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À minha querida filha Carla, Luz da minha vida!
Aos meus queridos pais, Adamastor e Maria,
pela sua vitoriosa missão neste mundo!
A todos os meus queridos irmãos e irmãs
e demais parentes!
Ao meu querido marido Ivan, com muito amor!
Aos meus queridos leitores de “As Sementes da
Felicidade”, na expectativa de que minhas Páginas
levem inspiração e sejam úteis às suas vidas.

Apresentação
Meu objetivo ao escrever e publicar meus livros, é colaborar na transformação deste mundo para melhor, onde
reine a Paz, a Justiça, a Harmonia, o Amor!
Minha vocação literária manifestou-se aos 15 anos de
idade, quando comecei escrever poesias no meu Diário.
Escrever minhas Páginas e publicá-las, e também compor música e divulgá-las, proporcionam-me grande alegria!
Ser escritora e compositora é a minha missão artística
neste mundo!
Nasci no dia 14 de novembro de 1937, na cidade de
Carangola, MG.
Meus queridos pais, Adamastor Sobrosa e Maria Alves
Sobrosa, dedicaram suas vidas a nós, seus dez filhos.
Sou escritora filiada à UBE-GO – União Brasileira de
Escritores de Goiás –, Bacharel em Direito, Professora de Piano, Compositora e Funcionária Pública Federal aposentada.
Iniciei a divulgação de minhas Páginas Literárias, a
partir dos anos 60, quando foram publicadas algumas Páginas de minha autoria, em jornais de Goiania.
A partir de 1984, quase uma centena de poemas, crônicas literárias, cartas e artigos de minha autoria, foram publicados em Jornais de Goiânia, Brasília, São Paulo, Rio de
Janeiro e Niterói.
Meu primeiro livro “Estes tempos difíceis de agora”,
foi publicado pela Secretaria de Cultura de Goiás, em 1985.
Meus livros “Meu Diário””Meu Diário em uma Grande
Cidade” e “Minhas Páginas Literárias”, foram lançados na internet, pelo site www.nitnet.com.br/lsobrosa, a partir de 2001.

Em 2003 publiquei meu quinto livro, “Mais longe que
o olhar”, pela Editora Muiraquitã.
“Voos Imaginários”, meu sexto livro, foi publicado
também pela Editora Muiraquitã, em 2007.
Meu sétimo livro, “O Dia e a Magia”, também publicado pela Editora Muiraquitã em 2011.
“Passado Presente Futuro”, lançando em 2012, é o meu
oitavo livro, também publicado pela Editora Muiraquitã.
Em 2013, escrevi “O Templo”, meu nono livro, também
publicado pela Editora Muiraquitã.
“O mundo dentro do coração”, foi meu décimo livro,
lançado pela Editora Muiraquitã, em Janeiro de 2016.
No meu ofício de escrever, eu busco a inspiração para
transceder o mundo material e captar a essência do mundo
espiritual.
Um novo mundo está à espera de todos os que buscam
na Divindade, o seu verdadeiro Destino!
Através de minhas Páginas, quero levar belas emoções
aos leitores, e unir o meu coração a todos os corações que palpitam pela Infinita Felicidade que acena para a humanidade!
A vitória vibrará em Cantos de Júbilo, quando todos
darem as mãos e contemplarem juntos, a grandiosidade de
viver e adorar o Supremo Criador da Vida!
Este meu décimo primeiro livro, “As Sementes da Felicidade”, é mais um etapa de minha missão literária, e eu tenho
a expectativa de levar aos leitores, momentos de reflexões que
os inspirem no seu caminhar por este mundo!

Lieda Sobrosa
Rio de Janeiro, 25 de Outubro de 2016

ndice
No ocaso da vida				
11
Mil pensamentos				12
Divulgação					14
As consequências				15
A página do dia de hoje			
16
Os momentos alegres				17
Refúgio divino					18
Os dias que passam				
19
O shopping					20
Pelos quatro cantos do mundo		
21
O dia da libertação				
23
O suceder das emoções			24
O desafio de viver				
25
Influências					26
A vontade divina				27
Paraíso das musas				28
A fonte						29
Eu e os outros					30
Eu preciso					31
Estamos no fim dos tempos?			
32
Um bálsamo					33
Forças do bem e forças do mal		
34
As sementes da felicidade			36
As cidades					37
Uma luz no fim do túnel			
39

Lágrimas e risos				40
História						41
O idealista					42
Pesquisa					43
O caminho das flores				44
Vida						45
A construção					47
O amor a Deus				
48
O despertar de um novo dia			
49
As profecias					50
Os anjos					51
Invocações aos anjos				52
Página de amor, paz e alegria		
53
As mensagens para o mundo			
54
As flores do caminho				56
As respostas de Deus				57
Em um dia que parece eterno		
58
Na caminhada por este mundo		
59
Mensagens					60
As portas do céu				
61
A caminhada					62
O acordar para a vida			
63
No passar do tempo				
64
Campo de batalha				65
A imaginação					66
Quando a alegria reinar no mundo		
67
O Cristo e o anticristo			68
Reflexões divinais				69
A ventura de ter Cristo na vida		
70

