Didaquê
Anésio Rodrigues
Aula 36 - A Constituição do Reino de Deus

1. As leis do Reino de Deus
A. Mateus 5:1-16
B. Jesus veio falando de um outro Reino.
a. Mateus 4:17
Daí em diante Jesus começou a pregar:
Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo.
b. Arrependam-se, no grego Metanóia: mude de mentalidade, mude de direção, mude
sua atitude.
c. Seria o mesmo que dizer: Mudem de mentalidade, mudem o seu estilo de vida,
pois o Reino de Deus está chegando.
d. As pessoas que mantinham contato com Jesus, cavam fascinadas por seu estilo de
vida (como ele via a vida) e também se fascinavam pelo seu ensino.
e. O ensino de Jesus era desa ador.
f. Mateus 7:29
“Ele ensina como quem tem autoridade” – diziam as multidões
g. Ele ensina diferente!
h. João e André foram os dois primeiros discípulos. Apos passarem uma tarde com
Jesus, assim que André se encontrou com seu irmão, disse: Achamos o Messias! O
que havia no ensino de Jesus que causava tanto impacto nas pessoas?
i. Assim tem que ser a vida e o ensino do discípulo de Jesus hoje
C. Jesus, superior a Moisés
a. De propósito, Mateus vem construindo a ideia de que Jesus era o novo Moisés:
1. Ele sempre retratava Jesus como um novo e maior Moisés:
2. Ele proferiu sua lei num monte.
3. Ele relatou o ensinamento de Jesus em cinco grandes discursos (para se
assemelhar ao Pentateuco, a Lei de Moisés)
4. A narrativa do nascimento de Jesus, os acontecimentos são semelhantes ao de
Moisés. Êxodo 2:15; 4:19,20 - Mateus 2:13,20,21
5. A narrativa da trans guração, o rosto de Jesus também brilha como o de Moisés.
Êxodo 34:29 – Mateus 17:2
6. Finalmente, Jesus é declarado superior a Moisés: Deuteronômio 18:15 Mateus 17:5
b. Não creio que foi tudo arranjado por Mateus, mas sim, que Jesus de fato o fez, mas
foi a mente de Mateus que o observou, foi a ótica de Mateus que percebeu estes
detalhes.
c. O sermão da montanha então, passa a ser a constituição do Reino de Deus, as Leis
do Reino.

