o poder e a glória para 

sempre. Amém]! 14) Porque, se perdoardes aos homens as 

suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará; 15) 

se, porém, não perdoardes aos homens [as suas ofensas], 

tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. 16) 

Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os 

hipócritas; porque desfiguram o rosto com o fim de parecer 

aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já 

receberam a recompensa. 17) Tu, porém, quando jejuares, 

unge a cabeça e lava o rosto, 18) com o fim de não parecer 

aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto; e teu 

Pai, que vê em secreto, te recompensará. 19) Não acumu-

leis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e 

a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam; 20) 

mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça 

nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem 

roubam; 21) porque, onde está o teu tesouro, aí estará tam-

bém o teu coração. 22) São os olhos a lâmpada do corpo. Se 

os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso; 

23) se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo 

estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam 

trevas, que grandes trevas serão! 24) Ninguém pode servir 

a dois senhores; porque ou há de aborrecer-se de um e 
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amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. 

Não podeis servir a Deus e às riquezas. 25) Por isso, vos 

digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que 

haveis de comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao 

que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, 

e o corpo, mais do que as vestes? 26) Observai as aves do 

céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros; 

contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não va-

leis vós muito mais do que as aves? 27) Qual de vós, por 

ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso 

da sua vida? 28) E por que andais ansiosos quanto ao ves-

tuário? Considerai como crescem os lírios do campo: eles 

não trabalham, nem fiam. 29) Eu, contudo, vos afirmo que 

nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qual-

quer deles. 30) Ora, se Deus veste assim a erva do campo, 

que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais 

a vós outros, homens de pequena fé? 31) Portanto, não vos 

inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que beberemos? Ou: 

Com que nos vestiremos? 32) Porque os gentios é que pro-

curam todas estas coisas; pois vosso Pai celeste sabe que 

necessitais de todas elas; 33) buscai, pois, em primeiro lu-

gar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos 

serão acrescentadas. 34) Portanto, não vos inquieteis com 

o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados; 

basta ao dia o seu próprio mal. 

Mateus - Capítulo 7  

1) Não julgueis, para que não sejais julgados. 2) Pois, com 

o critério com que julgardes, sereis julgados; e, com a 
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medida com que tiverdes medido, vos medirão também. 3) 

Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não 

reparas na trave que está no teu próprio? 4) Ou como dirás 

a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando 

tens a trave no teu? 5) Hipócrita! Tira primeiro a trave do 

teu olho e, então, verás claramente para tirar o argueiro 

do olho de teu irmão. 6) Não deis aos cães o que é santo, 

nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não 

as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. 7) Pedi, 

e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. 8) 

Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra; e, a 

quem bate, abrir-se-lhe-á. 9) Ou qual dentre vós é o ho-

mem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pe-

dra? 10) Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? 

11) Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos 

vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, 

dará boas coisas aos que lhe pedirem? 12) Tudo quanto, 

pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós 

também a eles; porque esta é a Lei e os Profetas. 13) En-

trai pela porta estreita (larga é a porta, e espaçoso, o ca-

minho que conduz para a perdição, e são muitos os que 

entram por ela), 14) porque estreita é a porta, e apertado, 

o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que 

acertam com ela. 15) Acautelai-vos dos falsos profetas, que 

se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro 

são lobos roubadores. 16) Pelos seus frutos os conhecereis. 

Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos 

abrolhos? 17) Assim, toda árvore boa produz bons frutos, 

porém a árvore má produz frutos maus. 18) Não pode a 

árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má 
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produzir frutos bons. 19) Toda árvore que não produz bom 