No ocaso da vida
O Ideal resplandece No Ocaso da Vida que ainda pulsa latente em corações destemidos que enxergam longe e
querem continuar no seu afã de novas obras criar, e viver a
espalhar alegrias e esperança, e quando têm a alma a sangrar, fitam os céus a clamar, na espera contínua de um dia a
um Porto Seguro chegar, onde as dúvidas se dissiparão, e no
seu ser brilharão a certeza de que o seu viver não foi em vão,
No Ocaso da Vida, a chama que não se apaga, aponta novos caminhos a esperar, ao lado dos entes queridos que dão
a força para lutar em dias áridos ou claros, a Fé a iluminar,
Projetos a concretizar, a gratidão pelas Graças recebidas,
na Vida que continua a brilhar e a vibrar, a querer aprender
mais dos mistérios, descobrir soluções para problemas complexos, No Ocaso da Vida, arrependimentos, pedidos de
perdão, e novas oportunidades surgem, nunca é tarde para
cumprir a Lei do Amor que governa o Universo, No Ocaso
da Vida, o ser que cumpriu sua missão, vibra de alegria, encontrará Anjos a lhe esperar, uma fase de sua vida termina
no seu último respirar, e outra se inicia, no afã eterno da felicidade encontrar, no Seio do Criador, No Ocaso da Vida,
a expectativa de um novo mundo descobrir, na Presença
do Pai que o espera de braços abertos e lhe dirá: venceste,
filho querido, e receberás o prêmio da Vida de Paz, Amor e
Felicidade Eterna!!!
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2014
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Mil pensamentos
Mil Pensamentos borbulham nas cabeças que circulam por este planeta, e geram tudo o que acontece,
de bom ou ruim, Mil Pensamentos dão origem a mais
Pensamentos, que multiplicam-se indefinidamente, no
transcorrer das vidas que esboçam sinais diferentes entre
si, na interminável corrida pelos dias que vêm e vão, em
transformações constantes, que embriagam os sentidos,
derrubam e levantam seres que permanecem sem explicações, caminham pelos seus caminhos e enveredam em situações complicadas, por vontade própria ou alheia, Mil
Pensamentos guiam ou desviam pessoas das suas veredas,
nos seus passos de todo dia, em emoções diversas e diversificadas, de dores e alegrias, esperanças e desesperanças,
em luzes e escuridões, sempre a buscar e a realizar, nas
interrogações de respostas passageiras que se transformam em novas perguntas, e o mundo a girar e palavras a
animar e a aborrecer, de todo lado e em todo lugar, nos
Mil Pensamentos a desafiar a intrincada rede das relações humanas, de conclusões diferentes, opiniões contrárias, no fervilhar dos Mil Pensamentos de cada um,
nas repetições que acalmam ou enervam, na procura de
novas descobertas para solucionar problemas e ter paz,
mais contentamento, Mil Pensamentos para criar e sair
da rotina diária, levar boas surpresas para todos que esperam sempre, na comunicação imprescindível entre as
criaturas, Mil Pensamentos a jorrar, invisíveis pelos ares
das cidades, entre temores e calmarias, Pensamentos que
levam seres às Alturas e descem às profundezas, nos anos
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que passam e exigem soluções para o Encontro definitivo
com a Felicidade, que é ter Deus sempre nos Mil Pensamentos de cada dia e que expressarão a Verdade, um dia,
na Eternidade!!!
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2014
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Divulgação
Tudo o que é bom, precisa ser divulgado, a Divulgação é essencial para todo mundo saber e utilizar, a humanidade vive na era da Comunicação, todos precisam
saber de tudo, nada pode ser escondido nem oculto, e o
que acontece a todo momento, propaga-se com a rapidez
de um raio, e pode ser bom ou ruim, gera atos benéficos
ou maléficos, todos querem divulgar o que acham importante em suas vidas, e pergunta-se: é imprescindível a
Divulgação de tudo? a Divulgação das obras dos artistas,
lhes dão grandes alegrias, a Divulgação de descobertas
científicas, dão alento e esperança aos doentes, a Divulgação na luta pelos Direitos Humanos, faz criar-se novas leis
mais justas, a Divulgação das Leis Divinas para a salvação
das almas, é urgente, a Divulgação do Bem, faz gerar mais
Bem, a Divulgação de Palavras inspiradas, inspira atos nobres que beneficiam multidões, a Divulgação da Verdade,
trará a paz, o amor, a felicidade, e levará a humanidade ao
seu verdadeiro destino!!!
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2014
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As consequências
As Consequências de tudo o que se faz, estão aí, por
toda parte, Consequências boas ou más, todos os atos geram conseqüências agradáveis ou penosas, úteis ou inúteis,
alegres ou tristes, benéficas ou maléficas, produtivas ou
improdutivas, libertam ou aprisionam, as Consequências
estão em todo lugar, no mundo todo, multidões desvairadas não pensam nas Consequências de suas atitudes,
leis justas levam esperança, leis injustas levam ao caos, as
Consequências do comportamento humano, estão à vista
de todos, e Consequências previsíveis e imprevisíveis, saltam aos olhos, loucos estão à solta, e as Consequências
multiplicam-se e afetam a sociedade, atos daqueles que
obedecem a DEUS, trazem paz, harmonia e a esperança de
dias melhores para a humanidade!!!
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2014
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A página do
		 dia de hoje
Amanheceu e rogo a Inspiração às Musas da Arte,
para escrever a Página do Dia de Hoje, nesta manhã de sol
de um dia que se inicia, e gravará pensamentos, emoções,
acontecimentos e a continuação dos enredos das vidas, A
Página do Dia de Hoje, trará risos e lágrimas, dores e alegrias, nas horas que passarão rápidas, em cenas repetidas,
aflições e alívios, esperança e sacrifícios, a Página do Dia
de Hoje, traz o medo, a coragem, o esmorecer, a Fé, o lutar,
o vencer, o perder, capta palavras doces, amargas, a insensatez, a compaixão, a comunicação, a solidão, atos, fatos
diferentes, decisões, indecisões, nas limitações da vida do
ser humano que quer saber sempre mais, na busca da felicidade, em impotentes esforços para antever o que o espera
nos dias que virão e nas Páginas que escreverá, na incógnita
do viver em transformações constantes, Na Página do Dia
de Hoje, o ser humano traça planos que se realizarão ou
não, e sente a necessidade imprescindível que todos têm uns
dos outros, em todas as Páginas dos Dias que chegam todo
dia, ao amanhecer e exigem forças quase sobre-humanas
de todos, em um caminhar que parece sem fim, a cumprir
um destino de final desconhecido, na expectativa de uma
Ajuda Superior que impulsiona o ser para a frente, e lhe dá
a certeza de que não está só nas Páginas do Dia de Todos os
Dias neste mundo!!!
Rio de Janeiro, 1 de setembro de 2014
16 | AS SEMENTES DA FELICIDADE

Os momentos alegres
Há Momentos Alegres nos sonhos que se tornam realidade, na companhia dos entes queridos, nas notícias boas
esperadas há tempos, na união dos casais, no livro publicado, na cura das doenças, no nascer dos filhos, no casamento
desejado, na compra da moradia que se queria, no praticar
a ginástica necessária, no escritor ao escrever seus livros,
no passar em um concurso, ao ser aprovado para a vaga em
um emprego, ao dar ou ganhar um presente, no receber
carinho do namorado, noivo, marido, a mãe ouvir um filho dizer que ela é a melhor mãe do mundo, em reunião de
amigos, na viagem esperada, na oração fervorosa, na leitura
que traz respostas, na inspiração para realizar o que se deseja, ao colocar a cabeça no travesseiro com a consciência
em paz, ao acordar e lembrar do dia agradável que o aguarda, ao planejar boas obras, ao ser útil a alguém, ao receber
gratidão por uma ação benéfica, no descobrir soluções para
algum problema próprio ou alheio, na execução de um Projeto, em um sucesso alcançado, na comunicação agradável,
na compra de algo muito desejado, ao sair de uma aflição,
na esperança que dá alento, no cumprimento de um dever,
no assistir um bom filme, no ouvir uma Pregação religiosa inspirada, na libertação de uma depressão, no saber que
todos precisam uns dos outros, para terem Momentos Alegres, que se multiplicarão, no caminhar pela Vida, quando
o Amor estiver em todos os corações!!!
Rio de Janeiro, 2 de setembro de 2014

LIEDA SOBROSA | 17

Refúgio divino
É tão bom saber que existe um Refúgio Divino onde
se pode ir em busca de proteção, apoio, ajuda em todas as
situações de fragilidade humana, Refúgio Divino que traz
a força e a certeza de que não se está sozinho, que existe
um Ser Supremo que atende a todos que O buscam com Fé,
o Refúgio Divino é a tábua de salvação no mar revolto da
vida, entre aflições e dores variadas, quando o medo surge
de repente e paralisa o ser na sua pequenez diante da grandiosidade da Vida oculta no dia a dia de fatos corriqueiros, o Refúgio Divino é um lugar seguro que traz a paz e a
imensidão do Amor de Deus a envolver todos os oprimidos,
desalentados, apavorados, sofredores de todo tipo, ansiosos, deprimidos e sem esperança, é só correr para o Refúgio Divino, que socorre todos os perdidos neste mundo, os
conscientes e inconscientes, em um viver instável e cheio de
armadilhas e ilusões passageiras, o Refúgio Divino livra
das dúvidas, interrogações, medos, o Refúgio Divino habita
nos corações, libertará a humanidade da escravidão e dará
a verdadeira vida de felicidade que todos almejam!!!
Rio de Janeiro, 3 de setembro de 2014
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Os dias que passam
Todos estão dentro do dia que a cada dia renova tudo,
pessoas vêm cada dia com um olhar diferente, situações se
transformam, pensamentos e sentimentos modificam-se nos
Dias que passam, ações se renovam, alegram corações, ou
se deterioram e entristecem, nos Dias que passam, atos se
repetem e animam ou desanimam, tranquilizam ou afligem,
lições são aprendidas, experiências, adquiridas, e é preciso
aprender sempre mais, pois os Dias que passam, passam
rápido, e um Dia todos darão adeus aos dias, que são como
um torvelinho, em cenas novas que surgem no desenrolar
do tempo, os Dias que passam e não voltam mais, trarão
sempre novidades, acontecimentos bons e ruins, a humanidade está dentro dos Dias que passam e trazem ilusões e
desilusões, fatos inéditos acontecerão, os Dias que passam,
são incógnitas, nas surpresas a curto e longo prazo, nos enredos que sobressaltam e amedrontam, indefesos à mercê de
forças desconhecidas, nos Dias que passam, novas gerações
trazem esperança de Dias mais felizes, nos Dias que passam,
todos seguem como marionetes, cada um no seu mundinho
particular, que levará todos para mundos inexplorados do
Desconhecido, nos Dias que passam, é preciso agradecer ao
Criador dos Dias, que a cada dia dá oportunidades para o
Amor fazer morada nos corações e a humanidade encontrar
a felicidade em todos os Dias que passam!!!
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 2014

