
3

BEM AVENTURADOS OS QUE CHORAM

Pedro Jorge, Pr.

20 de fevereiro de 2019



OS POBRES: ESTADO DE ABSOLUTA 
DEPENDÊNCIA DA AJUDA DE 

PESSOAS COMPASSIVAS.

INTRODUÇÃO

OS MOTIVOS PARA CHORAR.

NEM TODO CHORO SERÁ ALVO DA 
BEM-AVENTURANÇA.



1- A TRISTEZA SEGUNDO DEUS

Não me arrependo de ter enviado aquela carta 

severa, embora a princípio tenha lamentado a 

dor que ela lhes causou, ainda que por algum 

tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la 

enviado, não pela tristeza que causou, mas 

porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o 

tipo de tristeza que Deus espera de seu povo, 

portanto não lhes causamos mal algum.

2 Co 7.8-11



1- A TRISTEZA SEGUNDO DEUS

Porque a tristeza que é da vontade de Deus 

conduz ao arrependimento e resulta em 

salvação. Não é uma tristeza que causa remorso. 

Mas a tristeza do mundo resulta em morte. 

2 Co 7.8-11



1- A TRISTEZA SEGUNDO DEUS

Vejam o que a tristeza que vem de Deus 

produziu em vocês! Trouxe dedicação, defesa de 

suas ações, indignação, temor, desejo de me 

ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês 

mostraram que fizeram todo o necessário para 

corrigir a situação.

2 Co 7.8-11



1- A TRISTEZA SEGUNDO DEUS

Pedro, porém, respondeu: “Homem, eu 

não sei do que você está falando”. E, no 

mesmo instante, o galo cantou. Então o 

Senhor se voltou e olhou para Pedro. E 

Pedro se lembrou das palavras dele: 

“Hoje, antes que o galo cante, você me 

negará três vezes”. E Pedro saiu dali, 

chorando amargamente.

Lc 22.60-62



1- A TRISTEZA SEGUNDO DEUS

Então o Senhor disse: “Simão, Simão, 

Satanás pediu para peneirar cada um de 

vocês como trigo. Contudo, supliquei em 

oração por você, Simão, para que sua fé 

não vacile. Portanto, quando tiver se 

arrependido e voltado para mim, fortaleça 

seus irmãos”.

Lc 22.31- 32



1- A TRISTEZA SEGUNDO DEUS

Portanto, vigiem! Lembrem-se dos 

três anos que estive com vocês, de 

como dia e noite nunca deixei de 

aconselhar com lágrimas cada um de 

vocês.

At 20.31



2. O AUTO-EXAME

Quanto mais cuidadosamente (um 

santo) examina a si mesmo, tanto mais 

triste fica. O motivo para nossa justa 

aflição e remorso são nossas faltas e 

pecados.

Tomás de Kempis



2. O AUTO-EXAME

Precisa ser equilibrado com a esperança 

e a certeza do perdão divino.



3. EMPATIA

Chorar pelos próprios pecados e 

pelos pecados do próximo!



O GALARDÃO

Serão consolados

Alegro-me quando sofro por vocês em 

meu corpo, pois participo dos 

sofrimentos de Cristo, que continuam 

em favor de seu corpo, a igreja.

Cl 1.24



O GALARDÃO

Serão consolados

Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: 

“Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio 

de seu povo! Deus habitará com eles, e eles 

serão seu povo. O próprio Deus estará com 

eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, 

e não haverá mais morte, nem tristeza, nem 

choro, nem dor. Todas essas coisas passaram 

para sempre”

Ap 21.3-4



F IQUEM ALEG RES E  FEL IZES,  

POIS  UMA G RANDE

RECOMPENSA ESTÁ G UARDADA

NO CÉU PARA VOCÊS .
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