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Bem-aventuranças:
a transformação interior

A s bem-aventuranças declaradas por Jesus são 
parte do chamado “Sermão da Montanha”, 

também relatado no Novo Testamento tanto por 
Mateus como por Lucas.

Os ensinamentos traduzidos pelas bem-aventu-
ranças são, como todos aqueles trazidos por Jesus, 
de ordem espiritual.

Assim, quando falava “pobres de espírito”, ou 
“sede como as crianças”, ou ainda que “as pessoas 
deveriam aceitar com simplicidade a Verdade”, Jesus 
queria dizer com isso que as pessoas não deveriam se 
debater com questões puramente intelectivas. Daí a 
referência a crianças por ele feita em outras ocasiões.

Com a simplicidade de pensamento – possível a 
qualquer pessoa, seja qual for sua classe social – o 
ser humano tem condições de fazer uma análise de 
cada situação que se lhe apresente e tirar lições para 
seu crescimento espiritual. 

Nas bem-aventuranças podemos reconhecer uma 
das importantes Leis da Criação: a lei da reciproci dade, 
lei tão bem exposta na exortação de que devemos 
fazer às pessoas o que desejamos que elas nos façam!
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No entanto, passados dois mil anos, parece que os 
seres humanos não compreenderam a simplicidade 
desses ensinamentos e procuram explicações inte-
lectivas para palavras tão simples. O pior é que essas 
interpretações visam sempre ao aspecto material.

Por isso mesmo, em outra ocasião, uma mulher 
ao ouvir os ensinamentos de Jesus, disse: “Bem- 
-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que 
te amamentaram!” (Lc 11, 27). A afirmativa dessa 
mulher, de ordem puramente material, acabou 
merecendo uma resposta de Jesus, que disse: “Antes 
bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e 
a põe em prática” (Lc 11, 28).

Nessa passagem, Jesus deixou bem clara a impor-
tância do aspecto espiritual – o colocar em prática a 
palavra de Deus – sobre o aspecto material, ou seja, 
a maternidade de Maria.

É por isso que Abdruschin em sua obra Na Luz 
da Verdade, dissertação “O Primeiro Passo”, diz que 
podemos contribuir “para a paz e a bem-aventu rança 
da humanidade”, mediante “pensamentos puros e 
alegres”. Nessa mesma dissertação, ele nos conclama: 
“Conservai puro o foco dos vossos pensamentos, com 
isso estabelecereis a paz e sereis felizes!”

Com tal preceito, Abdruschin tomou os ensi-
namentos de Jesus, traduzindo-os para a lingua-
gem de hoje, desejando que todos nós sejamos 
bem-aventurados!
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Trecho do livro:
Jesus, o Amor de Deus
Muitos doentes buscavam o auxílio de Jesus. 

Tinham fé em seu poder curativo e não se deixavam 
despedir. E Jesus, quando lhe pediam, auxiliava e 
curava. A notícia dos milagres foi levada para outros 
países. Seguia-o, de cidade em cidade, uma multidão 
sempre crescente, que durante dias peregrinava com 
Jesus. Em toda parte, em todas as cidades, as casas 
dos ricos abriam-se para Jesus e seus discípulos. 
Por onde quer que andassem, eram respeitados e 
honrados. Uma cidade apenas não queria reconhecer 
Jesus, a cidade de onde era filho: Nazaré. Sempre que 
os discípulos lhe pediam que também falasse em 
Nazaré, Jesus protelava. Ele sabia que lá as pessoas 
só o receberiam com hostilidade. 

(…)
Quando seus discípulos, que julgavam incom-

preensível sua atitude de observar sem intervir, di-
ri giam-lhe perguntas, Jesus sempre lhes respondia:

— Só por convicção própria o ser humano pode 
agir acertadamente. Nada lhe adiantaria seguir os 
meus conselhos.