LIEDA SOBROSA | 19

O shopping
O Shopping é um lugar muito bom para se ir passear,
no Shopping, todo mundo está contente, esquece os problemas, vê cenas diferentes que não se vê em casa, vê pais com
suas crianças a caminharem despreocupados, vê namorados
a olhar vitrines, vê casais de todas as idades passeando, conversando, vê pessoas sentadas em restaurantes, almoçando,
contando novidades de suas vidas, há trocas de energias
positivas, produtos variados atraem interesses, as Livrarias
estão sempre cheias de leitores que procuram livros de seu
interesse para comprar, no Shopping, todos estão de alto
astral, não brigam, faz bem andar pelo Shopping na companhia de entes queridos, e o movimento do Shopping, distrai
até quem está só, muitos vão lá só para comprar alguma coisa e saem rápido, no Shopping tem cinemas para se distrair,
e quem inventou o Shopping merece aplausos, pois é um dos
melhores lugares de lazer, é um Oasis onde se encontra paz
e distração, e por isso tudo que o Shopping oferece aos seus
frequentadores, eu amo o Shopping!!!
Rio de Janeiro, 8 de setembro de 2014
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Pelos quatro
cantos do mundo
PELOS QUATRO CANTOS DO MUNDO eu andei
e vi o bem e o mal se digladiando em uma batalha sem
fim, vi alegrias e tristezas, gente caindo e se levantando,
bebês nascendo, crescendo, e no fim da vida, pessoas
fortes e fracas, a fortaleza e o desalento, a procura constante pela felicidade, a fuga da dor, em gerações se sucedendo, descobertas e invenções espetaculares de mentes
privilegiadas, e o tempo a correr, a voar, nos dias intermináveis a construir sonhos, atos e fatos inéditos a causarem admiração e aclamações em feitos memoráveis, o
ser humano sempre a buscar, a interrogar, a criar, e os
pecados da humanidade a se perpetuarem pelos séculos,
em cenas iguais e diferentes, vi a Fé brilhar e dar forças
para o caminhar, a perseverança, o perdão, a vingança, as epidemias, guerras, luxúria, ambições desmedidas, corações bondosos e impiedosos, almas tementes
a Deus e almas sem Deus, vi senhores e escravos, acontecimentos maravilhosos e terríveis, crianças a brincar,
velhinhos solitários a chorar, a riqueza e a pobreza, a
saúde e a doença, a vitória e a derrota nos desafios sem
par, e o mundo a girar sem parar, e as horas a trazerem
lenitivos e a cura, a esperança e a descrença, o bem-estar e o mal-estar, coisas ocultas, ilusões e desilusões, o
amor e o ódio, a paz e a tormenta a se alternarem sem
parar, sim PELOS QUATRO QUANTOS DO MUNDO
eu vi muita coisa, e tem e terá muita coisas para ver, que
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existe e existirá em um futuro que transcende a compreensão humana, e trará a Luz que iluminará as vidas
para sempre!!!
Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2014
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O dia da libertação
O Dia da Libertação está próximo!
Hosanas ao Senhor dos Mundos, que libertará o
mundo do sofrimento, e a Glória dos dias futuros se manifestará em todo o seu esplendor, um Divino Mundo surgirá e encherá de alegrias o ser liberto de seus conflitos, torturas e dor, toquem as cornetas, os Anjos voam pelos Céus
e proclamam a Paz e o Amor que governarão este mundo,
Hinos de Louvor em toda parte, chegou o Salvador das almas, ajoelhem-se e agradeçam todos pelo Dia da Libertação, livres do jugo que pesou sobre a humanidade durante
milênios, e nunca mais o medo e a discórdia arrastarão
multidões, o Dia da Libertação iniciará uma Nova Era de
felicidade inconcebível aos escravos do pecado que domina
a Terra, olhares fitos no Alto, verão a Luz chegar, e haverá
exclamações de júbilo no mundo todo, Vivas para o Libertador, palmas para os milhares de Anjos que vêm salvar
os tementes a Deus e à Sua Justiça, o Dia da Libertação
finalmente chegará e todos unidos em um grande abraço,
cantarão Hinos de Louvor ao Salvador que enxugará toda
lágrima e reinará para sempre nos corações!!!
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2014
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O suceder
		 das emoções
No decorrer da vida e dos dias, emoções variadas se
sucedem, revezam-se, emoções muito diferentes passam
pelos corações, e vêm e se vão, e voltam, pode-se acordar
sem ânimo, e mais tarde estar super animado, as emoções
são um sentir inexplicável, surgem e somem de repente,
substituídas por outras, são reações a vários fatos diferentes, notícias que se escuta, cenas que se vê, e todos, sem
saber, influenciam outros, O Suceder das Emoções, é algo
muito interessante, a tristeza vira alegria, a desesperança
vira esperança, a ansiedade vira tranquilidade, o medo vira
destemor, a fraqueza vira força, o ódio vira perdão, a solidão vira animação, a indiferença vira interesse, e assim, os
dias vão passando, de emoção em emoção, boas ou ruins,
que levantam e derrubam, que são alertas, inspiram, vibram
em todos os momentos, e levam seres para a frente e para
trás, emoções adoecem e curam o ser humano, emoções dão
origem a grandes feitos, descobrimentos, projetos úteis que
movem o mundo e causam todo tipo de situações, são invisíveis mas motivam tudo o que existe, emoções sucedem
a vida toda, a guiar os passos para o bem ou para o mal,
emoções são manifestações do Divino, a mostrar o caminho
para se chegar ao Amor, que trará a felicidade verdadeira a
todos os corações!!!
Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2014
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O desafio de viver
Viver é um desafio desde o nascer até o morrer, O Desafio de Viver, é lançado em todas as vidas, que lutam sem
cessar para continuar a viver, os perigos rondam as vidas de
várias maneiras, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, e vencer os desafios é uma conquista de
todos os dias, nos obstáculos que se enfrenta, e nessa peleja
que parece sem fim, só os fortes vencem, no suceder contínuo dos problemas, com tréguas esporádicas, mas, não se
está sozinho nessa luta, quem tem DEUS no coração, que o
ajuda em todos os momentos, e os entes queridos dão o estímulo para o continuar do viver, e a consciência tranquila
também, e os dias vão passando, os anos se sucedendo, e O
Desafio de Viver, continua, para os vencedores, que um dia
receberão o galardão pela sua Vitória, no Viver desafiante
de cada dia!!!
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2014
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nfluências
Influências boas ou más vêm de toda parte, forças
desconhecidas e misteriosas influenciam pessoas para o
Bem ou para o mal, é preciso cuidado para não se tornar
um joguete de poderes visíveis e invisíveis, Influências de
parentes, amigos, Meios de Comunicação de Massa, Influências transformam vidas para melhor ou pior, marionetes dançam em frenéticas danças, Influências benéficas
ajudam, nas decisões, Influências maléficas prejudicam,
Influências levam à Salvação ou à perdição da alma, é
necessário analisar tudo o que se lê, ouve e vê, para não
cair em ciladas, Influências penetram em mentes fortes e
fracas, voam pelos ares e lares, levando soluções ou problemas, Influências sopram nas mentes a todo momento,
e é imperioso distinguir as Influências Divinas, das infernais, para escapar das armadilhas, é necessário estar
revestido com o escudo da Fé e do Amor, para chegar no
fim do caminho desta vida, com a consciência em paz e
alegria no coração!!!
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2014
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A vontade divina
A VONTADE DIVINA ofusca os mortais que seguem
ao seu bel prazer, sem questionar a Vontade Divina para suas
vidas, e por isso tropeçam, caem, sofrem, choram, cometem
desatinos, e assim a insanidade campeia pelo mundo e leva
almas aos montões para a perdição e a dor, a VONTADE
DIVINA é o melhor para cada um, neste mundo que abriga
infratores de todo tipo, em uma humanidade que caminha a
passos largos para a destruição total, a VONTADE DIVINA
deveria ser consultada em todas as situações de indecisões,
incertezas e desorientações totais, pois a sabedoria da VONTADE DIVINA sabe todas as respostas para os conflitos,
faz a alegria brilhar, tira a dor de corações cansados de sofrer, obedecer a VONTADE DIVINA é encontrar a LUZ que
ilumina os caminhos e levará à VITÓRIA FINAL, ouvir e
cumprir a VONTADE DIVINA, é ir ao encontro da felicidade eterna que todos almejam, fazer a VONTADE DIVINA
é caminhar com passos seguros, ao encontro com o CRIADOR que ama os seus filhos e está dentro de todos que O
amam e fazem a Sua DIVINA VONTADE!!!
Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2014

