Acesse: www.livrosgospel.net

Projeto PAI
“Núcleos Pastorais de Integração”

Goiânia, 14 de setembro de 2011

“O PRINCÍPIO DA MISERICÓRDIA”
Mateus 5:7
Introdução: Em seu ministério terreno o Senhor Jesus nos ensinou dois grandes princípios escritos em Mateus. 22:3739 explicando que os dois grandes mandamentos que nos é exigido são: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a ti mesmo. a palavra amor não apareça nas bem aventuranças, a prática do amor tanto para com Deus quanto para
com o nosso próximo é a essência do ensino das bem aventuranças. As quatro primeiras bem aventuranças, por exemplo,
apontam especialmente para o nosso relacionamento de amor para com o Nosso Deus. O crente que ama a Deus reconhece
seu pecado e sua necessidade da graça de Deus para ser perdoado; ele se entristece e chora por ter pecado contra o Deus
que tanto ama; sendo manso, o crente demonstra seu amor por Deus numa atitude de confiança Nele e também amor pelo
próximo não se vingando dele por lhe fazer algum mal; o crente que ama a Deus tem fome e sede de justiça; por causa do
seu amor por Deus ele tem prazer em agradá-lo através de uma vida de obediência aos seus mandamentos.
I – QUAL A IMPLICAÇÃO CONTIDA NA EXPRESSÃO BEM AVENTURADOS OS MISERICÓRDIOSOS
Na ocasião do ministério terreno do Senhor Jesus judeus e romanos não conheciam na prática o que era misericórdia. Por
diversas vezes, o Senhor teve de censurar os judeus de sua época representados por seus líderes religiosos por causa de sua
religião externa, legalista e hipócrita. Em Mateus 23.23 o Senhor lhes repreendeu duramente dizendo: “Ai de vós, escribas
e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais
importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé; devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas!” Dessa
maneira, ser misericordioso significa sentir compaixão dos que sofrem agir em favor delas a fim de aliviar suas dores.
II – CRISTO JESUS, O GRANDE EXEMPLO DE MISERICORDIA
O grande exemplo de ser misericordioso é o Nosso Senhor Jesus Cristo. Lendo os evangelhos, vemos o quanto ele foi
misericordioso com as pessoas sofridas que solicitaram sua ajuda. Cegos, leprosos, aleijados, enfermos e aflitos vieram até
ele e clamaram-lhe: “Senhor, tem misericórdia de nós!”. Ele teve misericórdia de todas estas pessoas sofridas e fez algo
para ajudá-las. E mais do que tudo isso. Ele teve grande misericórdia de nós pecadores. Ele, dos altos céus, contemplou
nossa terrível miséria como pecadores perdidos e dignos do castigo eterno e fez algo por nós; ele agiu em nosso favor. Pois
deixou sua glória, humilhou-se ao vir a este mundo para sofrer e morrer por nós e assim nos libertar da terrível miséria do
pecado em que nos encontrávamos. Isso é ser misericordioso.
III – BENEFICIOS PARA OS QUE PRATICAM TAL BEM AVENTURANÇA.
O grande exemplo de ser misericordioso é o Nosso Senhor Jesus Cristo. Lendo os evangelhos, vemos o quanto ele foi
misericordioso com as pessoas sofridas que solicitaram sua ajuda. Cegos, leprosos, aleijados, enfermos e aflitos vieram até
ele e clamaram-lhe: “Senhor, tem misericórdia de nós!”. Ele teve misericórdia de todas estas pessoas sofridas e fez algo
para ajudá-las. E mais do que tudo isso. Ele teve grande misericórdia de nós pecadores. Ele, dos altos céus, contemplou
nossa terrível miséria como pecadores perdidos e dignos do castigo eterno e fez algo por nós; ele agiu em nosso favor. Pois
deixou sua glória, humilhou-se ao vir a este mundo para sofrer e morrer por nós e assim nos libertar da terrível miséria do
pecado em que nos encontrávamos. Isso é ser misericordioso. Em Hebreus 2.17. Existem dois pensamentos errados
quanto à expressão “alcançarão misericórdia”. Vejamos quais são e também o que Jesus quer dizer com esta bem
aventurança:
1 - Afirma que aquele que é misericordioso alcançará misericórdia das pessoas.
Se você faz o bem às pessoas, consequentemente elas também farão o bem a você. A verdade é que isso nem sempre
acontece. E, além disso, Jesus não está pensando nisso nesta bem aventurança. Ele não está falando de alcançar
misericórdia das pessoas. O que ele está nos ensinando nesta promessa é que os misericordiosos alcançarão a misericórdia
de Deus. Deus é a fonte de toda misericórdia. As promessas das bem aventuranças expressam a bondade de Deus em
abençoar seus filhos. É Deus quem, por sua graça, nos concede o seu reino em Cristo; no seu reino ele nos abençoa com o
consolo do perdão dos pecados, com a herança da terra, com a satisfação da sua justiça e também com a sua misericórdia
que nos é derramada.
2 - Alcançar a misericórdia de Deus depende de você ser misericordioso. Isso significa que salvação está baseada nas boas
obras do homem. Tal pensamento está totalmente errado, pois não encontra sustentação bíblica. Ele anula a doutrina
bíblica da salvação pela graça de Deus conforme o ensino de Efésios 2:8-10. Não mostramos misericórdia para ganhar a
salvação de Deus, mas para agradecer-lhe por sua misericórdia que nos alcançou em Cristo. É somente por causa da sua
misericórdia sobre nós que podemos ser misericordiosos, pois somos feitura dele para prática das boas obras que ele
preparou para que andássemos nela.
Conclusão: Deus nos concede a sua misericórdia tanto nesta vida quanto no porvir. Já a alcançamos através do Nosso
Senhor Jesus Cristo que por nós morreu na cruz, libertando-nos de nossa miséria e concedendo-nos o perdão dos nossos
pecados. No dia do julgamento final, quando Jesus vem para com equidade julgar os vivos e os mortos, vamos contemplar
com nossos próprios olhos a grandeza da misericórdia de Deus para conosco ao sermos libertos do castigo que
merecíamos. Veremos os ímpios serem castigados eternamente e nós livres para viver com Cristo. Sendo assim, na glória
seremos eternamente gratos ao Nosso Deus por sua misericórdia que nos alcançou em Cristo. “Felizes os que são
misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia do Senhor”. Aleluia!