fi

fi

fi

Comunidade Carisma - Didaquê - pág. 1

2. As Bem-aventuranças
A. Bem-aventurados os pobres
a. Mateus 5:3
Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos céus
b. Quem é pobre, por bem ou por mal, não tem nada a perder. Por isso, pode agir
com mais ousadia. Tem muito cristão que já está tão enraizado no seu mundo, que,
lhe custaria muito qualquer mudança que o Reino de Deus lhe exigisse.
c. Quem é pobre não está preso por causa de acordos. Por isso pode agir com mais
ousadia.
d. É como um candidato novo na política: pode botar a boca no trombone e
denunciar os corruptos. Mas, depois que entra lá, os corruptos passam a ser amigos
dele, e ele não pode mais fazer as denúncias que antes fazia por causa do
corporativismo.
e. A igreja nunca pode ser político-partidária porque, quando o tal partido ou político
errar, ela não pode estar presa para falar.
f. Assim é todo discípulo de Jesus: seu compromisso é unicamente com o Reino de
Deus e com a Sua justiça.
g. Mateus 6:33
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
h. “Em primeiro lugar” tem o sentido de “acima de tudo”.
i. Por isso, quem é pobre em espírito, em sua atitude, como diz Mateus, é pobre, mas
vai herdar o Reino de Deus!
B. Bem-aventurados os que choram
a. Mateus 5:4
Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados
b. Olham para o mundo e, ao verem as desgraças, não acham tudo normal, não se
acomodam.
c. Choram e entendem que algo deve ser feito. Por isso também se envolvem, vão
onde estão os desamparados e fazem algo por eles.
d. Choram por falta de recursos. Choram por sentir o que os outros sentem.
e. Jesus disse: Esse são felizes!
f. Investir a sua vida para realizar aos outros é melhor do que investir a sua vida só
para realizar você mesmo.
g. Estes serão consolados!
Serão consolados porque estes verão Deus agindo, vindo em direção daqueles que
estão necessitados, e carão alegres por cada recurso que chega, por cada ato de
justiça que for atendido.
C. Bem-aventurados os humildes
a. Mateus 5:5
Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança
b. Jesus, propositadamente coloca um equilíbrio em seu ensino.
1. Quem chora ao ver as desgraças dos outros pode vir a car amargo no coração
ao ver gente que tem muito e não faz nada.
2. A vontade que esta pessoa passa a ter é de só criticar.
3. Por isso Jesus disse que para ser feliz também é importante ser humilde.
c. Quem é humilde reconhece sua fraqueza, como parte de sua natureza humana.
d. Ele sabe que se ele estivesse no poder, como o poder nas mãos, se corromperia da
mesma maneira se con asse em sua própria força, habilidade e inteligência.
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e. Por isso, só é humilde de fato quem é dependente de Deus!
f. Temos que ser humildes e reconhecer que, sem a graça de Deus, somos uns desgraçados!
g. Somos o que somos, somente por causa da graça de Deus.
1. 1 Coríntios 15:10
Pela graça de Deus, sou o que sou.
h. Humildade é o oposto da arrogância.
i. O profeta deve ser rme, mas nunca arrogante. A linha entre as duas posturas é
muito tênue, por isso, precisamos sempre checar o nosso coração.
j. Quem é humilde é alguém que depende de Deus.
D. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça
a. Mateus 5:6
Bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos
b. Justiça, na Bíblia, é o que chamamos hoje de Justiça Social.
c. Na aula 3 do Didaquê, explicamos o texto de Gênesis 18:16-33 onde se fala muito
sobre o justo e a justiça. Justiça não tem o sentido de comportamento moral.
d. Sede de Justiça então, não é sede de moralidade na cidade, mas sim, de não se
acomodar diante da injustiça social.
e. Jeremias 22:3
Assim diz o Senhor:
Administrem a justiça e o direito:
livrem o explorado das mãos do opressor.
Não oprimam nem maltratem o estrangeiro,
o órfão ou a viúva; nem derramem sangue inocente.
f. O seguidor de Jesus é manso, mas denuncia quando existe injustiça.
g. São ativos. Procuram ser a voz dos que não tem voz.
h. Mas, a fome de justiça não pode se tornar a sede de vingança.
i. Sem amargura, contendo o sentimento de revolta e com o coração em paz,
procuramos executar a justiça, cuidar daqueles que ninguém cuida.
E. Bem-aventurados os misericordiosos
a. Mateus 5:7
Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
b. Não são vingadores.
c. Deus quer dar um basta à violência! Isto é explicado e ampliado na mensagem
“Caim e Abel - Cidades violentas, vingança e a falta do perdão” do domingo, 24 de
Setembro de 2017 - disponível no canal do Youtube da Carisma.
d. No projeto de Deus, a violência tem de acabar, precisa ter um m. Por isso, ele
colocou um “sinal” em Caim, para que ninguém viesse vingar Abel, matando Caim,
o que geraria uma onda de violência.
e. Aí a base do que hoje fazem as pessoas que lutam pelos Direitos Humanos, muitas
vezes acusados de “defender bandidos”. O que seria mais “cristão” se fazer a um
bandido? matá-lo?
f. Não sou contra cadeia e trabalhos de recuperação. Mas, matá-lo? Vingá-lo?
g. No coração do cristianismo, está a cruci cação de Jesus. E ao lado de Jesus, está o
ladrão da cruz. Isto nos mostra que, até o último momento, é possível um homem
se arrepender.
h. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes separam o pecado do pecador.
i. Denunciam a corrupção, denunciam o sujeito, mas o ama!
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F. Bem-aventurados os puros de coração
a. Mateus 5:8
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus.
b. Estes têm uma ingenuidade santa e saudável.
c. São como ovelhas no meio de lobos. Não querem aprender o “macete” das coisas.
d. Preferem desconhecer os caminhos do pecado.
e. Porque são puros, crêem, ainda que pareça utopia.
f. Olha para a sujeira do ser humano e acredita no poder do Evangelho, que pode
transformar e recuperar a sua humanidade.
g. O evangelho não é uma religião, é uma pessoa – Jesus.
G. Bem-aventurado os paci cadores
a. Mateus 5:9
Bem-aventurados os paci cadores, pois serão chamados lhos de Deus.
b. Eles vêm os homens, os ama, mas não são alienados.
c. Chamam os homens à paz.
d. Se assenta com os diferentes para o diálogo.
e. Chamar os seres humanos a reconhecerem que o mundo que temos hoje é a única
casa que nós temos – temos que zelar por ela até que Jesus volte.
f. Quem é paci cador, luta pela Justiça. Justiça é fruto de paz.
g. Não impomos a justiça pela guerra, como pensam alguns governantes de nossos
dias.
H. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça
a. Mateus 5:10-16
Bem-aventurados serão vocês quando,
por minha causa, os insultarem, os perseguirem
e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês.
Alegrem-se e regozijem-se,
porque grande é a sua recompensa nos céus,
pois da mesma forma perseguiram
os profetas que viveram antes de vocês.
Vocês são a luz do mundo.
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras
e glori quem ao Pai de vocês, que está nos céus.
b. Fazem paz, mas não abandonam a justiça. Não pode ser paz à custa da justiça.
Por causa disso são perseguidos.
c. Não queremos apenas impedir o mal, queremos que o mal retroceda.
d. Jesus conclui que eles seguiriam o caminho dos profetas.
e. Jesus estava formando um povo de profetas.
f. Nosso sal tem que ter sabor!
g. Nossa luz tem que brilhar!
h. O Pai vai ser glori cado quando os homens verem estas nossas boas obras, boas
atitudes!
i. Esse é o projeto de vida que Jesus nos chama para vivermos.
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