LIEDA SOBROSA | 27

Paraíso das musas
Minha alma presa na aridez do mundo material, eleva
os pensamentos ao Paraíso das Musas, onde a Beleza das
ideias povoam esse lugar de mil encantos, e a Arte brilha
em todo o seu esplendor, em criações magníficas que emocionam, e é uma grande dádiva penetrar nesse mundo maravilhoso das Artes, na magia das palavras, sons e cenas, que
refulgem e ofuscam a vida material de limitados atos, no
viver insatisfatório dos mortais, no Paraíso das Musas, há
infinitas obras que lançam luzes e inspiram caminhos inebriantes que salpicam gotas de poder em seres privilegiados
que têm acesso a esse Paraíso das Musas, e faz esquecer por
momentos, o mundo de dores, nesta vida conturbada, cheia
de incertezas e medos, no Paraíso das Musas, o viver é um
suceder de delícias, emoções puras, alegrias, risos, o Paraíso
das Musas é o sonho dos poetas, o anelo dos artistas que
anseiam trazer de lá, pérolas de grande valor para despertar
mentes adormecidas, o Paraíso das Musas convida todos a
descobrirem o Belo, que os levará para mais perto do Criador do Paraíso das Musas, reservatório infinito de grandiosidade e Luz, que brilhará sempre na imensidão dos sonhos
que povoam o Espírito!!!
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2014
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A fonte
A Fonte ali está, com suas águas cristalinas à espera
dos peregrinos sedentos que vêm de toda parte em busca da
Fonte que tem o Poder de solucionar todos os problemas,
acalmar, alegrar, dar força para o peregrino prosseguir na
sua jornada que parece eterna, e a Fonte, com suas propriedades sobrenaturais, dá o alento precioso e essencial para
cada um cumprir sua missão, mas, há os que desprezam
a Fonte, buscam meios ilusórios para continuar a viver, e
se afastam cada vez mais da Fonte que contém tudo que
os peregrinos precisam para vencerem suas lutas interiores
e revezes da vida, a Fonte é a esperança para o aflito, o
desiludido, o que está à beira de abismos insondáveis, e se
esquecem da Fonte que jorra a Luz que os peregrinos precisam, para libertarem-se de tudo que os faz sofrer, a Fonte,
sempre presente, a jorrar do Manancial de Amor que o
peregrino busca ansiosamente, em dias atribulados de um
viver incerto, perigoso, cheio de ciladas e armadilhas mortais, e só aqueles que bebem da Água da Fonte, estarão a
salvo, e cumprirão o seu destino de ser eternamente feliz!!!
Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2014
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Eu e os outros
Aqui estou eu, e os outros estão lá, perto ou longe,
eu, a escrever, e os outros a fazerem mil coisas diferentes,
e todos poderemos influir em vidas, Aqui estou eu, tentando criar algo útil, sensível, inspirador, e pelo mundo todo,
pessoas planejam coisas que ajudarão, complicarão ou destruirão multidões, nos bastidores, atos são planejados para
afetar milhões de pessoas, Eu estou aqui, só, pensando neste momento, em resolver problemas pessoais, familiares e
de amigos, e outros estão também fazendo a mesma coisa,
muitos planejam obter resultados benéficos ou maléficos,
Eu e os outros, os outros e eu, na superfície deste planeta,
a enfrentar lutas internas e externas, iguais ou diferentes,
Eu e os outros, dependemos uns dos outros para sobreviver,
para viver bem, ter estímulos e paz, sozinhos, estaremos desamparados, fracos, todos vivem para os outros, participam
de outras vidas, Eu e os outros estamos ligados indissoluvelmente, Eu e os outros precisamos ser amigos, ver o quanto
todos são importantes para todos, temos dores e alegrias a
compartilhar, medos a vencer, o perdão a ofertar, projetos
a conquistar, obstáculos a ultrapassar, missões a cumprir,
que só realizaremos com a ajuda dos outros, Eu e os outros,
unidos pelo Amor, encontraremos a felicidade que todos almejamos!!!
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2014
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Eu preciso
Eu preciso, tu precisas, ele precisa, nós precisamos, vós
precisais, eles precisam, todo mundo está sempre a precisar
de alguma coisa, eu preciso resolver meus problemas, todos precisam resolver seus problemas, eu escuto bilhões de
EU PRECISO, e muitos que podem ajudar, não ajudam, até
dificultam a vida de quem precisa urgente de alguma coisa,
burocracias ultrapassadas atrapalham vidas, e a indiferença
pelas necessidades alheias, campeia pelo mundo, o povo grita “EU PRECISO”, suplica, chora, mas parece que ninguém
escuta, e dramas acontecem quando o “EU PRECISO” não
pensa nas consequências de seus atos, o “EU PRECISO” encarcerado nas almas, clama, e repete “EU PRECISO”, “EU
PRECISO”, “EU PRECISO”, mas, quem pode atender esse
pedido, parece surdo ou finge não ouvir, os “EU PRECISO”
aumentam, e conflitos e guerras acontecem, por causa dos
“EU PRECISO” não atendidos, às vezes o “EU PRECISO”
são simples caprichos da vaidade humana, porém há “EU
PRECISO” fundamental para o viver, ter o “EU PRECISO”
atendido, traz muita satisfação e alegrias, ter o “EU PRECISO” não atendido, gera fatos imprevisíveis e terríveis, há os
“EU PRECISO” vindos de toda parte, todo dia a insatisfação gera novos “EU PRECISO” que são atendidos ou não,
o “EU PRECISO” que nasce a cada dia, faz caminhar, ter
esperança, o “EU PRECISO” precisa descobrir o essencial,
o “EU PRECISO” pulsa na humanidade que busca e precisa
de AMOR!!!
Rio de Janeiro, 2 de outubro/2014
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Estamos no
		 fim dos tempos?
O mundo pergunta: estamos no fim dos tempos?
Centenas e centenas de livros falam sobre esse assunto
preocupante, e enquanto muitos acreditam, outros nem se
interessam pelo tema, tem os que têm dúvidas a respeito
dessa eletrizante interrogação, e há aqueles que são ávidos
pela leitura de tudo o que se refere ao Fim dos Tempos,
assistem filmes, pesquisam através de livros e Internet, querem saber dos cientistas, a verdade, mas a certeza transformaria o modo de viver da humanidade?
Há fortes evidências de que estamos no Fim dos Tempos, com tantas calamidades a acontecerem, e tem-se notícias de que os poderosos estão construindo subterrâneos,
para escapar das coisas terríveis que as Profecias Bíblicas
anunciaram há tempos, para a humanidade se arrepender
de seus pecados e livrarem-se das dores inimagináveis que
se abaterão sobre os que não obedecerem as Leis de Deus.
E pergunto novamente se estamos no Fim dos Tempos,
pois várias vezes falaram de um Fim dos tempos, e nada
aconteceu, mas é urgente levar a sério essas Previsões de que
estamos no Fim dos Tempos!
Todos devem buscar a Orientação Divina, ter Fé e seguir os Mandamentos de Deus, para salvarem suas almas,
pois a situação atual do mundo, mostra claramente que estamos no Fim dos Tempos!!!
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2014
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Um bálsamo
Um Bálsamo desce lá do Alto e penetra na alma que
caminha há séculos pelo mundo, e enfrenta lutas constantes, Um Bálsamo é o suave Amor de Deus, que penetra nos
corações combalidos, quase sem forças para enfrentar o dia,
nas dores que atormentam o ser, Um Bálsamo é o presente
que todos sempre recebem, Um Bálsamo ajuda a caminhar,
dá coragem para prosseguir na estrada da vida, é a inspiração que leva esperança, é um ponto de luz na escuridão, é o
socorro nas aflições, é a palavra de um amigo, de um ente
amado, a leitura que mostra soluções, é o bem estar depois
de um mal estar, o riso depois da lágrima, a comunicação
depois da solidão, é um passeio, uma viagem, Um Bálsamo
é o presente que se recebe do Céu, é algo que leva o medo
embora, faz passar as dores, mostra o caminho a seguir,
ajuda a resolver problemas, fortalece o coração, Um Bálsamo é o abraço de Deus que está sempre perto de todos os
seus filhos na caminhada por este mundo!!!
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2014