— Não vivemos, pois, segundo a tua Palavra, 
Senhor? Não é também um conselho que nos dás 
quando dizes que devemos fazer penitência?
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Reconheceu Jesus que eles não reconheciam, 
não compreendiam a diferença sutil existente entre 
um conselho pessoal e as palavras que ele dava aos 
seres humanos, para que de novo encontrassem o 
caminho que conduz a Deus. Então explicou-lhes:

— Se eu dissesse a uma pessoa sem que ela me 
tivesse pedido: “Segue outro caminho a partir de 
agora” e ela me obedecesse sem saber a razão, jamais 
alcançaria o reconhecimento de que o caminho 
anterior estava errado. Teria primeiro de tropeçar 
em seu caminho, teria primeiro de sentir como era 
difícil percorrê-lo, para que eu lhe pudesse dizer: 
“Vê, ali está outra trilha; tenta-a, experimenta-a, vê 
se te parece melhor”. Podeis me entender?

Acenaram afirmativamente com a cabeça. Jesus 
sorriu e depois prosseguiu:

— Quando eu digo: “Fazei penitência”, fica à sua 
livre escolha o caminho que o homem queira seguir 
para esse fim. Não há dois indivíduos que possam 
seguir o mesmo caminho. São demasiado diferen-
tes os motivos que nisso os guiam. Um deles dará 
preferência a um caminho íngreme, que leva mais 
depressa ao alto, já outro vai preferir a estrada mais 
cômoda, cuja ascensão exige mais tempo.

João fitou o Mestre com olhar interrogador. 
Jesus acenou com a cabeça, animando-o a falar. Ele 
perguntou então:

— Nesse caso o caminho íngreme é o melhor?
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— São ambos iguais. Um caminho íngreme 
é árduo e, por conseguinte, facilmente poderia 
ocasionar uma queda. A estrada ampla e cômoda 
pode facilmente fazer esquecer o alvo para onde 
conduz, tirando dos indivíduos o estímulo, fazendo-
-os adormecer.

Desalentados os discípulos fitavam o Senhor. 
Queriam continuar a dirigir-lhe perguntas, mas 
Jesus notou a sua falta de compreensão.

— Agora desejaríeis perguntar: Que devemos 
fazer então para alcançar a bem-aventurança? Quero 
responder-vos para que finalmente compreendais. 
Não viveis para levardes vida fácil e cômoda, como 
o almejais. Viveis para colherdes experiências! Sede, 
portanto, sempre vigilantes. Tirai ensinamentos 
dos vossos insucessos, aprendei por meio de vossa 
felicidade. Olhai à vossa volta, não estais na Terra 
para menosprezá-la! Deveis aprender a conhecê-la, 
pois dela provêm os vossos corpos. Quero novamente 
vos dar as leis que vibram na Criação, às quais vós 
também estais sujeitos! Aproveitai o tempo que 
ainda vos resta até a hora do Juízo!

O povo, novamente, se agrupara ao redor do 
Mestre e de seus discípulos. Escutavam-no atenta-
mente e queriam ouvir mais.

Jesus, então, sentou-se no alto de uma colina, e a 
seus pés acomodaram-se todos aqueles que tinham 
vindo para ouvir as suas palavras.
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E Jesus falou:

Bem-aventurados aqueles que aceitam com 
simplicidade o que é verdadeiro, pois deles é o 
reino dos céus.
Não cismeis e não sofismeis acerca de minhas 
palavras, pois assim jamais chegaríeis a um 
fim. Não faleis aos vossos semelhantes daquilo 
que estas palavras despertam em vós, porque, 
sendo eles diferentes de vós em sua espécie, 
falariam tão somente daquilo que é próprio a 
eles, e assim vós os confundiríeis !

Bem-aventurados os homens que são pacien-
tes e afáveis, pois eles dominarão a Terra.
Aprendei a esperar e aprendei a vos conter, 
então um dia tereis em vós o poder para domi-
nar outras pessoas. Vossa própria integridade 
ensinará aos outros !

