
EvangelhoEvangelhoEvangelhoEvangelho

““““O Sermão da O Sermão da O Sermão da O Sermão da 

MontanhaMontanhaMontanhaMontanha””””

Mateus: 5, 6 e 7Mateus: 5, 6 e 7Mateus: 5, 6 e 7Mateus: 5, 6 e 7



“ E JESUS, vendo a multidão, subiu a um 
monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele 

os seus discípulos;
E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo...”

(Mateus 5: 1-3)
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As Bem Aventuranças 
Sal da Terra
Luz do Mundo
Interpretação da Lei
As Ofensas
O Adultério
Os Juramentos
A não resistência
Amor ao Próximo Capítulo 5



A Modéstia

A Oração (O Pai Nosso)

Os Tesouros

As Luzes

As Preocupações
Capítulo 6



Os Julgamentos
A Discrição

Lei de Causa e Efeito

Dificuldade na Evolução

Frutos do Espírito

Capítulo 7
Viver os Ensinamentos



As Bem AventuranAs Bem Aventuranççasas
““SSííntese do Cristianismontese do Cristianismo””

1. Bem Aventurados os pobres de espírito, porque deles  
é o Reino dos Céus.

2. Bem Aventurados os que choram, porque eles serão 
consolados.

3. Bem Aventurados os mansos, porque eles possuirão a 
Terra.

4. Bem Aventurados os que têm fome e sede de justiça, 
porque eles serão saciados.

5. Bem Aventurados os misericordiosos, porque eles 
alcançarão misericórdia.

6. Bem Aventurados os puros de coração, porque eles 
verão a Deus.

7. Bem Aventurados os pacíficos, porque serão 
chamados de filhos de Deus.

8. Bem Aventurados os que sofrem perseguições por 
amor da justiça, porque deles é o Reino de Deus.



“As bem-aventuranças com que o 
excelso Mestre preambulou o 

Sermão da Montanha constituem , 
sem dúvida, uma mensagem divina 
aos homens de todas as raças e de 

todas as épocas, destinada a 
servir-lhes de roteiro, rumo à

perfeição.”

Rodolfo Calligaris
“O Sermão da Montanha”



Sermão da 
Montanha
“Forma de 

Comunicação “

O Sermão da 
Montanha têm uma 

forma de 
comunicação ultra-

moderna. Era a 
forma de 

comunicação que 
Jesus utilizava 

tanto nas 
Parábolas, nos 
Sermões, nas 

curas, nos diálogos 
quanto em seus 

atos.



A Idéia
�Mostra-nos o Deus sábio, bom, inteligente
�Mostra-nos a noção correta do que é o

Reino dos Céus

A Intenção
�Desmaterializar o homem, humanizando-o

e espiritualizando-o

O Conteúdo
�A moral de amor ao próximo
�A queda do orgulho, da vaidade, do egoísmo
�Dá-nos esperança, coragem, fé e alegria de viver .

Sermão da Montanha
“Forma de Comunicação “



Sermão da MontanhaSermão da Montanha
““Conceitos ...Conceitos ...””

� O Sermão da Montanha é o fundamento do Cristianismo, 
é a síntese do pensamento de Jesus;

� É uma revelação que leva as criaturas à transformação,  
à elevação. É o caminho que nos leva a Jesus;

� Traz-nos de forma clara, única e em seqüência as 
diretrizes de conduta, pois é um código de moral, um  
estatuto de luz para toda a humanidade. Encontramos  
nele os recursos para nosso encaminhamento moral;

� É uma Carta Magna dos Direitos Humanos, bem como 
de seus deveres;

� É a Constituição ideal de como o homem deve se 
conduzir para atingir a sua ascensão espiritual;



Sermão da MontanhaSermão da Montanha
““Conceitos ...Conceitos ...””

� É de uma simplicidade e clareza que todos poderão 
entendê-lo, desde que estejam com o pensamento 
voltado para o bem;

� Sua compreensão levará as criaturas ao entendimento 
do pensamento de Deus para conosco.  É algo que nos 
sensibiliza imensamente, nos faz refletir, pensar, e 
repensar nos conceitos que Jesus nos trouxe na sua 
misericórdia, na sua compreensão, na confiança que 
Ele deposita em cada um de nós, é alguma coisa que 
devemos trazer permanentemente em nossos 
corações, como algo que estamos em busca e em 
conquista;

� Serve nos como um balizador das emoções, dos 
enganos, das dificuldades, dos erros, mas nos dá
também a esperança, a alegria, à coragem de que se 
Jesus confiou em nós, não podemos faltar à sua 
confiança;



Sermão da MontanhaSermão da Montanha
““Conceitos ...Conceitos ...””

� A idéia que Jesus queria passar ao povo era de um 
Deus bom, inteligente e sábio. Que o Reino dos Céus  
não é um lugar circunscrito, reservado a seguidores de 
determinada religião ou credo, mas sim, a nossa 
consciência tranqüila, conquistada com o nosso 
esforço e renovação moral;

� A intenção era desmaterializar o homem, conscientizá-
lo de que ele é um Espírito imortal e de que era com  seu 
Espírito que ele teria mais que se preocupar, 
aprendendo a amar ao próximo como a si mesmo, 
indistintamente, humanizando-se;

� É um verdadeiro código de moral, capaz de nos trazer a 
paz, a felicidade e a consciência tranqüila, ainda muito 
difícil, mas o importante é lutarmos para conseguirm os.