LIEDA SOBROSA | 33

Forças do bem
e forças do mal
Forças do Bem envolvem a Terra e lutam contra as
Forças do mal, em combates sem tréguas, Forças contrárias
se digladiam pela conquista das mentes, cada um decide de
qual lado ficar, na Luz ou nas trevas, na Felicidade ou na
dor, escolhas determinam destinos, e o mundo vê a todo
momento, consequências explodirem por toda parte, Forças
do Bem sopram nas almas, o caminho para a vitória, Forças do mal, sopram o caminho para a derrota, Forças do
Bem, tiram pedras dos caminhos, Forças do mal colocam
pedras nos caminhos, em uma humanidade conturbada por
perigos iminentes, Forças do Bem, salvam vidas à beira de
precipícios, Forças do mal, empurram vidas para abismos,
Forças do Bem convidam todos para a salvação da alma,
Forças do mal querem a perdição da alma, Forças do Bem
espalham alegrias, Forças do mal lançam tristezas, Forças
do Bem, protegem, Forças do mal atacam, Forças do Bem,
defendem, Forças do mal, lançam problemas, Forças do
Bem, removem empecilhos aos bons Projetos, Forças do mal
atrapalham bons Projetos, a Batalha é gigantesca, e multidões tomam decisões que as levarão para o Céu ou para
o inferno, Forças do Bem e Forças do mal, estão em toda
parte, é preciso estar sempre atentos para seguir sempre as
Orientações das Forças do Bem e repelir as Forças do mal,
as Forças do Bem são comandadas pelo Poderoso Criador,
as Forças do mal são comandadas pelo demônio, e obedecer
as Forças do Bem, é ter proteção Divina, obedecer as Forças
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do mal, é cair em armadilhas fatais, as Forças do Bem, são
manifestações do Amor de Deus, as Forças do mal são manifestações do ódio do demônio, e nessa Batalha do Viver,
as Forças do Bem vencerão, e este mundo será a morada da
Felicidade para sempre!!!
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2014

LIEDA SOBROSA | 35

As sementes
		 da felicidade
Plantei Sementes da Felicidade no Jardim da minha
vida, cuidei, reguei, afofei a terra vários dias, e de repente
apareceram plantinhas minúsculas que começaram a crescer, e veio o sol, a chuva, a brisa, e fortaleceram o crescimento das Sementes da Felicidade que plantei, cheia de
esperança no seu florescer, e eu, a cada dia continuava a
alimentar, a vigiar, a proteger das ervas daninhas, a dar o
meu carinho àquelas plantinhas tenras, que continuavam
a crescer e ficarem mais belas, e logo surgiram os troncos,
os galhos, as folhas, as flores, os frutos das Sementes da
Felicidade, que eu plantara com tanto amor, e que desabrocharam e espalharam a felicidade para todos os viajantes que passavam, as Sementes da Felicidade que plantei,
transformaram-se em árvores frondosas que acolhiam na
sua sombra, peregrinos cansados, e passarinhos pousavam
em seus galhos e ali gorjeavam e faziam seus ninhos, as
Sementes da Felicidade que plantei, multiplicavam-se pelos
campos e alimentavam vidas, a felicidade penetrava nos corações, e todos começaram a plantar também as Sementes
da Felicidade, e só se via sorrisos de felicidade em todos os
semblantes, e assim a Felicidade fixou morada no mundo
para sempre!!!
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2014
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As cidades
Cada cidade tem características próprias, com suas
belezas, feiuras, problemas, projetos, diversões, realizações,
moradias diferentes, prioridades, competições, hábitos, cada
cidade é um mundo, com seus habitantes que determinam
suas particularidades, há Cidades que são agradáveis para
se morar, Cidades que são estressantes, Cidades perigosas,
Cidades que são Oasis, Cidades onde se nasceu e cresceu,
Cidades que são fontes de inspiração, Cidades que torturam
vidas, Cidades que estimulam e dão chances aos criadores,
artistas e empreendedores, Cidades que têm leis justas e Cidades de leis injustas, Cidades pequenas, médias e grandes,
desafiam seus moradores, oferecem seus serviços à população e aos visitantes, há Cidades que são um encanto e
Cidades que são desencantos, Cidades evoluídas e Cidades
atrasadas em todos os aspectos, Cidades que respeitam e
Cidades que desrespeitam os direitos humanos, e dentro das
Cidades, governos honestos e desonestos, muitos habitantes
mudam de Cidades para tentarem uma vida melhor e, por
motivos vários, pessoas vivem mudando de cidade, Cidades são agrupamentos de pessoas, prédios, casas, comércio,
hospitais, farmácias, escolas, restaurantes, cinemas, teatros,
muitas cidades têm lindas praias, campos, rios e outras coisas mais, são Cidades turísticas que atraem e divertem os turistas, Cidades se iniciam como simples vilarejos, e se transformam com o passar do tempo, em grandes metrópoles,
Cidades permanecem pequenas, estacionadas no tempo, há
Cidades calmas, Cidades barulhentas, Cidades perigosas,
Cidades a alienar pessoas, em suas lutas diárias pela sobre-
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vivência, Cidades violentas a apavorar moradores, Cidades
ocultam dramas, exultam em festejos animados, Cidades
que dão oportunidades para se crescer profissionalmente e
tem Cidades que não têm quase nada a oferecer, tem Cidades que sofrem bombardeios cruéis, Cidades pelo mundo
inteiro, contentam ou descontentam moradores, Cidades
pedem colaboradores para transformarem suas Cidades em
um lugar ideal para se morar!!!
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2014
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Uma luz
		 no fim do túnel
Há uma Luz no Fim do Túnel, que mostra a saída
para tudo o que aflige o ser humano, na sua limitada maneira de interpretar a vida, neste mundo que não o satisfaz,
envolvendo-o em conflitos intermináveis, problemas, dores
físicas, morais, emocionais, Uma Luz no Fim do Túnel, dá
esperanças acalentadoras ao longo do tempo e a força para
continuar a lutar pela libertação desse labirinto que é o viver dentro de limites intransponíveis, de ilusões e vãs expectativas, alternados por momentos alegres e tristes, emoções
agradáveis ou não, no passar veloz pelos anos, de enredos
previsíveis ou não, Uma Luz no Fim do Túnel surge nas
ideias inesperadas de soluções para vencer o medo, a dúvida, o desânimo, a tristeza, Uma Luz no Fim do Túnel é a Fé
que salva e guia os moradores deste mundo, libertará todos
da dor e os ajudará a encontrar o caminho da felicidade!!!
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2014
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Lágrimas e risos
No decorrer das vidas, pelos séculos, lágrimas e risos
acompanham a humanidade que caminha pelos dias, à espera de um futuro que virá, e os anos passam e as lágrimas
e risos se sucedem, na esperança de vencer os obstáculos
que surgem a todo momento, há problemas vencidos, desafios a vencer, e do nascer do dia até o anoitecer, lágrimas
e risos a percorrer faces em toda parte, nas tentativas vãs
de uma felicidade duradoura em um mundo cada vez mais
aterrorizante, mas, soluções são encontradas no decorrer
das horas e fortalecem almas abatidas, nos olhos de onde
desciam lágrimas, brilha a chama da esperança de melhores
dias, e o riso flui nos desejos realizados, o peso nos ombros
e nas almas são aliviados, lágrimas e risos se alternam em
um suceder que parece sem fim, no viver em limites intransponíveis, mas a Fé é o lenitivo perene que ajuda o ser a
caminhar rumo a uma meta desconhecida, lágrimas e risos
acompanham os habitantes deste mundo, que necessitam
uns dos outros para sobreviverem, e é gratificante enxugar
lágrimas alheias e levar risos para os companheiros de jornada que seguem na mesma direção para encontrarem no
futuro, a Felicidade que todos almejam!!!
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2014
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História
HISTÓRIA é o desenrolar de acontecimentos desde
épocas remotas até hoje e continuará em direção ao futuro, toda vida tem também uma HISTÓRIA, que se inicia
no nascimento e vai até à morte, tem HISTÓRIAS suaves,
dramáticas, corajosas, desbravadoras, benéficas, maléficas,
alegres, tristes, úteis, inúteis, surpreendentes, ilusórias, infantis, adultas, traumáticas, de finais felizes, infelizes, e a
todo momento pessoas estão a escrever suas HISTÓRIAS,
nas decisões que tomam nos dias velozes, HISTÓRIAS de
atos bons e maus, emocionantes e entediantes, despertam
a atenção de todos na curiosidade natural do ser humano,
de querer saber sobre a vida dos outros, HISTÓRIA é tudo
o que acontece no início de um Projeto grandioso até o resultado final, HISTÓRIAS dos povos no seu apogeu e sua
decadência, HISTÓRIAS que abalaram o mundo, HISTÓRIAS de Civilizações passadas, ajudam a entender o presente e a antever o futuro, a HISTÓRIA do mundo ensina cada
um a construir belas HISTÓRIAS neste mundo de infinitas
HISTÓRIAS!!!
Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2014
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O idealista
O IDEALISTA sonha... sonha lindos sonhos, sonhos
de felicidade para o mundo todo, o IDEALISTA quer ver
cada ser contente e sorrisos em toda parte, palavras amenas
e entusiasmantes que nascem nos corações e se expandem
por diversos lugares, o IDEALISTA quer que as doenças
desapareçam, que todas as moradias sejam confortáveis,
que as pessoas trabalhem com alegria na profissão que escolheram, o IDEALISTA deseja que os povos se entendam,
que o alimento seja para todos, que a Arte floresça em sons
maravilhosos e emocionantes, e em visões sobrenaturais de
Beleza, estimulem almas que sonham esplendorosos sonhos
ocultos neste momento do tempo, mas que se manifestarão
em futuro próximo, o IDEALISTA quer sentir o inimaginável, quer viver a vida verdadeira a que aspira, sem os limites que o corpo impõe, e busca no âmago de sua alma,
emoções transcendentais que o libertem e o levem em voos
inconcebíveis no viver atual, o IDEALISTA sonha sonhos
que o embalam nos reinos desconhecidos de um lindo viver,
em mundos espalhados pela amplidão do UNIVERSO, o
IDEALISTA é um ser insatisfeito, sempre à procura de algo
que não existe em um mundo materialista, o IDEALISTA
anseia por um mundo perfeito, na Verdade que acena para
todos que aspiram ver mais longe, em um mundo ideal que
trará ao IDEALISTA, a suprema felicidade do existir!!!
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 2014
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Pesquisa
Todo mundo deveria pesquisar, nas Pesquisas aprende-se muitas coisas úteis a si próprios e aos outros, os pesquisadores descobrem fatos importantíssimos, em vários
setores da vida, a Pesquisa leva todos para caminhos desconhecidos, pesquisadores descobrem tratamentos modernos para doenças penosas, é limitante a vida dos que não
pesquisam, sempre há coisas para se aprender, a Pesquisa
é magnífica, amplia conhecimentos, ajuda a tomar-se decisões importantes, levam para a frente quem está parado,
os que pesquisam querem um viver melhor para si e para os
outros, o tempo que se usa para pesquisar é um tempo útil,
a Pesquisa pode ser feita nos livros, na internet, nos laboratórios, é preciso pesquisar sempre, para aprender cada vez
mais sobre o que está oculto, a Pesquisa tem sempre que gerar iniciativas importantes, o pesquisar mostra quanto a humanidade precisa saber para aprender a viver e ser feliz!!!
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2014

