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BEM AVENTURADOS OS POBRES DE ESPÍRITO

Pedro Jorge, Pr.

20 de fevereiro de 2019



SERMÃO OU SERMÕES

INTERPRETAÇÕES: HOJE OU FUTURO

OS POBRES: ESTADO DE ABSOLUTA 
DEPENDÊNCIA DA AJUDA DE 

PESSOAS COMPASSIVAS.

INTRODUÇÃO



1- O ENSINO NO ANTIGO TESTAMENTO

Eu sou o Senhor, teu Deus, que te 

tirei da terra do Egito, da casa da 

servidão. Não terás outros deuses 

diante de mim.

Ex 20.2-3



1- O ENSINO NO ANTIGO TESTAMENTO

Se meu povo, que se chama pelo meu 

nome, humilhar-se e orar, e buscar 

minha presença e afastar-se de seus 

maus caminhos, eu os ouvirei dos 

céus, perdoarei seus pecados e 

restaurarei sua terra.

2Cr 7.14



1- O ENSINO NO ANTIGO TESTAMENTO

Ó povo, o Senhor já lhe declarou o 

que é bom e o que ele requer de 

você, que pratique a justiça, ame a 

misericórdia e ande humildemente 

com seu Deus.

Mq 6.8



2. O APÓSTOLO PAULO E A HUMILDADE

Visões, revelações e o espinho na carne.

2Co 12.1-10



É necessário prosseguir com meus 

motivos de orgulho. Mesmo que isso não 

me sirva de nada, vou lhes falar agora das 

visões e revelações que recebi do Senhor. 

Conheço um homem em Cristo que, há 

catorze anos, foi arrebatado ao terceiro 

céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, 

não sei; só Deus o sabe. 



Sim, somente Deus sabe se foi no corpo 

ou fora do corpo. Mas eu sei 4que tal 

homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu 

coisas tão maravilhosas que não podem 

ser expressas em palavras, coisas que a 

nenhum homem é permitido relatar. Da 

experiência desse homem eu teria razão 

de me orgulhar, mas não o farei; na 

verdade, minhas fraquezas são minha 

única razão de orgulho. 



Se quisesse me orgulhar, não seria 

insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo 

a verdade. Mas não o farei, pois não 

quero que ninguém me dê crédito além 

do que pode ver em minha vida ou ouvir 

em minha mensagem, ainda que eu 

tenha recebido revelações tão 

maravilhosas. 



Portanto, para evitar que eu me tornasse 

arrogante, foi-me dado um espinho na 

carne, um mensageiro de Satanás para 

me atormentar e impedir qualquer 

arrogância. Em três ocasiões, supliquei ao 

Senhor que o removesse, 9mas ele disse: 

“Minha graça é tudo de que você precisa. 

Meu poder opera melhor na fraqueza”.



Portanto, agora fico feliz de me orgulhar 

de minhas fraquezas, para que o poder 

de Deus opere por meu intermédio. Por 

isso aceito com prazer fraquezas e 

insultos, privações, perseguições e 

aflições que sofro por Cristo. Pois, 

quando sou fraco, então é que sou forte.



3. OBSTÁCULO À HUMILDADE

Da mesma forma, vocês que são mais

jovens, aceitem a autoridade dos

presbíteros. E todos vocês vistam-se de

humidade no relacionamento uns com

os outros. Pois, “Deus se opõe aos

orgulhosos, mas concede graça aos

humildes.

1Pe 5.5



“A soberba é a estima demasiadamente 

alta que a pessoa tem a si mesma, por 

causa dos seus talentos, das suas 

realizações, dos seus méritos ou da sua 

posição. O humilde de espírito tem 

consciência de privilégios, talentos, 

realizações, méritos ou posição, mas 

atribui todos eles a Deus e os submete 

ao propósito divino para a sua vida e 

para a causa de Cristo”.

(Shedd, p.21)



Eu o expulsei, ó querubim guardião, de 

seu lugar entre as pedras cintilantes.

Seu coração se encheu de orgulho por 

causa de sua beleza.

Sua sabedoria se corrompeu por causa 

de seu esplendor. Por isso o atirei à terra 

e o expus ao olhar dos reis.

Ez 28.16-17



O GALARDÃO

Pertença ao Reino dos céus!

O Reino chegado e aguardado!
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