O Evangelho Segundo o EspiritismoO Evangelho Segundo o Espiritismo

� Publicado em Abril de 1864
� Tem sua fonte na terceira parte 

de O Livro dos Espíritos.
� Seu conteúdo sintetiza as 

explicações das máximas 
morais do Cristo em 
concordância com o 
Espiritismo e suas aplicações 
às diversas circunstancias da 
vida.

� Em 16 de seus 28 Capítulos são 
abordadas as lições tiradas do 
Sermão da Montanha



Eurípedes Barsanulfo o “Apóstolo da 
Caridade”, apegara-se ao Sermão 
da Montanha , especialmente no 
capítulo das Bem Aventuranças, 
como o grande obstáculo ao seu 

raciocínio para a compreensão da 
palavra divina. Não entendia como 

o Cristo prometera consolações 
aos pobrezinhos, aos que sofrem 

injustiças e que não raro 
sucumbem à ação da revolta... 

Somente após receber uma 
mensagem mediúnica de João 
Evangelista pode compreender 

finalmente, o mais perfeito código 
de consolações, que ao mundo fora 

dado receber.

EurEurEurEuríííípedespedespedespedes
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O Sermão da Montanha : 
Esta é a mais linda 

sonata de amor contida 
nos Evangelhos. O 
Mahatma Gandhi, a 

Grande Alma da Índia, 
que não era cristão, 

afirmou que se todos 
os livros sagrados da 

humanidade se 
perdessem, mas não O 
Sermão da Montanha , 
nada se teria perdido.

GandhiGandhiGandhiGandhi



“ O Sermão da 
Montanha é a 

predica pública 
dirigida à multidão 
que, sequiosa da 
Verdade, corria 

pressurosa a beber 
na fonte primordial, 
os ensinos que lhes 

aclaravam o 
entendimento e lhes 
afagava o coração 

oprimido”.
Cairbar ShutelCairbar ShutelCairbar ShutelCairbar Shutel



“ O Sermão da Montanha
condensa e resume o 

ensino popular de Jesus. 
Aí se mostra a lei moral 

com todas as suas 
conseqüências; nele os 

homens aprendem que as 
qualidades brilhantes não 
fazem sua elevação nem 

sua felicidade, mas que só
poderão isto conseguir 

pelas virtudes modestas e 
ocultas – a Humildade, a 

Bondade, a Caridade”

LLLLééééon Denison Denison Denison Denis



Diante da MultidãoDiante da Multidão
“ O procedimento dos homens cultos para com o povo experi mentará
elevação crescente à medida que o Evangelho se esten da nos 
corações.
Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem enc ontrado, por 
parte das grandes personalidades humanas, o tratament o a que faz
jus.
Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e 
do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê -la depois. 
(sacerdotes, políticos, tiranos, juizes, administrad ores).
Vendo a multidão, o Mestre sobe a um monte e começa a  ensinar...
É imprescindível empenhar as nossas energias, a serviço d a 
educação.
Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se.
Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se ele vem, tanto 
quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós  mesmos, 
constitui para nós a felicidade real e indiscutível.
Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras “Pai N osso”, está
reconhecendo não somente a Paternidade de Deus, mas aceitando 
também por sua família a Humanidade inteira”.

Fonte Viva - Emmanuel



Auxilio EficienteAuxilio Eficiente

“ O homem que se distancia da multidão raramente assume p osição 
digna à frente dela.
Geralmente, quem atinge posição superior, seja pela fo rtuna, 
inteligência, e poder, esquecem-se da massa, que fic a relegada a si 
própria.
Raríssimos são os homens que ajudam a escalar o monte  
iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo  social.
Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo  o auxilio 
eficiente. Observando que os filhos do povo se aproxim avam Dele,
começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a 
obra educativa da multidão desafia os religiosos e ci entistas de
todos os tempos.
Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhes o ex emplo.
Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edif icar-se pelo 
trabalho sadio e a sentir-se melhor”.

Vinha de Luz - Emmanuel



O desafio dos O desafio dos ““Três MontesTrês Montes””

Tabor
�O Monte onde Jesus transfigurou-se diante de Moisés  e 
Elias, realizando a Comunhão Espiritual no seu sent ido 
mais elevado.

Bem Aventuranças
�O Monte onde Jesus proferiu o Sermão da Montanha,       
revolucionando os códigos de ética, de economia e d e       
moral vigentes na sociedade, abrindo novos horizont es 
para o entendimento dos valores espirituais.

Gólgota
�O Monte onde Jesus aparentemente vencido, triunfou,  
imortal, colocando a ponte para a perpétua comunhão  de 
todas as criaturas com o Pai.

�Desvelou-se

�Estabeleceu as diretrizes do amor

�Viveu todos os ensinamentos que enunciou



Monte GolgotaMonte GolgotaMonte GolgotaMonte Golgota

Monte das Bem AventuranMonte das Bem AventuranMonte das Bem AventuranMonte das Bem AventuranççççasasasasMonte TaborMonte TaborMonte TaborMonte Tabor



Quando Jesus acabou de proferir o Sermão da Montanh a o povo  
estava extasiado e admirado porque Ele ensinava com o quem 

tinha autoridade moral, e não como os escribas e fa riseus, porque 
jamais ninguém falou como Ele.

O Sermão da Montanha é uma montanha de coisas boas, pois 
todos que o compreendem se elevam e sobem a Montanh a de Luz.

Para conquistarmos nossa elevação espiritual, devem os subir a 
Montanha. Essa subida é difícil, porém o resultado s erá grandioso.
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