OBEDECENDO O MESTRE

16. Os onze discípulos rumaram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes
determinara.
17. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida.
18. Então, Jesus aproximando-se deles lhes assegurou: “Toda a autoridade me foi dada no céu
e na terra.
19. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
20. ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, Eu estarei
permanentemente convosco, até o fim dos tempos”.
(Mateus, 28)
Jesus após ser batizado por João, ser levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado, inicia
seu ministério dizendo: "Arrependei-vos pois é chegado o Reino dos céus!".
Após chamar seus discípulos começou a instruí-los com preciosos ensinamentos que levaria
toda a humanidade ao verdadeiro arrependimento.
Mateus 5:3-12
3. “Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos Céus.
4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
5. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra.
6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o Reino
dos Céus.
11. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, e perseguirem e, mentindo, disserem
todo o mal contra vós, por minha causa.
12. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus; porque
assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
(Mateus, 5)
-Ser pobre em espírito.
Reconhecer que não é absolutamente nada e que necessita da misericórdia de Deus.
Lucas 18:11-14
Devemos ser como o publicano e vivermos em total dependência do Senhor.
Mateus 3:11
João Batista mesmo fazendo uma obra excelente se humilhou de tal maneira que o próprio
Jesus fez uma declaração especial sobre ele.
Lucas 7:28
-bem aventurados os que choram.
Temos que sentir a dor de nossos irmãos e chorar na presença de Deus.
Não é papel apenas do pastor orar chorando para que você e eu alcancemos misericórdia aos
olhos de Deus.

Quantas vezes você tem orado por seus discipuladores, líderes, supervisores, pastores, por sua
célula?
A palavra de Deus nos mostra que devemos carregar as cargas uns dos outros Galatas 6:2
Se você não sente a dor de um irmão que está necessitando de um milagre você não é igreja,
não é discípulo, não é corpo.
-Bem aventurados os humildes.
Saber que sempre estaremos nos aprimorando e nunca chegaremos a uma verdade absoluta e
perfeita se não a procurarmos em Cristo é primordial para avançarmos em qualquer área de
nossas vidas.
12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia.
(1 Coríntios, 10)
-Bem aventurados os que tem fome e sede de justiça.
Quando pedimos a Deus justiça devemos atentar para o fato de que ele é impecável e
implacável com sua justiça, que quando a exerce ela rege ambas as partes.
A pergunta é: você está preparado para receber a justiça de Deus?
Davi nunca ousou levantar-se contra Saul, pois sabia que a justiça de Deus o levaria a colher as
consequências da rebeldia cometida contra seu líder.
9. Mas Davi respondeu a Abisai: “Quem levantaria a sua mão contra o ungido de Yahweh e
ficaria impune?”
10. E disse mais Davi: “Tão certo como vive o SENHOR, Yahweh mesmo o haverá de ferir,
quando chegar a sua hora e ele morrer, ou quando, no campo de batalha, tombar morto.
11. Yahweh me livre de estender a mão contra o seu ungido! Apanha agora a lança que está à
sua cabeceira e a bilha d’água, e partamo-nos ligeiro daqui!”
12. Então, Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam próximos à cabeça de Saul, e eles
se foram. Ninguém os viu, nem os ouviu, nenhum dos soldados acordou; porquanto todos
dormiam pesadamente, pois o SENHOR os fizera cair em profundo sono.
(1 Samuel, 26)
-Bem aventurados são os misericordiosos
1. Não julgueis, para que não sejais julgados.
2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados; e com a medida que usardes para
medir a outros, igualmente medirão a vós.
(Mateus, 7)
-Bem aventurados os limpos de coração.
34. Raça de víboras! Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala do que está
cheio o coração.
35. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas; mas a pessoa má, tira do seu tesouro
mau, coisas más.
36. Por isso, vos afirmo que de toda a palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão
prestar conta no Dia do Juízo.
37. Porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado”.
(Mateus, 12)
Limpe o seu coração com a palavra de Deus.

Circunstâncias adversas nos revelam o que há em nossos corações, se murmuramos ou
preferimos a palavra de Deus é disto que está cheio nosso coração.
Se seu coração estiver cheio da palavra de Deus, nossa boca transbordará palavras que
edificam.
-Bem aventudados os pacificadoresres.
Se você é daqueles que diz que dá 1 boi para não entrar em uma briga, mas dá 2 para não sair
dela você não está sendo pacificador e não pode ser chamado de filho de Deus.

16. Há seis atitudes que o SENHOR odeia, sete atitudes que ele detesta:
17. olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente,
18. coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal,
19. a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contendas entre
irmãos!
(Provérbios, 6)
-Bem aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça.
Quanto mais justo você for, mas você andará só.
Temos que ensinar todos estes princípios ensinados por Cristo, mas a maneira mais eficaz é
dando exemplo com nossas próprias vidas.
20. Aguardo com ansiedade e grande esperança, que em nada serei decepcionado; pelo
contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido
no meu corpo, seja durante a vida, ou mesmo na hora da morte.
21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro!
(Filipenses, 1).
Somente os corajosos alcançam tais qualidades.
Temos que ter a coragem de tentar, a hombridade para pedir perdão quando erramos e a
persistência para continuar tentando, com os olhos fixos no Senhor.

