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As Bem Aventuranças
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.



Pobres de espírito:

Por pobres de espírito Jesus não entende os homens 
desprovidos de inteligência, mas os humildes: ele d isse que o 
reino dos céus é deles e não dos orgulhosos.
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Os que choram:

Chorar por si só não tem valor nenhum, por isso, mu itos 
choram sem consolação. É o caso das constantes lást imas 
pelas perdas egoístas ou ambições frustradas. O cho ro com 
valor é aquele que evoca um arrependimento sincero ante o 
erro cometido, não só com relação ao próximo como c om 
relação a Deus. Nesse sentido chorar é ter saúde es piritual. 



Os mansos:

Ser manso não significava ser um covarde servil, ma s um 
crente na bondade de Deus e na benignidade do unive rso, 
mesmo quando a alma vive imersa no sofrimento e não  vê 
razão para isso. Essa regra exprimia a aceitação da  vontade 
de Deus. 
O mundo acha que o manso é covarde, vacilante, frac o. Mas, 
mansidão não é fraqueza é sim "força tornada gentil ".
A Mansidão é uma atitude interna de quem é pobre de  espírito 
e de quem chora. É o ponto de vista que a pessoa fa z de si 
mesma, que se expressa da forma com que o cristão v ê os 
outros. 
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Os misericordiosos:

Misericórdia é uma disposição da alma, de ser semel hante a 
Cristo ao encarar amigos, inimigos, desprezados, e 
pecadores. É uma manifestação da conduta. O miseric ordioso 
usa de bondade ao julgar os outros, procura o melho r, não o 
pior, é lento para condenar, rápido para recomendar .
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Os que têm fome e sede de justiça:

A justiça da terra é falha, ignora as causas profun das que 
levaram alguém a cometer uma falta, por isso julga 
superficialmente, e muita coisa fica impune. Contud o, nada 
poderá iludir a Justiça Divina que é incorruptível,  e cobrará as 
faltas cometidas mais cedo ou mais tarde.



Os pacíficos:

Os pacíficos são aqueles que obedecem à lei da frat ernidade. 
Sabendo que todos somos irmãos, filhos de um único Pai, 
tratam a todos com brandura, moderação, mansuetude,  
afabilidade e paciência.
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Os puros de coração:

Ser puro de coração é não dar abrigo a paixões infe riores, tais 
como: o ódio, a inveja, a maledicência, o orgulho, a 
concupiscência, pois as paixões inferiores turvam a  visão 
espiritual.



Os que sofrem perseguições:

As nobres idéias que fazem com que a humanidade ava nce 
espiritual, moral e materialmente, encontram oposit ores que 
se esforçam por esmagá-las, e utilizam -se de seus poderes de 
forma equivocada.
Compreendendo a injustiça que semelhantes opositore s 
espalham pela Terra, Jesus torna dignos de recompen sa 
divina os homens esclarecidos e de boa vontade, que  lutam 
para que a Justiça reine em todos os setores das at ividades 
humanas.
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Quem responderá a perguntas 
como estas: Por que uns sofrem 
mais do que os outros? Por que 
uns nascem em ambiente de 
extrema miséria sem 
oportunidade de uma vida digna 
e outros nascem na riqueza com 
todas as oportunidades nas 
mãos? Por que uns se esforçam 
e nada conseguem, ao passo 
que para outros tudo sorri? 
A fé numa vida futura sem a 
idéia da reencarnação pode até 
infundir paciência ao sofredor, 
mas "desmente a justiça de 
Deus“. 

As bem -aventuranças, 
analisadas fora do 
contexto 
reencarnacionista, 
servem, na melhor das 
hipóteses, apenas para 
que os pobres, os doentes 
e os injustiçados se 
conformem.
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As Bem Aventuranças - Entendimento”

1. Deus, inteligência suprema do Universo e a 
causa primária de todas as coisas.

2. Imortalidade dos Espíritos.
3. Reencarnação; vidas sucessivas; 

possibilidade de reeducação.
4. Leis de causa e efeito.
5. Confiança e fé na vida futura.
6. Certeza de que fomos criados para sermos 

felizes .

Kardec nos diz: É difícil entender as Bem -
aventuranças na sua totalidade sem os seguintes 

conhecimentos:



As Bem Aventuranças

As bem -aventuranças abordam um ideal a ser 
atingido por todas as criaturas. Elas se 

constituem, numa mensagem divina aos 
homens de todas as raças e de todas as 

épocas, destinada a servir-lhes de roteiro, 
rumo à perfeição.

Bem-aventurados quer dizer Felizes.
Cada frase é um hino completo de exaltação. 
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