
        

 

 

AS BEM-AVENTURANÇAS PARA OS DIAS DE HOJE 

7º A 

 

Bem-aventurados os que vão à escola, pois terão conhecimento 

Bem-aventurados os que ajudam os pobres, pois eles receberão felicidade e 
alegria 

Bem-aventurados os que têm amigos, pois terão companhia 

Bem-aventurados os que amam a todos, pois também serão amados (alunos: 

Letícia, Giovana, Derek e Felipe) 

 

Bem-aventurados os que ajudam seus amigos, porque aprenderão mais e 
trocarão conhecimentos 

Bem-aventurados os que estudam, porque terão um futuro promissor 

Bem-aventurados os que prestam atenção, porque irão ganhar inteligência 
(alunos: Arthur, Marina e Eduardo) 

 

Bem-aventurados os que fazem amizade, porque estarão em união  

Bem-aventurados os que ajudam os outros, porque serão recompensados por 
Deus com amor e carinho 

Bem-aventurados os que estudam, terão um futuro brilhante pela frente 

Bem-aventurados os que ensinam, porque estão fazendo uma vida acontecer 
(alunos: Beatriz, Guilherme e Ana Gabriela) 

 

Bem-aventurados os que dão amizade porque dão e recebem amor 

Bem-aventurados os que fazem doação, porque deixam pessoas felizes 

Bem-aventurados os que os que vivem em harmonia, porque viverão em 
comunhão 



 

Bem-aventurados os que estudam, porque terão conhecimento (alunos: Enrico, 

Luiza Melli, Gabriele, Thomaz) 

 

Bem-aventurados os que são amigos de verdade, porque serão ajudados 

Bem-aventurados são aqueles que respeitam o próximo, os que acreditam em 
Deus, porque serão abençoados 

Bem-aventuradas são as pessoas honestas, porque sempre terão dignidade e 
admiração (Alunos: Pedro e Rafael) 

 

7º B 

Bem-aventurados os que oram pela salvação, porque serão ouvidos  
Bem-aventurados os que trabalham pela paz, porque a terão no coração 
Bem-aventurados os que se unem para combater suas mágoas, porque serão 
libertados 
Bem-aventurados os que não vivem na solidão, porque vão ter sempre uma 
companhia que te deixará feliz (alunos: Rafaela e Paulo) 

 
Bem-aventurados os que são unidos e não brigam com seus colegas, porque 
farão boas e profundas amizades 
Bem-aventurados os que amam, porque serão amados e respeitados por todos 
Bem-aventurados os que educam, porque serão recompensados com muita 
gratidão 
Bem-aventurados os que respeitam seus professores, funcionários e colegas, 
porque serão respeitados em suas diferenças (alunas: Yasmin, Camila e Júlia) 
 
Bem-aventurados os que creem, porque estão buscando a paz 
Bem-aventurados os que ajudam e transmitem o que sabem para os outros, 
porque farão amigos e trocarão experiências 
Bem-aventurados o que têm amigos de verdade, porque não sofrerão e 
aprenderão mais sobre a vida (alunos: Giovanna, Maria Júlia Ito, Luiz e Henrique) 

 
Bem-aventurados os que trabalham para promover a felicidade, porque serão 
felizes 



 

Bem-aventurados os que partilham os seus bens e conhecimento, pois serão 
recompensados com a graça de Deus 
Bem-aventurados os que ajudam os necessitados, pois estão fazendo o bem 
Bem-aventurados os que espalham a palavra de Deus, pois serão amados 
Bem-aventurados o que são unidos, pois serão bem respeitados (alunos: Maria Júlia, 

Nicole, Theo, Luccas) 

 
Bem-aventurados os que respeitam independentemente das diferenças, pois 
assim a vida fica mais alegre 
Bem-aventurados os que perdoam, pois sabem que todos erram 
Bem-aventurados os que amam e não excluem, pois todos são iguais 
Bem-aventurados os que estudam, pois aprenderão e terão um bom futuro 
Bem-aventurados os que se esforçam, pois assim receberão os melhores 
resultados (Alunas: Thaís, Beatriz) 
 
Bem-aventurados os tristes, porque serão acolhidos e amados 
Bem-aventurados os que são diferentes, porque serão respeitados 
Bem-aventurados os amigos legais, que nunca nos deixarão, porque faremos 
história (alunos: Tatiana, Maria Clara, Heitor e Guilherme) 

 
“NO REINO DE DEUS TODOS SOMOS IGUAIS, E AS DIFERENÇAS FÍSICAS QUE 
EXISTEM NA TERRA NÃO INTERFEREM EM NADA, PELO CONTRÁRIO, NOS 
UNEM” (alunas: THAÍS, BEATRIZ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7º D 
 
Bem-aventurados os que ajudam os que têm dificuldade educacional, pois 
aprenderão ainda mais 
Bem-aventurados os que não excluem, pois estarão sempre em paz 
Bem-aventurados os que têm respeito pela opinião do próximo, pois 
respeitados também serão 
Bem-aventurados os que ouvem e falam na sua vez, pois experiência terão 
Bem-aventurados os que consolam os que estão sofrendo, pois solidários serão 
(Alunos: Isabela, Pedro, Julia, Gustavo) 

 
Bem-aventurados os que têm amigos, porque nunca sentirão solidão 
Bem-aventurados os que fazem o bem, porque colherão o mesmo 
Bem-aventurados os que respeitam, pois serão respeitados 
Bem-aventurados os que ajudam, pois ficarão realizados (Alunas: Michaeli, Victória, 

Beatriz Joo) 
 

Bem-aventurados os que têm amigos, pois eles trazem união 
Bem-aventurados os que estudam, pois conhecimento e sabedoria terão 
Bem-aventurados os que respeitam, pois respeitados serão 
Bem-aventurados os solidários, pois a paz herdarão (Alunos: André, Pietra, Juliana, 

Rafael) 

 
Bem-aventurados os que ajudam os amigos, pois recompensados serão 
Bem-aventurados os que ajudam na limpeza do colégio, pois serão bem vistos 
por todos 
Bem-aventurados os que estudam, pois aprenderão e irão bem nas provas 
Bem-aventurados os que fazem a lição, pois recordarão a matéria (Alunas: Ana 

Carolina, Carolina, Luana e Marina) 

 