LIEDA SOBROSA | 43

O caminho das flores
O Caminho das Flores está à frente de todos que buscam a felicidade, e é tão lindo esse Caminho cheio de Belezas mil, que extasiam, nesse Caminho apaixonante, de
belas emoções e surpresas encantadoras nunca sonhadas,
é incompreensível muitos não verem esse Caminho das Flores, que se estende a perder de vista, cheio de descobertas
maravilhosas, dádivas sem par, para todos que estão perdidos em Caminhos perigosos, que só causam dor aos que
o seguem, e por que tantos preferem o Caminho cheio de
armadilhas, se podem escolher o Caminho das Flores, que
levam a um final feliz, o Caminho das Flores faz sorrir, e o
Caminho das pedras faz chorar, e no desfilar dos dias desta vida repleta de tentações, aflições, problemas, o eterno
convite do Criador, para a humanidade seguir o Caminho
das Flores, na Presença Amorosa de Deus, que levará a Felicidade Eterna a todos que seguirem o Caminho das Flores!!!
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2014
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Vida
A Vida se inicia no útero materno e continua no nascer e fitar a luz do dia... e daí em diante, passa por milhares de experiências... Vida, Vida, que vê tudo e por tudo
vive, em um mundo de transformações constantes... a Vida
observa, participa de mil acontecimentos, planeja, executa, e muitas Vidas não entendem porque lhes falta tanta
coisa, Vidas desprezadas, maltratadas, Vidas que assustam Vidas que não compreendem nada, na sua inocência,
Vidas infantis brincam sem parar, em lindos jardins, em
casas luxuosas e em casebres onde falta tudo, Vidas iguais
e diferentes, que sonham e têm pesadelos, Vidas desorientadas que tentam de tudo para serem felizes, Vidas sofrem
de males variados e buscam socorro para se curarem e voltarem às suas Vidas programadas, Vidas lutam pela sobrevivência, são jogadas em qualquer lugar do qual desejam
ardentemente sair e participar de eventos gratificantes,
Vidas se sacrificam para atingirem patamares vislumbrantes, Vidas contentam-se com suas Vidas medíocres, Vidas
têm necessidades negadas pela sociedade, Vidas têm medo
de tudo e querem tudo o que o mundo pode lhes dar, Vidas
vivem por viver, sem objetivos, e milagres acontecem nas
Vidas, em dias de esperança e fé, Vidas trabalham contentes, na profissão escolhida, Vidas vivem o amor que
ofertam e recebem, Vidas passeiam alegremente pelo mundo, em viagens encantadoras, nas descobertas individuais,
Vidas se completam em outras Vidas, nos obstáculos que
surgem e são vencidos, Vidas caminham para a frente ou
para trás, entre alegrias e tristezas, Vidas têm que ocupar
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o tempo utilmente, para cumprirem seu destino, Vidas vazias de ideais, transitam tristemente pelo mundo, Vidas
precisam conectar-se com a Vontade do Divino Doador
das Vidas, para cumprirem sua missão, e na inspiração que
desce do Alto, Vidas se vivificam e traçam novos planos
para viver com alegria e paz, a Vida é um mistério que um
dia será revelado, e o importante é viver bem cada dia e
agradecer a Vida, no realizar o seu destino neste mundo!!!
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2014
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A construção
A Construção de todas as coisas, exige muita dedicação, desde a estrutura até o completar da obra, e para se
construir, tem-se que seguir as regras necessárias para uma
construção bem feita.
A Construção precisa de um alicerce forte, para não
ruir, e o espírito precisa também de uma base forte, para
vencer as intempéries da vida.
Desde o nascimento vai se construindo, pelos dias, a
obra da existência humana, com paciência, perseverança,
esperança.
A Construção da vida é igual à construção de uma
casa, e há casinhas pobres, mansões belas, casas e prédios
de todos os tipos.
A Fé e o Amor a Deus e ao próximo, são a estrutura
que mantém a vida firme.
Na Construção física, é preciso bons materiais, para a
solidez de uma boa moradia.
Na Construção de um destino redentor, é preciso obedecer aos Mandamentos de Deus, e assim um dia, ter uma
morada no CÉU!!!
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2014
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O amor a Deus
Como expressar o AMOR A DEUS, comunicar-se
com DEUS, sentir Seu imenso Amor, entender a Sua Vontade, fazer o que DEUS deseja, saber se DEUS está perto e
escuta as orações?
Onde está DEUS? Em toda parte ou dentro dos corações?
O AMOR A DEUS traz felicidade? Ameniza e cura
doenças do corpo e da alma? Quem sofre, é porque não ama
a DEUS?
O AMOR A DEUS, salva a alma? O AMOR A DEUS,
liberta da escravidão do pecado? O AMOR A DEUS, traz a
Esperança? A Fé é um sinal de AMOR A DEUS? Ler e ouvir
a Palavra de DEUS, aproxima as almas de DEUS?
É essencial praticar o que DEUS determina, para escapar da dor e do sofrimento? Só o AMOR DE DEUS dá
força para viver e enfrentar os desafios da vida? É só através
da Oração, que se comunica com DEUS? Só o AMOR DE
DEUS, livra o ser humano do medo, da angústia, da solidão?
Só o AMOR A DEUS, dá um sentido à vida? Só o
AMOR A DEUS tirará o mal da humanidade para sempre? O AMOR A DEUS deve ser a prioridade no viver, para
cumprir, cada um, a sua missão neste mundo?
A resposta para essas interrogações é SIM! Só o
AMOR A DEUS, levará todos, um dia, para a SUA MORADA CELESTIAL DE FELICIDADE ETERNA!!!
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2014
48 | AS SEMENTES DA FELICIDADE

