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Localizado às margens do Mar da Galileia, entre as localiza-

ções de Cafarnaum e Tabgha, o Monte das Bem Aventuranças 

foi palco de um dos Sermões mais conhecidos que o Mestre 

fez. Nesta ocasião, Jesus Cristo subiu a um monte e dali en-

sinava os discípulos acerca das nove bem aventuranças (Mt 

5.1-12). Como de costume, uma multidão estava presente e, 

atentos, ouviam Jesus falar. Somente o Mestre poderia atrair 

tamanha atenção, que privilégio tiveram aqueles que viram e 

O ouviram naquele dia.

O livro de Mateus detalha o Sermão da Montanha descreven-

do cada uma dessas bem aventuranças. Daremos destaque a 

uma delas: “Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e 

perseguiram e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por 

minha causa”, Mt 5.11. 

A expressão “bem-aventurado” significa: feliz, afortunado, e 

esta expressão é citada diversas vezes na Bíblia. 

O profeta Daniel foi perseguido por ser servo e temente a 

Deus. No reinado do rei Dario, Daniel e mais dois homens fo-

ram nomeados supervisores de 120 administradores do reino. 

Entretanto, Daniel se destacou de tal maneira que o rei queria 

promovê-lo. Ao saber disso, os outros supervisores juntamen-

te tramaram para derrubar a Daniel. Não havia, porém, erro 

algum em Daniel que pudesse ser apontado. Então, eles per-

suadiram o rei a decretar que, durante trinta dias, ninguém po-

deria fazer qualquer petição a nenhum deus ou homem que 

não fosse o rei.

Daniel, porém, permaneceu fiel ao seu Deus e, três vezes 

ao dia, ele se ajoelhava e orava. E isso foi o suficiente para 

que ele fosse acusado e lançado na cova dos leões por de-

sobedecer a um decreto do rei. Deus guardou a Daniel e 

ele saiu ileso daquela armadilha. O rei muito se alegrou ao 

ver Daniel vivo, e ordenou que os homens que acusaram 

Daniel fossem lançados na cova. E assim se fez, eles foram 

lançados e devorados pelos leões. O rei reconheceu e fez 

saber a todo o reino que o Senhor é o Deus vivo e que Ele 

opera sinais e maravilhas.

O exemplo de Daniel nos mostra que, mesmo que venha-

mos a ser colocados em situações extremas por amor a Cristo, 

não podemos negar a nossa fé, Deus é Fiel e Justo para nos 

livrar de todas as acusações. 

A igreja de hoje tem sofrido tamanha perseguição. A liber-

dade de cultuar ao nosso Deus tem sido violada em diversas 

partes do mundo. Mas a Palavra do Senhor nos garante que 

somos bem-aventurados por sermos perseguidos e termos que 

permanecer fiéis a Ele, pois, assim está escrito: “Sê fiel até à mor-

te, e dar-te-ei a coroa da vida”, Ap 2.10.

Os bem-aventurados
#conectou?
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EVIDÊNCIAS DE UM CARÁTER MOLDADO 
POR CRISTO


