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BEM-VENTURANÇAS
(Catecismo da Igreja Católica, 1716).
•
•
•
•
•
•
•
•

Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos
Céus.
• Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem
• todo o mal contra vós por causa de mim.
• Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus (Mt 5,3-12ª).

Carteira de identidade do cristão

•As Bem-aventuranças são de algum modo
o cartão de identidade do cristão, que o
identifica como seguidor de Jesus.
•Somos chamados a ser bem-aventurados,
seguidores de Jesus, enfrentando os
sofrimentos e angústias do nosso tempo com
o espírito e o amor de Jesus.
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Esta é a nova lei,
• esta que nós chamamos as bem-aventuranças”.
• É a nova lei do Senhor para nós.
• “São o mapa, o itinerário, são os navegadores da
vida cristã.
• Justamente aqui vemos, neste caminho, segundo as
indicações deste navegador, que podemos seguir
adiante em nossa vida cristã”, observou.

Fundamentação bíblica:
Povo humilhado e pobre
Sof. 2.
1 Agrupai-vos, reuni-vos, ó nação desprezível,
2 antes de vos espalhardes como palha ao vento, antes que
vos chegue o furor da ira do Senhor, antes que caia sobre
vós o dia da ira do Senhor.
3 Procurai o Senhor, humilhados do país, vós que praticais os
seus mandamentos, procurai a justiça, procurai a humildade.
Quem sabe, assim, conseguireis escapar no dia da ira do
Senhor!

O resto de Israel
Sof. 3,
11 “Nesse dia não precisarás mais ter vergonha das ações com que me
ofendeste, pois estarei tirando do teu meio teus arrogantes fanfarrões.
É assim que na minha montanha santa nunca mais estarás te
envaidecendo.
12 Em teu meio deixarei apenas um povo humilhado e pobre” – um
resto de Israel, que buscará apoio no nome do Senhor.
13 Ninguém mais praticará a injustiça, nem contará mentiras, nem
mais sairão de suas bocas palavras enganadoras e, assim, todos
poderão comer e descansar sem que ninguém os incomode.

Primeiro cântico do Servo do Senhor
Is 42,
1 Eis o meu servo, dou-lhe o meu apoio.
É o meu escolhido, alegria do meu coração.
Pus nele o meu espírito, ele vai levar o direito às nações.
2 Não grita, não levanta a voz, lá fora ninguém escuta o que ele fala.
3 Não quebra o caniço já machucado, não apaga o pavio já fraco de
chama.
Fielmente promoverá o que é de direito,
4 sem amolecer e sem oprimir, até implantar o direito no país e as
ilhas distantes aguardarem sua lei.

Segundo cântico do Servo
Is 49, 1 Escutai-me, terras de além-mar, povos distantes,
atenção! Desde o seio materno, o SENHOR me chamou,
desde o ventre de minha mãe, já sabia meu nome.
2 Fez de minha língua uma espada afiada que ao alcance
da mão ele guardou, fez de mim uma seta pontiaguda e
em sua aljava me escondeu.
3 Disse-me: “O meu servo és tu, Israel, é em ti que vou
brilhar”.

Quarto cântico do Servo
Is 52, 13 Eis! O meu servo terá êxito, vai crescer, subir,
elevar-se muito.
14 De tal forma ele já nem parecia gente, tanto havia
perdido a aparência humana, que muitos se
horrorizaram com ele,
15 assim também causará surpresa à multidão das
nações.

Multidão?
• No capítulo anterior Mateus constata: “Doentes atingidos
por diversos males e tormentos: endemoninhados,
epilépticos e paralíticos, numerosas multidões da Galileia, da
Decápole, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do rio
Jordão começaram a seguir Jesus" (Mt 4, 24-25).
• É um grupo de pessoas que buscam ser libertadas de suas
enfermidades. Uma procissão de doentes, pessoas pouco
importantes para a sociedade e algumas até rejeitadas por
causa de suas doenças.

A prática de Jesus
1. Os pobres de espírito

Despojados

2. Os mansos

Não violentos

3. Os afligidos

Dor pelas vítimas

4. Fome e sede de justiça

Nasce da misericórdia

5. Os misericordiosos

Expande-se na justiça

6. Os puros de coração
7. Os construtores da paz

O sofrimento purifica o
coração
Pacificadores

8 Perseguidos por causa da justiça

Desprendidos/ perseguidos

O resto de Javé (Sofonias)
A indignação leva à violência
A misericórdia à mansidão

O núcleo do
ensinamento de Jesus
Os mansos são pacíficos

A misericórdia e a fome de justiça são o dinamismo e o motor de toda verdadeira
humanização; esta é a nota fundante do Evangelho, o princípio de todo amor
cristão (Papa Francisco, Homilias da Solenidade de Todos os Santos,2017).

BEM-AVENTURADOS
Felizes
Pobre com espírito de Jesus
Pobres (resto) de Javé

1ª dupla
bens materiais
2ª dupla

1. Felizes os pobres em espírito

8 portas de entrada
no Reino
1. deles é o Reino dos Céus

2. Felizes os mansos

2. herdarão a terra

3. Felizes os aflitos

3. serão consolados

8 categorias de pessoas

4. Felizes os que têm fome e sede 4. serão saciados
de justiça

as pessoas entre si

5. Felizes os misericordiosos

5. obterão misericórdia

3ª dupla

6. Felizes os de coração puro

6. verão a Deus

7. Felizes os promotores da paz

7. serão filhos de Deus

com Deus
Gloriam-se

8. Felizes os perseguidos por 8. deles é o Reino dos Céus

As oito categorias
As oito Promessas

O Projeto do Reino

O Projeto do Reino
1. Os pobres de espírito

Deles é o Reino

2. Os mansos

Herdarão a terra

3. Os afligidos

Eles serão consolados

4. Fome e sede de justiça

Serão saciados

5. Os misericordiosos

Receberão misericordia

6. Os puros de coração

Verão a Deus

7. Os construtores da paz

Serão chamados filhos
de Deus
Deles é o Reino

8 Perseguidos por causa da justiça

A semente do reino
Justa distribuição dos bens
que remove desigualdade
Reconstruir a relação
fraterna e justa
Deus

Presença amiga e fiel
A semente é crucificada

A lista dos “quatro problemas”
em Lucas , Cap. 6, 24-26
Os quatro ais:
•dos ricos,
•dos saciados,
•dos que riem,
•dos que todos falam bem.

O GPS errado
O Papa recordou o que já disse muitas vezes:
“as riquezas são boas, mas o que faz mal é o apego às
riquezas” que se torna “uma idolatria”.
“Isto é contrário à lei. É o GPS errado. É curioso!
Estes são os três degraus que levam à perdição, assim
como estas Bem-aventuranças são os degraus que
levam adiante na vida”
(Papa Francisco. Homilia da Solenidade de todos os santos, 2017).

Os três degraus que levam à perdição são:
• O primeiro é o apego às riquezas, porque eu não preciso de nada.
• O segundo degrau: o orgulho, que é a saciedade, as risadas que
fecham o coração.”

• O terceiro é a vaidade. Quero que todos falem bem de mim. Se
todos falam bem me sinto importante, muito incenso e eu acredito
ser justo, não como aquele ou como aquele outro. Pensemos na
parábola do fariseu e do publicano: ‘Ó Deus, eu te agradeço,
porque não sou como os outros homens…’. ‘Obrigado, Senhor,
porque sou um bom católico, não como o meu vizinho ou a minha
vizinha’. Todos os dias isso acontece!

“As Bem-Aventuranças
são o ‘GPS’
da vida cristã”
(Papa Francisco)

