
Atitudes humanas 
iluminadas pelo sagrado



Gratidão

Uma vida cheia de gratidão.

"Em todas as circunstâncias, dai
graças, porque esta é a vosso
respeito a vontade de Deus."

I Tessalonicenses 5,18 
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Paz

A paz é a única forma de nos
sentirmos realmente humanos.

Albert Einstein

Em paz me deito e logo adormeço, pois só
tu, Senhor, me fazes viver em segurança.

Salmo 4,8



Fé
A fé ilumina nosso coração e
nos faz enxergar o positivo
mesmo quando parece não
existir nada de bom.

Autor desconhecido

"Peça-a, porém, com fé, não duvidando;
porque o que duvida é semelhante à onda
do mar, que é levada pelo vento e lançada
de uma para outra parte." Tiago 1,6
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Amor

Amo como ama o amor.
Não conheço nenhuma
outra razão para amar
senão amar.

Fernando Pessoa

"O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo
espera, tudo suporta." I Coríntios, 13



Alegria
A alegria evita mil males e
prolonga a vida.

William Shakespeare

"A alegria do Senhor será a vossa
força”. Neemias 8,10



Paciência

Paciência e perseverança tem o
efeito mágico de fazer as
dificuldades desaparecerem e
os obstáculos sumirem.

John Quincy Adams

"Espera no Senhor e seja forte! Fortifique
o teu coração e espera no Senhor!"

Salmos 26,14



Bondade

A bondade em palavras
cria confiança; a bondade
em pensamento cria
profundidade; a bondade
em dádiva cria amor.

Lao-Tsé

"Senhor, trata com bondade os que
fazem o bem, os que têm coração
íntegro. " Salmo 125,4



Mansidão

Quem pratica a mansidão
sempre sai ganhando porque
tem as rédeas das suas
emoções nas mãos.

"Felizes os mansos, porque
possuirão a terra!"

Mateus 5,5



Perdão

O fraco jamais perdoa: o
perdão é uma das
características do forte.

Mahatma Gandhi

"Senhor, quantas vezes deverei perdoar a 
meu irmão quando ele pecar contra mim? 
Até sete vezes?" Jesus respondeu: "Eu 
digo a você: Não até sete, mas até setenta 
vezes sete.

Mateus 18, 21s