Bem-aventurados os que têm de suportar 
sofrimentos, pois serão consolados !
Não vos lamenteis quando a dor cair sobre 
vós. Suportai-a e sede fortes. Sofrimento algum 
pode vos atingir sem que o permitais, mas 
aprendei por meio desse sofrimento e trans-
formai-vos em vosso íntimo, pois assim ele vos 
deixará, e vos tornareis livres !
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Bem-aventurados os que clamam por justiça, 
pois eles a obterão.
Quando pensardes estar sofrendo injusta-
mente, voltai o olhar para o vosso próximo 
e procurai reparar todo o mal que lhe fizes-
tes algum dia, mesmo julgando ter razão ! 
Ser humano algum tem o direito de fazer um 
outro sofrer. Se neste ponto fordes puros, então 
ninguém vos fará sofrer injustamente; irão 
sentir-se envergonhados diante de vossa gran-
deza espiritual !

Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles 
alcançarão misericórdia !
Não vos enganeis, entretanto, praticando 
falsa misericórdia, mas considerai se a vossa 
boa vontade é verdadeiramente útil aos seres 
humanos !

Bem-aventurados os pacíficos, pois serão 
denominados filhos de Deus.
Para possuir a paz íntima, para transmiti-
-la aos seus semelhantes, é necessário tal 
pureza de alma, que poucas pessoas, quando 
ainda na Terra, poderão ser denominadas 
filhos de Deus. Um ser humano que encerra 
em si a verdadeira paz, a paz que provém 
do Divino, será bálsamo e alívio para os seus 
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semelhantes, curará as suas feridas apenas 
com a sua presença !

Bem-aventurados os que sofrem por amor à 
justiça, pois deles é o reino dos céus !
Sofrer pela justiça significa sofrer pela Verdade. 
Arcar com tudo, tudo vencer, para poder per-
manecer verdadeiro é o que de mais árduo 
existe para o ser humano durante a sua pere-
grinação. Significa tudo: viver com justiça, 
viver com sinceridade até nas mínimas coi-
sas. Custará muita luta, muito sofrimento, 
mas será viver a vida, vivê-la verdadeira-
mente, durante toda a sua peregrinação. É 
assim que deve ser o seu proceder para que 
lhe seja franqueado o caminho que leva ao 
reino dos céus.

Bem-aventurados os puros de coração, pois 
eles verão Deus.
Estas palavras encerram tudo, encerram 
o que de mais elevado o ser humano pode 
alcançar: ver Deus em Suas obras. O seu 
coração deve ser puro, límpido como um cris-
tal, para que nenhuma turvação o impeça 
de ver. Ver é reconhecer! O ser humano cujo 
coração é puro o terá conseguido; ele poderá 
ascender à Luz.
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Quando Jesus terminou, sobreveio um silêncio 
profundo. Os semblantes das pessoas davam teste-
munho dos seus pensamentos e sentimentos. Porém 
não foram os traços desses semblantes que Jesus 
observou primeiro, a fim de reconhecer o modo com 
que haviam acolhido a sua Mensagem. Ele as conhecia 
e nutria esperanças de que pelo menos em algumas 
ficaria gravado algo daquilo que havia anunciado.

Sabia que lentamente a compreensão estava 
despertando nos seres humanos e que não mais seria 
possível subjugar o anseio pelo verdadeiro saber. Isso 
enchia Jesus de alegria e de agradecimento a Deus.

Por essa época os discípulos uniram-se mais 
estreitamente a Jesus, e novos discípulos vieram 
juntar-se aos antigos. Jesus teve de rejeitar muitos 
dos que se aproximavam, mas pôde aceitar alguns.