O despertar de
			 um novo dia
O Despertar de um Novo Dia para a humanidade que
vislumbra coisas grandiosas, accessíveis aos mortais que
despertarem de seu sono milenar e caminharem pelos dias
de maravilhosos feitos e esplêndidas realizações que alegrarão multidões a suplicarem Bênçãos e Orientações Divinas,
em um caminho íngreme e cheio de ciladas, O Despertar de
um Novo Dia, trará segredos ocultos que serão desvendados, e Sonhos despontarão nos corações iluminados, haverá sorrisos por toda parte, novos conhecimentos surgirão e
tudo será diferente, a Luz brilhará com intensidade desconhecida, atos e fatos surpreendentes acontecerão, provocarão admiração e devoção, todo o mal estará esquecido
para sempre, e nem a mais fértil imaginação do presente
pode prever o que será a vida no Paraíso que se iniciará, No
Despertar de um Novo Dia, todos sentirão uma Felicidade
desconhecida, buscada pelos séculos de escuridão, mistérios
ocultos serão descobertos, e todos se amarão e planejarão
novos ideais, o Despertar de um Novo Dia precisa da colaboração de cada um, no presente, para que muito breve aconteça o maior acontecimento de todos os tempos: O
Despertar de um Novo Dia para este mundo!!!
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2014
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As profecias
As Profecias causam medo, tem Profecias que se realizam, tem Profecias enganosas, e entender a Mensagem
das Profecias, é muito importante, pois pode mudar vidas, desde a Antiguidade, muitas Profecias foram feitas
e cumpridas, Profecias são alertas, descem dos Céus para
mostrar novos caminhos, despertam consciências adormecidas ou indiferentes, sacodem seres mergulhados no mal,
Profecias ajudam a seguir o caminho certo, Profecias do
Apocalipse da Bíblia, são a última chance que o Criador
dá, para que a humanidade O busque e obedeça Seus Mandamentos, e antes que seja tarde, que todos sigam o caminho para a Redenção!!!
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2014
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Os anjos
ANJOS, criaturas aladas, amigos queridos sempre ao
lado de seus protegidos, Seres de Luz, enviados pelo PAI,
para ajudar Seus filhos, os Anjos querem ver todos felizes,
inspiram, confortam, aliviam, curam dores do corpo e da
alma, afastam a solidão, levam sorrisos onde havia lágrimas, os ANJOS jamais abandonam os seres humanos que
nem imaginam a ventura de viver em outros mundos de beleza, amor e felicidade eterna, os ANJOS sopram palavras
à humanidade envolta em interrogações, perigos, ameaças,
medos, os Anjos ensinam o caminhar na direção certa, dão
forças para as pessoas lutarem e prosseguirem cada dia a
vencer obstáculos, a perseverar, dão ânimo aos desanimados e tristes, ANJOS são companheiros constantes nas aflições, abraçam com desvelo os descontentes, dão a certeza
de sua ajuda, salvam, levantam os caídos, mostram a Ventura de viver na obediência ao Criador, os ANJOS querem que
todos sejam salvos para a Vida Eterna, na Presença Gloriosa do CRIADOR!!!
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2014
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nvocações aos anjos
Os ANJOS existem e querem sempre ajudar os habitantes deste planeta Terra, imersos nos mais complicados
problemas, preocupações, medos e incertezas, e é tão alegrante saber que pode-se invocá-los a qualquer momento,
e os ANJOS virão imediatamente socorrer, os ANJOS podem dar ânimo e esperança, resolver situações complicadas, distribuírem alegria, curam, são amigos invisíveis, e
invocar um ANJO, é sair da solidão, neste mundo conturbado, ameaçador e inseguro, de doenças e dor, a presença
dos ANJOS é um alento, os ANJOS trazem a força para a
superação dos percalços do viver, a solução para todas as
situações problemáticas, afasta o mal, atrai o Bem, traz a
alegria, a paz, as Invocações aos ANJOS faz o Amor vibrar
nos corações!!!
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2014
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Página de amor,
		
paz e alegria
AMOR, PAZ e ALEGRIA para toda a humanidade,
nos corações, o Amor a vibrar, a Paz a imperar, a Alegria
a irradiar de todos os semblantes, no esplendor das vidas
que aclamam a Mensagem que vem do Deus Onipotente e
jorra de Sua incomensurável Fonte de Felicidades desconhecidas neste mundo, onde aspirações ocultas no fundo
da alma, um dia serão realidades maravilhosas, e o caminho para se chegar à meta final, é ter Amor, Paz, Alegria e
espalhar por toda parte, em vibrações de poder e luz, para
este mundo que clama por Liberdade e Justiça, e o Amor,
a Paz e Alegria, são armaduras para se ter a Vitória ansiosamente desejada, nas ansiedades e insatisfações de dias
incompletos, de dúvidas, temores, dores de todos os tipos,
que são curadas pelos remédios e pela Fé, mas o Amor, Paz
e Fé só poderão vicejar no campo de guerra em que este
mundo se tornou, se cada um buscar incessantemente o
Criador, e fazer a Sua Vontade, para a humanidade encontrar o seu verdadeiro destino!!!
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2014
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As mensagens
		 para o mundo
Tudo o que se fala, tudo o que se faz,são Mensagens
que cada um oferece ao mundo, as Mensagens nascem
da alma e atingem outras almas, revelam o brilho que
se oculta nos corações e brilharão em outros corações,
as Mensagens para o Mundo, esvoaçam por toda parte,
Mensagens simples e grandiosas, opacas ou emocionantes, no desfilar dos séculos, Mensagens circulam e encontram seguidores, beneficiam contemporâneos e novas
gerações ávidas por Mensagens inspiradoras que levam
a realizações, há Mensagens boas e más, que constroem
ou destroem multidões, as mentes estão sempre a irradiar
Mensagens, é preciso sintonizar só nas belas Mensagens
que alegram, transmitem esperança e curam, há Mensagens Divinas que descem dos Céus para dar Coragem,
Perseverança e Soluções para uma humanidade cheia de
medos, inseguranças e dores, as Mensagens para o Mundo, desafiam gênios, sonhadores, realizadores de tudo
que beneficia as vidas que lutam em batalhas interiores,
todos querem divulgar suas Mensagens, de pequeno ou
grande valor, os criadores da Arte anseiam divulgar suas
Mensagens para o Mundo, ter sucesso, serem famosos,
inspirar gerações, colaborar na resolução de problemas,
na transformação da sociedade, Mensagens de Boas Novas, percorrem o mundo, Mensagens de alerta, Mensagens de perdição, Mensagens são enviadas e recebidas a
todo momento, são acatadas ou recusadas, lindas Men54 | AS SEMENTES DA FELICIDADE

