Acesse: www.livrosgospel.net

Projeto PAI
“Núcleos Pastorais de Integração”

Goiânia, 23 de novembro de 2011

“O HOMEM DO REINO”
Mateus Capítulos 5, 6 e 7
Introdução: O sermão do monte não apresenta o caminho da salvação, mas o caminho da vida justa
para os que fazem parte da família de Deus e trata de um jeito completamente novo como se deve olhar e
encarar a vida, uma revelação detalhada da justiça de Deus e seus princípios e requisitos necessários para
entrar em seu reino, os cidadãos do céu seguem o mapa para entrar em um reino onde o Governante
exige caráter e conduta de verdadeiros adoradores. O homem do reino anda nestes preceitos. E o que
iremos discorrer abaixo esta baseando nos capítulos 5,6 e 7 do Evangelho de Mateus.
1-O homem do reino (Descrito ) (Mt 5:1-48), A inversão que Deus faz nos valores do mundo em seu
reino onde são considerados afortunados os pobres, os tristes, os humildes, os justos, os misericordiosos,
os puros, os pacificadores e os perseguidos essas categorias de pessoas que muitos tendem a desprezar e
marginalizar são felizes em vossa inocência e pureza embora não tiveram a oportunidade de se
encontrarem em uma situação melhor não quer dizer que são piores que os ricos, orgulhosos,
implacáveis, autoritários, chefões, de terno , gravata e perfume importado. O homem do reino de Deus e
descrito por valores morais de caráter e conduta com os padrões celestiais e não por valores materiais,
aparências ou status social. Salmo 15 fala claramente das virtudes do cidadão do céu: Anda
irrepreensivelmente e pratica a justiça, fala a verdade, não difama, na faz mal ao seu próximo, cujos olhos
o réprobo é desprezado etc.
2-O homem do reino (Andando na presença do Rei) (Mt 6:1-34) Jesus cita 3 exemplos de praticas
religiosas que o objetivo é de agradar a Deus e não as pessoas o fato de dar ofertar, orar e jejuar o cidadão
que segue estes deveres religiosos segue andando na presença do Rei Jesus, pois ao ofertar você esta
demonstrando desapego as coisas materiais uma oferta de sacrifício à Deus e um sinal do homem do
reino. Orar e falar com Deus e ouvir à Deus, a comunicação nos uni, quando mais comunicamos mais
estamos unido, mais nos conhecemos, mais amigos ficamos, quando comunicamos com Deus através da
oração estamos fazendo parte do reino. Quando Jejuamos fazemos parte do reino pois sacrificamos por
uma causa santa para sermos santos ou pelo menos, menos pecadores.
3- O homem do reino (Andando sob o juízo do reino) (Mt 7:1-28) Ha apenas 2 respostas possíveis
à pregação de Jesus obediência ou rejeição, caminho estreito ou largo, o fruto bom, ou o ruim, o
construtor sábio oposto ao tolo então ou andamos na luz e fazemos parte de todas as promessas e bênçãos
do reino da luz ou andamos nas trevas e fazemos parte de um outro reino. A justiça de Deus e inegociável
pois a profissão de fé sem mudança no modo de viver é vazia e meras obras, todavia por si só não salvam,
e necessário ter um relacionamento genuíno com Jesus, não basta apenas ouvir falar que Deus e amor e
necessário sentir o amor de Deus em sua vida, não basta apenas testemunhar os milagres temos que viver
os milagres, o juízo vem sobre nos de qualquer forma o que será diferente e apenas como iremos receber
para que isto seja da melhor forma possível não podemos deixar de diariamente fazer uma introspecção
(7:13-23) em nossa maneira de “andar”.
Conclusão: A mais bela poesia do homem plenamente cristificado consiste em fazer com leveza as
coisas pesadas, com suavidade as coisas amargas, com alegria as coisas tristes. O homem profano não
pratica as coisas boas mas procura evitá-las e ser alegremente mau. O homem semi-espiritual ou
simplesmente cristão, pratica o bem, mas com gemidos e dor; ser bom é, para ele, carregar a cruz,
cumprir heroicamente o imperativo categórico do dever. O homem do reino e poderoso mas não exibe
poder, adora o que e sagrado mas sem fanatismo, e amigo de servir mas sem servilismo, sofre sem
amargura, goza sem profanidade, Jejua mas não desfigura o rosto, e herói mas ignora qualquer complexo
de heroísmo, trabalha intensamente, com alegria e entusiasmo, assim e o homem se que tornou “luz do
mundo”
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Sugestão quebra gelo: passe um elogio e a caixa de bombom, para ser repassado a outro ate chegar
no ultimo e distribuir todos os bombons.