fruto é cortada e lançada ao fogo. 20) Assim, pois, pelos 

seus frutos os conhecereis. 21) Nem todo o que me diz: Se-

nhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que 

faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 22)Muitos, 

naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor! Porventura, 

não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome 

não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos mui-

tos milagres? 23) Então, lhes direi explicitamente: nunca 

vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniqui-

dade. 24) Todo aquele, pois, que ouve estas minhas pala-

vras e as pratica será comparado a um homem prudente 

que edificou a sua casa sobre a rocha; 25) e caiu a chuva, 

transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com 

ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edi-

ficada sobre a rocha. 26) E todo aquele que ouve estas mi-

nhas palavras e não as pratica será comparado a um ho-

mem insensato que edificou a sua casa sobre a areia; 27) e 

caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e 

deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, 

sendo grande a sua ruína. 28) Quando Jesus acabou de 

proferir estas palavras, estavam as multidões maravilha-

das da sua doutrina; 29) porque ele as ensinava como 

quem tem autoridade e não como os escribas.  
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APÊNDICE C  

   

Sinal da Vinda de Cristo  

8 de abril de 1997     

 

Cometa Hale-Bopp sobre a cidade de Nova Iorque  

Crédito e direitos autorais: J. Sivo 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap970408.html 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap970408.html
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“O que é aquele ponto de luz sobre o World Trade Center? 

É o cometa Hale-Bopp! Ele é mais rápido do que a veloci-

dade de um projétil e é capaz de ‘saltar’ altos edifícios em 

sua única órbita. O cometa Hale-Bopp também é bas-

tante brilhante para ser visto por cima das luzes reluzen-

tes de uma das maiores e principais cidades do mundo. 

No primeiro plano fica o East River, enquanto grande 

parte de Lower Manhattan pode ser vista entre o rio e o 

cometa.”  

 Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda 

do Filho do homem (Mt 24.37 – NVI). 

Essas palavras do nosso maravilhoso Senhor têm 

várias aplicações sobre o período da Tribulação que está 

prestes a enredar o mundo. 

Os mares elevados 

Em todo o Antigo Testamento, o período da Tribu-

lação vindoura é descrito como o tempo em que os “mares 

se elevaram” ou vindo como uma “inundação” (por favor, 

veja Jeremias 51.42, Oseias 5.10, Daniel 11.40 e Salmos 

93.3-4 como uns poucos exemplos). 

Esse é um paralelo direto com a época de Noé, 

quando o Grande Dilúvio veio para exterminar toda cria-

tura vivente, exceto o justo Noé e sua família e os casais 

de animais que Deus poupou. Embora Deus tenha dito que 

nunca mais inundaria a Terra de novo, o Julgamento vin-

douro será pelo fogo (2 Pe 3.10). O livro de Apocalipse 
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mostra que três bilhões de pessoas, aproximadamente, pe-

recerão no terrível tempo que está por vir (veja Apocalipse 

6.8 e 9.15). 

Duas testemunhas 

O princípio de direcionamento de Deus é de esta-

belecer um fato por duas testemunhas ou mais: 

[…] pelo depoimento de duas ou três testemunhas, se es-

tabelecerá o fato (Dt 19.15). 

Em 1994, Deus chamou a atenção da humanidade 

quando o cometa Shoemaker-Levy chocou com Júpiter dia 

9 de Av (no calendário judaico). O curioso é que esse co-

meta recebeu seu nome das “duas” testemunhas que o des-

cobriram. 

Em 1995, mais “dois” astrônomos também desco-

briram outro cometa. Ele recebeu o nome de cometa Hale-

Bopp e alcançou sua maior aproximação da Terra no dia 

23 de março de 1997. Ele foi classificado como o cometa 

visto de forma mais ampla na História. 

Os cientistas determinaram que a órbita do co-

meta Hale-Bopp o trouxe ao nosso sistema solar há 4.465 

anos (veja a nota no fim deste Apêndice). Em outras pala-

vras, o cometa fez seu primeiro aparecimento perto da 

terra em 1997 e em 2468 a.C. O notável é que esse cometa 

precedeu o Grande Dilúvio em 120 anos! Deus avisou Noé 

sobre isso:  
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Então, disse o SENHOR: O meu Espírito não agirá para 

sempre no homem, pois este é carnal; e os seus dias serão 

cento e vinte anos (Gn 6.3). 

