
AS BEM-AVENTURANÇAS 



Introdução 



Mateus 5  
1 Vendo as multidões, Jesus 

subiu ao monte e se assentou. 
Seus discípulos aproximaram-

se dele, 2 e ele começou a 
ensiná-los, dizendo: 



Bem aventurados 



1 Timóteo 1.11 

Esta sã doutrina se vê no 
glorioso evangelho que 

me foi confiado, o 
evangelho do Deus 

bendito.  



Eclesiastes 1.2 

“Que grande 
inutilidade!”,diz o 

mestre.“Que grande 
inutilidade! Nada faz 

sentido!” 



Eclesiastes 1.3 

O que o homem ganha 
com todo o seu trabalho 
em que tanto se esforça 

debaixo do sol?  



Eclesiastes 1.14 

Tenho visto tudo o que é 
feito debaixo do sol; 
tudo é inútil, é correr 

atrás do vento!  



Eclesiastes 2.11 

trabalho que eu tanto me 
esforçara para realizar, percebi 

que tudo foi inútil, foi correr atrás 
do vento; não há nenhum proveito 

no que se faz debaixo do sol. A 
Sabedoria e a Insensatez 



Lucas 12.15 

Então lhes disse: “Cuidado! 
Fiquem de sobreaviso contra 
todo tipo de ganância; a vida 

de um homem não consiste na 
quantidade dos seus bens”. 

  



Mateus 5.3 

Bem-aventurados os 
pobres em espírito, 
pois deles é o Reino 

dos céus.  



Mateus 5.4 

Bem-aventurados 
os que choram, pois 
serão consolados.  



Mateus 5.5 

Bem-aventurados os 
humildes, pois eles 

receberão a terra por 
herança.  



Mateus 5.6 

Bem-aventurados os que 
têm fome e sede de 
justiça, pois serão 

satisfeitos.  



Mateus 5.7 

Bem-aventurados os 
misericordiosos, pois 
obterão misericórdia. 



Mateus 5.8 

Bem-aventurados os 
puros de coração, 
pois verão a Deus. 



Mateus 5.9 

Bem-aventurados os 
pacificadores, pois 

serão chamados filhos 
de Deus. 



Mateus 5.10 

Bem-aventurados os 
perseguidos por causa 

da justiça, pois deles é o 
Reino dos céus. 



Mateus 5.11 

“Bem-aventurados serão vocês 
quando, por minha causa, os 
insultarem, os perseguirem e 

levantarem todo tipo de 
calúnia contra vocês. 



Mateus 5.12 

Alegrem-se e regozijem-se, 
porque grande é a sua 

recompensa nos céus, pois da 
mesma forma perseguiram os 
profetas que viveram antes de 

vocês. 



Justiça 



Mateus 5.20 

Pois eu lhes digo que se a 
justiça de vocês não for muito 

superior à dos fariseus e 
mestres da lei, de modo 

nenhum entrarão no Reino dos 
céus. 



Prudência na construção da casa 



Mateus 7.24 

Portanto, quem ouve estas 
minhas palavras e as 

pratica é como um homem 
prudente que construiu a 
sua casa sobre a rocha.  



Mateus 7.25 

Caiu a chuva, transbordaram 
os rios, sopraram os ventos e 
deram contra aquela casa, e 
ela não caiu, porque tinha 

seus alicerces na rocha.  



Mateus 7.26 

Mas quem ouve estas 
minhas palavras e não as 

pratica é como um 
insensato que construiu a 

sua casa sobre a areia.   



Mateus 7.27 

Caiu a chuva, transbordaram 
os rios, sopraram os ventos e 
deram contra aquela casa, e 
ela caiu. E foi grande a sua 

queda”.    



Isto é para hoje, ou para o milênio? 



Mateus 5.48 

Portanto, sejam 
perfeitos como 
perfeito é o Pai 

celestial de vocês   



Mateus 5.44 

Mas eu lhes digo: Amem 
os seus inimigos e orem 

por aqueles que os 
perseguem,   


