


 
Pois o amor ao dinheiro é uma 
fonte de todos os tipos de 
males. E algumas pessoas, por 
quererem tanto ter dinheiro, 
se desviaram da fé e 
encheram a sua vida de 
sofrimentos. – 1 Timóteo 6:10  

 



 
Os ricos arranjam muitos 
amigos, mas o pobre não 
consegue nem conservar os 
poucos que tem. - Provérbios 
19:4 
  



 
Os desejos das pessoas são 
como o mundo dos mortos: 
sempre há lugar para mais 
um. - Provérbios 27:20  

  



 
Alegre-se, jovem, na sua mocidade!  
Seja feliz o seu coração nos dias da sua 
juventude! Siga por onde seu coração 
mandar, até onde a sua vista alcançar; 
mas saiba que por todas essas coisas 
Deus o trará a julgamento. Eclesiastes 
11:9 
 
  



 
Eu disse a mim mesmo: 
“Venha. Experimente a 
alegria. Descubra as coisas 
boas da vida!” Mas isso 
também se revelou inútil. 
– Eclesiastes 2:1  

  



 
1. Ter o Reino dos Céus 
2. Ser consolado por Deus 
3. Receber a terra como herança 
4. Ser satisfeito 
5. Obter misericórdia 
6. Ver Deus 
7. Ser chamado de ‘Filho de Deus’ 
  



 
Felizes os pobres em espírito 
(as pessoas que sabem que 
são espiritualmente pobres) 
pois deles é o Reino dos Céus.  
- Mateus 5:3 
  



 
Felizes os que choram, pois 
serão consolados (Deus os 
consolará). - Mateus 5:4 
  



 
Felizes os humildes pois eles 
receberão a terra por herança. 
- Mateus 5:5 
  



 
Felizes os que têm fome e 
sede de justiça (de fazer a 
vontade de Deus) pois serão 
satisfeitos. - Mateus 5:6 
  



 
Felizes os misericórdiosos, 
pois obterão misericórdia. - 
Mateus 5:7 
  



 
Felizes os puros de coração, 
pois verão a Deus.  - Mateus 
5:8 
  



 
Felizes os pacificadores, pois 
eles serão chamados filhos de 
Deus. - Mateus 5:9 
  



 
Felizes os perseguidos por 
causa da justiça, pois deles é o 
Reino dos Céus. - Mateus 5:10 
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