Os dias de Noé 

O que tudo isso tem a ver com a volta do Senhor? 

Noé nasceu por volta de 2948 a.C., e Gênesis 7.11 nos diz 

que o Dilúvio aconteceu quando Noé tinha 600 anos de 

idade, ou 2348 a.C. 

Lembre-se de que nosso Senhor nos disse: “Pois 

assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do 

Filho do Homem” (Mt 24.37). No original grego diz: “Exa-

tamente como” foi, assim será quando Ele vier (veja Strong 

5618). 

Durante os dias de Noé, o cometa Hale-Bopp en-

trou em cena como um anunciador do Grande Dilúvio. Da 

mesma forma que esse cometa apareceu antes do Dilúvio, 

poderia a sua nova chegada, em 1997, ser um sinal de que 

o Julgamento final de Deus, também conhecido como a Tri-

bulação de Jacó, estaria para começar? 
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Noé Cometa Grande Cometa Tribulação 

Nasce  Aparece Dilúvio Aparece  de Jacó  
 120 anos   
 

 

   

2948 a.C. 

  

2468 a.C. 

  

2348 a.C. 

  

1997 d.C. 

  

? 

  
  4.465 anos   

     

O cometa Hale-Bopp chegou 120 anos antes do Di-

lúvio como um aviso à humanidade. Apenas o justo Noé 

deu atenção ao aviso de Deus e construiu a arca, conforme 

a instrução de Deus. Pela fé, Noé foi obediente a Deus, e 

como resultado salvou a si mesmo e a sua família da des-

truição. 

Lembre-se de que Jesus nos disse que a Sua volta 

seria precedida por grandes sinais celestiais: 

Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas; sobre a terra, 

angústia entre as nações em perplexidade por causa do 

bramido do mar e das ondas (Lc 21.25).  

Da mesma forma que esse grande cometa apare-

ceu como um aviso de 120 anos a Noé, a sua chegada em 

1997 nos diz que Jesus está se preparando para voltar no-

vamente. Seria esse o sinal a que Jesus Se referiu? 
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O SINAL DA VINDA DE CRISTO 

A primeira pergunta tem a ver com os aconteci-

mentos que se cumpriram no ano 70 d.C. A terceira per-

gunta tem a ver com o tempo futuro bem no fim da era.  

Entretanto, a segunda pergunta tem a ver com a 

época da segunda vinda de Cristo. Jesus respondeu essa 

pergunta em Sua descrição dos dias de Noé:  

Assim também vós: quando virdes todas estas coisas, sa-

bei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que 

não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. 

Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não 

passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém 

sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. 

Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a 

vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos 

dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e 

davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou 

na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio 

e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho 

do Homem (Mt 24.33-39). 

Os discípulos fizeram três perguntas a Jesus: 

Dize-nos (1) quando sucederão estas coisas [a destrui-
ção de Jerusalém] (2) e que sinal haverá da tua vinda 

(3) e da consumação do século (Mt 24.3). 
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Jesus está nos dizendo que o sinal da Sua vinda 

será como foi nos dias de Noé. Assim como o cometa Hale-

Bopp foi um sinal para o povo dos dias de Noé, a sua che-

gada em 1997 é um sinal de que Jesus voltará novamente 

em breve. O cometa Hale-Bopp poderia ser o sinal a que 

Jesus estava Se referindo, que anuncia a Sua volta para 

os Seus fiéis.   

Lembre-se de que Jesus disse: “Exatamente como 

foi nos dias de Noé, assim será quando Ele vier”. O surgi-

mento do cometa Hale-Bopp em 1997 é uma forte indica-

ção de que o período da Tribulação está para começar, mas 

antes disso Jesus virá para a Sua Noiva! 

Continue olhando para cima! Jesus voltará em breve! 