Seus companheiros permanentes eram doze 
discípulos, oriundos de todas as camadas sociais. 
Era, por isso mesmo, inevitável que surgissem atri-
tos entre eles nos primeiros tempos de convivên-
cia. Separavam-se, formando grupinhos isolados, 
quando todos deveriam viver unidos ao redor de 
Jesus. Começavam a acusar-se mutuamente diante 
de Jesus, que precisava usar de infinita paciência 
para fazê-los viver em harmonia. A eles tudo o que 
Jesus havia ensinado ainda era novo demais para 
que pudessem notar o sofrimento que desse modo 
causavam ao seu Senhor.
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Certa vez, Jesus os viu brigando. Em seu olhar 
havia tanta tristeza, que eles, conturbados, se calaram. 
Jesus deixou-os, pois antes jamais tinham discutido 
em sua presença. Envergonhados, aproximaram-se 
dele pedindo que os perdoasse. Porém Jesus não 
lhes deu ouvidos. Abandonou-os durante a noite e 
pôs-se a peregrinar sozinho.

Quando estava novamente pregando, viu, senta dos 
entre os seus ouvintes, os discípulos que o olhavam 
cheios de desespero. Jesus, então, condoendo-se, 
aceitou-os novamente. Daí por diante viviam em total 
harmonia. Tinham reconhecido que somente perto 
de seu Mestre podiam viver e procuravam desfazer-
-se dos seus defeitos para se tornarem agradáveis a 
Jesus. Jesus notou a boa vontade e repreendeu-os 
com palavras cheias de bondade:

— Julgais que a vida em minha companhia vos 
seja proveitosa quando sois teimosos, cada um 
querendo ter razão e corrigir o outro? Nenhum de 
vós é tão puro que possa ter capacidade de poder 
cuidar da pureza do seu próximo. Esforçai-vos por 
serdes simples, não importando se sois oriundos das 
classes ricas ou do povo pobre. Cada um de vós tem 
uma missão de acordo com o seu feitio; se quiser 
cumpri-la integralmente, não lhe sobrará tempo 
para palavreado inútil.

— Vós todos sois ouvintes de minhas palavras e 
prometestes observá-las. Como, porém, posso acreditar 



11

nessa promessa se não vejo os frutos dela? A minha 
sementeira não brota! Deveis ser executores de minha 
Palavra, para que a humanidade possa edificar-se 
em vós quando eu já não mais estiver aqui na Terra!

Os discípulos não podiam mais suportar a tris-
teza de seu Senhor. Pela primeira vez suas palavras 
ficaram gravadas a fogo em suas almas, que estavam 
completamente abertas. Durante os dias de isola-
mento eles haviam se reencontrado, tinham se unido 
estreitamente uns aos outros. Queriam viver, daí por 
diante, lado a lado. A sua mesquinha presunção fora 
banida para sempre!

Jesus, então, de novo peregrinava com eles por 
todo o país.



Saiba mais nas obras:

JESUS ENSINA AS LEIS  
DA CRIAÇÃO
de Roberto C. P. Junior
Em Jesus Ensina as Leis da Criação, 
Roberto C. P. Junior discorre sobre a 
abrangência das parábolas e das Leis da 
Criação de forma independente e lógica. 
Com isso, leva o leitor a uma análise 
desvinculada de dogmas e preconceitos religiosos. O livro 
destaca passagens históricas, sendo ainda enriquecido 
por citações de teólogos, cientistas e filósofos.

ISBN 85-7279-087-X   •   240 p.

JESUS, FATOS 
DESCONHECIDOS
Independentemente de religião ou 
misticismo, o legado de Jesus chama a 
atenção de leigos e estudiosos.
Jesus, Fatos Desconhecidos traz dois 
relatos reais de sua vida que resgatam 
a verdadeira personalidade e atuação 
do Mestre, desmistificando dogmas e incompreensões 
nas interpretações criadas por mãos humanas ao longo 
da História. – Extraído do livro Jesus, o Amor de Deus.

Edição de bolso   •   ISBN 978-85-7279-089-5   •   192 p.
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JESUS, O AMOR DE DEUS
Consciente de sua missão na Terra, Jesus 
peregrinou por muitas léguas com seus 
discípulos, levando de forma vibrante, 
amorosa e enérgica o saber da Verdade 
aos seres humanos da época. Diversos 
episódios de sua jornada, com obstáculos 
e conquistas, são relatados com sensibi-
lidade e transparência.
A narrativa resgata as histórias de vida de João Batista e de 
Maria, mãe terrena de Jesus.
Temas polêmicos, como a origem do pai biológico de Jesus 
e as tramas políticas e religiosas que culminaram com a 
crucificação, são abordados sem máscaras.