Assim como Noé se preparou para a destruição 

avisada por Deus 120 anos antes do Dilúvio, Jesus deu à 

humanidade um aviso final de que o período da Tribulação 

está para começar. A horrível destruição de 11 de setem-

bro é apenas um aviso do que está para acontecer no pla-

neta Terra. Nós precisamos ser sábios como Noé e nos pre-

parar. Lembre-se apenas das instruções do nosso Senhor:  

Vigiar e orar 

Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos su-

ceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as 

consequências da orgia, da embriaguez e das preocupa-

ções deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre 

vós repentinamente, como um laço. Pois há de sobrevir a 
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todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, 

pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de 

todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na 

presença do Filho do Homem (Lc 21.34-36). 

Nota 

A órbita original do cometa Hale-Bopp foi calcu-

lada pelo engenheiro George Sanctuary em aproximada-

mente 265 anos, em seu artigo “Três Crateras em Israel”, 

publicado no dia 31 de março de 2001. 

A órbita do cometa Hale-Bopp por volta da época 

do Dilúvio mudou de 265 anos para aproximadamente 

4.200 anos. Por causa de o plano da órbita do cometa ser 

perpendicular ao plano orbital da Terra (eclítico), Sanctu-

ary observou: “Um incremento negativo de tempo foi usado 

para essa simulação […] para afastar o cometa da Terra 

[…] passar por Júpiter […] e então sair do sistema solar. 

A simulação sugere que a órbita antiga era muito excên-

trica, com um período de apenas 265 anos. Quando o co-

meta passou por Júpiter (por volta de 2203 a.C.), a sua 

órbita foi desviada para cima, vindo a se aproximar da 

Terra 15 meses mais tarde, resultando na mudança do pe-

ríodo do cometa de 265 anos para cerca de (4.200) anos” 

(texto em itálico acrescido ao artigo para maior clareza). 

Don Yeomans, com a Jet Propulsion Laboratory 

da NASA, fez as seguintes observações com respeito à ór-

bita do cometa: “Integrando a órbita acima para frente e 
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para trás no tempo até que o cometa deixa o sistema pla-

netário e depois aplicando os elementos de contato orbital 

[…] resultaram os seguintes períodos orbitais: 

Período da órbita original antes de entrar no sis-

tema planetário = 4.200 anos. 

Período da órbita futura depois de entrar no sis-

tema planetário = 2.380 anos”. 

Essa análise pode ser encontrada em: 

http://www2.jpl.nasa.gov/comet/ephemjpl6.html 

Com base nesses dois cálculos, temos o seguinte: 

265 (a) + 4.200 (b) = 4.465 anos 

1997 d.C. – 4.465 anos = 2468 a.C. = Chegada do Hale Bopp  

(a) Período da órbita calculado por George Sanc-

tuary antes do desvio por volta de 2203 a.C.  

 (b) Período da órbita calculado por Don Yeomans 

depois da visita em 1997. 

  

http://www2.jpl.nasa.gov/comet/ephemjpl6.html
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Convite Especial  

   

Este livro foi escrito para aqueles que nasceram 

de novo, como mencionado no Capítulo 1. Se você ainda 

não é nascido de novo, isto é, ainda não é salvo, gostaria 

de ser? A Bíblia mostra que é simples ser salvo: 

• Reconheça que você é um pecador. 

[…] como está escrito: Não há justo, nem um sequer […] 

(Rm 3.10). 

[…] porque não há distinção, pois todos pecaram e care-

cem da glória de Deus (Rm 3.22-23). 

• Reconheça que você NÃO PODE se salvar.   

Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas 

justiças, como trapo da imundícia […] (Is 64.6) 

[…] não por obras de justiça praticadas por nós, mas se-

gundo sua misericórdia, ele nos salvou […] (Tt 3.5).  
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• Reconheça que Jesus Cristo morreu na cruz para 

pagar por seus pecados10.   

[…] carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, 

os nossos pecados […] (1 Pe 2.24). 

 Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos 

nossos pecados […] (Ap 1.5). 

• Simplesmente pela fé, receba Jesus Cristo como 

seu Salvador pessoal.   

Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de 

serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu 

nome […] (Jo 1.12). 

Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responde-

ram-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa 

(At 16.30-31). 

Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em 

teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mor-

tos, serás salvo (Rm 10.9).  

 

 

10 É importante reconhecer que você, o velho homem, o ego, também morreu com Ele (Rm 6.6; 2Co 

5:14-17) e que na Sua ressureição você recebeu uma nova vida, a vida de Cristo (Ef 2.8; Gl 2:20; ). 

(N. do T.) 
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VOCÊ GOSTARIA DE SER SALVO? 

Se você quiser ser salvo, pode receber Jesus Cristo 

agora mesmo fazendo a seguinte confissão de fé:    

 Senhor Jesus, eu sei que sou um pecador, e a me-

nos que me salve, estou perdido para sempre. 

Agradeço-lhe por ter morrido por mim no Calvá-

rio. Pela fé eu venho a Ti agora, Senhor, da melhor 

maneira que sei, e te peço que me salves. Creio 

que Deus Te ressuscitou dentre os mortos e Te re-

conheceu como meu Salvador pessoal. 

Se você creu no Senhor, esta é a decisão mais im-

portante de sua vida. Agora você é salvo pelo precioso san-

gue de Jesus Cristo, que foi derramado por você e por seus 

pecados. Agora que você recebeu Jesus como seu Salvador 

pessoal, você vai querer encontrar uma igreja onde você 

possa ser batizado como seu primeiro ato de obediência e 

onde a Palavra de Deus seja ensinada para que você possa 

continuar a crescer em sua fé. Peça ao Espírito Santo que 

ajude você ao ler a Bíblia para aprender tudo o que Deus 

tem para a sua vida. 

Fim dos tempos  

 A Bíblia indica que estamos vivendo nos últimos 

dias e Jesus Cristo está Se preparando para vir muito em 

breve. Este livro foi escrito para ajudar os cristãos a se 
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prepararem para o que está por vir. A Palavra de Deus 

indica que o Período da Tribulação está se aproximando 

rapidamente e que o Anticristo está se preparando para 

emergir na cena mundial. 

Jesus prometeu a Seus discípulos que há uma ma-

neira de escapar do horrível tempo de provações e perse-

guições que logo devastará este planeta. Todo o propósito 

deste livro é ajudar você a se preparar para governar e rei-

nar com Jesus quando Ele vier. 
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Sobre o Autor  

    

Jim Harman é cristão há mais de 32 anos. Ele tem 

estudado diligentemente a Palavra de Deus, com ênfase 

particular na profecia. Jim escreveu vários livros, e os três 

títulos mais essenciais estão disponíveis em www.pro-

phecycountdown.com: The Coming Spiritual Earthquake 

(O Terremoto Espiritual Vindouro), Don’t Be Left Behind 

(Não Fique para Trás) e The Kingdom (O Reino), os quais 

têm sido amplamente distribuídos pelo mundo. Esses li-

vros encorajam muitos a continuar “aguardando” a vinda 

do Senhor em breve e conduzem muitos a um conheci-

mento salvífico de Jesus Cristo. 

A experiência profissional de Jim inclui ser um 

Contador Público Certificado e um Gestor de Imóveis Cer-

tificados. Ele tem uma vasta experiência tanto em conta-

bilidade pública quanto em gestão financeira em várias 

empresas nacionais bem conhecidas.  

 Jim tem sido favorecido por ter conhecido vários 

crentes maduros que compreendem e ensinam as verdades 

mais profundas da Bíblia. É seu forte desejo que muitos 

venham a perceber a importância de buscar o Reino e bus-

car a justiça de Cristo à medida que nos aproximamos do 

breve retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
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O encargo de seu coração é ver muitos crentes che-

garem a conhecer a alegria do triunfo de Cristo na vida 

deles à medida que se tornam verdadeiros vencedores, 

qualificados e prontos para reinar e governar com Cristo 

no Reino vindouro. 

Para entrar em contato com o autor: 

Jim Harman 

Caixa Postal 941612 

Maitland, FL 32794 

JimHarmanCPA@aol.com 

mailto:JimHarmanCPA@aol.com
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