ISBN 85-7279-064-0   •   400 p.

MARIA MADALENA
Independentemente de todos os precon-
ceitos, julgamentos ou padrões sociais, 
o que define uma pessoa é a sua vida 
interior. E foi em busca de preencher 
um desesperador vazio interior que 
Maria Madalena transformou sua vida.
A jovem influente e muito estimada, 
tanto nos círculos romanos como em Jerusalém, tinha a 
opinião respeitada nos ambientes que frequentava por 
ser versada em arte, política, economia e poderio militar.
Atraída pelas palavras de João Batista, Maria Madalena 
seguiu ao encontro de Jesus e passou a difundir os seus 
ensinamentos.
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Ela se fez presente em momentos fundamentais da vida 
de Jesus, intercedendo a favor dele junto ao governador 
romano, Pôncio Pilatos, e testemunhou a ressurreição 
de Cristo, sendo, então, incumbida de dar essa notícia 
aos apóstolos. – Extraído do livro Os Apóstolos de Jesus.

Edição de bolso   •   ISBN 978-85-7279-084-0   •   160 p.

OS APÓSTOLOS DE JESUS
O leitor será transportado para a 
Palestina da época do Império Romano, 
onde trilhará os caminhos da agitada 
Jerusalém e de diversas cidades da 
Judeia, Samaria e Galileia. Percorrerá, 
ainda, a Macedônia e a Grécia, até 
chegar à poderosa Roma, para acom-
panhar de perto a trajetória de personagens que foram 
profundamente transformados pela Mensagem de Jesus. 
Maria Madalena é uma delas. Tocada pelas incisivas pala-
vras de João Batista, ela vivenciou fortes abalos de alma e 
partiu em busca de um novo sentido para sua existência, 
encontrando nas palavras do Mestre a chave para se 
libertar interiormente e atuar junto a seus semelhantes. 
O cotidiano dos doze apóstolos, que peregrinaram lado 
a lado com Jesus, é narrado de modo a evidenciar suas 
personalidades distintas. Paulo, João, Pedro, Estevão, 
Barnabé, Marcos, Lázaro e as irmãs Marta e Maria, entre 
diversos outros personagens, protagonizam eventos de 
profundo significado espiritual, relacionados à compre-
ensão e à difusão da Verdade.

ISBN 85-7279-071-3   •   256 p.
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REFLEXÕES SOBRE TEMAS 
BÍBLICOS
de Fernando José Marques
Reflexões sobre Temas Bíblicos percorre 
assuntos de interesse universal com 
argumentação simples, analítica e 
abrangente. Interpretações sobre pas-
sagens bíblicas polêmicas ou de difícil 
entendimento encontram-se fundamentadas a partir de 
transcrições e comparações.
Reflexões valiosas são desenvolvidas em torno de temas, 
como a missão de Jesus, a virgindade de Maria de Nazaré, 
o Apocalipse, a missão dos Reis Magos, a questão dos 
pecados e do resgate de culpas.
O livro mostra que mensagens de extrema importância não 
recebem a interpretação correta nos dias de hoje. Além 
disso, indica que acreditar em Deus não exige crença em 
eventos fantásticos, contrários às leis da natureza, diferen-
temente do que pregam alguns ensinamentos religiosos.

Edição de bolso  •   ISBN 978-85-7279-078-9   •   176 p.
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Profecias e outras Revelações
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As bem-aventuranças, deixadas por 
Jesus, propõem uma transformação 
interior, uma abertura do coração. 
Aceitar com simplicidade o que é 

verdadeiro, alcançar misericórdia são 
mensagens de consolação e esperança.

Os ensinamentos deixados por Jesus 
trazem ao ser humano elevação e 

aperfeiçoamento do espírito.
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