sagens de Amor, precisam ser ouvidas por todos, Mensagens que transformarão o mundo no Paraíso que a humanidade almeja, Mensagens que o Criador envia todos os
dias, para o mundo ser feliz!!!
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2014
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As flores
		 do caminho
As Flores dos Caminhos vicejam aqui, ali, acolá, mil
Flores diferentes a embelezar a vida, a dar forças para o caminhar, as Flores são os momentos de alegria, presentes dos
Céus a emocionar corações, Flores, muitas Flores lindas, a
despertar almas, a curar dores, Flores convidam a amar,
Flores dos Caminhos fazem a viagem continuar, transmitem
energia e paz, solucionam problemas, admiração pelo dia,
sorrisos a ofertar, dão boas vindas aos viajantes, encorajam medrosos, apontam a direção aos desorientados, Flores enfeitam lares, escolas, lojas, Flores têm mistérios que
fascinam, geram frutos, saram males do corpo e da alma,
acalentam, dão esperança, são palavras amigas, têm beleza
e poder, perfumam, dão alento e coragem, as Flores dos
Caminhos são poemas, melodias, espelham a Gloria da natureza e a alegria do Viver!!!
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2014
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As respostas
			de Deus
As Respostas de Deus, são tudo o que se anseia saber,
mas não se entende, e vagueia-se em um mar de interrogações, em situação conflitantes que parecem não ter fim,
as Respostas de Deus, às vezes ocultas, demoram a serem
respondidas, mas é preciso perseverar nas Perguntas, para
ter as Respostas essenciais à vida de cada um, guiam multidões, estão em toda parte, penetram nas mentes e corações,
as Respostas de Deus, são bálsamos, orientações, dão coragem aos abatidos, contêm sublimes ensinamentos, e para
vencer os desafios do viver, tem-se que obedecer os Seus
Mandamentos, as Respostas de Deus estão dentro dos corações de todos os que creem e estão sempre em Comunhão
com o Seu Divino Amor!!!
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2015
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Em um dia
que parece eterno
Em Um Dia Que Parece Eterno, acorda-se toda manhã,
e com o passar dos dias, transformações acontecem vagarosa
ou velozmente, e os anos passam e milhões de fatos explicáveis ou desconexos, mudam cenários do cotidiano de cada
um, para melhor ou pior, momentos de alegria e dor se sucedem, no atordoamento de todos que são peças no tabuleiro
gigante deste mundo, e nos dias que parecem eternos, pessoas
acordam e planejam atos plausíveis e úteis, e outros só pensam em coisas más e inúteis, e Em Um Dia Que Parece Eterno, desafios e cruzes a carregar, em um rodopiar incessante
dos dias, em rotinas agradáveis ou não, no eterno desfilar dos
dias, a inspirar e a dar forças para continuar, nas ameaças de
cada dia a enfrentar, Em Um Dia Que Parece Eterno, Graças
a pedir e a receber, na esperança de um dia compreender o
incompreensível do agora, em mentes limitadas, à procura
da Verdade, e em cada dia termina o martírio para muitos, e
começa para outros, na visão míope de uma Civilização repleta de conflitos, de poderosos e explorados, e Em Um Dia
Que Parece Eterno, enredos se iniciam, para o bem ou para
o mal, e há muitas obras a realizar, para conquistar o prêmio
merecido por um viver útil e de amor a Deus e ao próximo,
Em Um Dia Que Parece Eterno, a felicidade brilhará para
sempre nos corações!!!
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2015
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Na caminhada
		 por este mundo
Na Caminhada Por Este Mundo, pensamentos e emoções diferentes invadem meu ser, e tento controlar os meus
passos para sobreviver física, mental, emocional e espiritualmente, busco socorro em toda parte, e procuro ajudar
outros que fazem essa Caminhada Por Este Mundo, onde
fatos de todo tipo acontecem a cada momento e ameaçam
submergir a todos que caminham, e cada um se defende
como pode, Na Caminhada Por Este Mundo, algo oculto
e gigantesco parece que vai desabar sobre mim, e o medo
me domina, mas, apego-me às Forças Poderosas para me
salvarem e libertarem-me de angústias inesperadas que vêm
e vão, em solidões que surgem e desaparecem, e eu me sinto forte e cheia da Fé que me dá forças para continuar na
Caminhada Por Este Mundo de sobressaltos e incertezas,
e eu quero ser sempre destemida até o fim da estrada da
vida, e aprender sempre mais, e distribuir alegrias por onde
eu passar, cumprir meu destino, que é amar o Criador e
o próximo, Na Caminhada Por Este Mundo, lembrar das
vitórias alcançadas e continuar a lutar, na certeza de que o
Criador está ao lado de quem O busca e faz a Sua Vontade,
Na Caminhada Por Este Mundo, todos precisam uns dos
outros para continuarem a caminhar, e assim, uma Luz que
vem do Alto, iluminará a Caminhada De Todos Por Este
Mundo!!!
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2015
LIEDA SOBROSA | 59

Mensagens
MENSAGENS pululam pelo mundo, sopram nas
mentes, manifesta-se nos livros, saem das telas, penetram
nos corações, palavras doces e amargas saem de todas as
bocas e transformam vidas, MENSAGENS têm poder,
constroem e destroem impérios, MENSAGENS de carinho
e afeto levam alegria às almas sonhadoras ou sofredoras,
MENSAGENS também aterrorizam multidões, MENSAGENS levantam seres do chão, animam, dão esperança,
fazem sorrir, mostram soluções, abrem novos horizontes, curam, MENSAGENS voam dos Céus à Terra, para
alertar moradores em perigo, é preciso crer nas MENSAGENS que são a Salvação para os habitantes deste planeta,
MENSAGENS lindas e emocionantes são enviadas pelos
Anjos que percorrem o mundo e distribuem MENSAGENS
De Luz, MENSAGENS de Poder, que mostram o Caminho para o Encontro com o PODEROSO CRIADOR das
MENSAGENS SALVADORAS!!!
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2015
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As portas do céu
As Portas do Céu abrem-se a todo momento, para receberem os vencedores das batalhas desta vida, oh que maravilha deve ser ver abrir-se as Portas do Céu e entrar na
Cidade onde a Felicidade habita, um Céu inimaginável por
todos os habitantes deste planeta Terra, ir para o Céu é o
anelo de todos os tementes a DEUS, no Céu não existe a dor,
o Céu deve ser um lugar encantador, onde só podem entrar
os que obedecem os Seus Mandamentos, as Portas do Céu
são diferentes de todas as portas deste mundo, não adianta
querer imaginar como são as Portas do Céu, pois ninguém
foi até lá, viu e voltou para contar, as Portas do Céu são a
entrada para um mundo desconhecido, mas a maioria nem
pensa nesse assunto, está interessada em uma vida materialista, não pensa nas coisas espirituais, as Portas do Céu
só se abrem para os merecedores do Céu, que viverão para
sempre a vida de Amor e Felicidade que sonharam!!!
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2015
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A caminhada
A CAMINHADA iniciou há muito tempo e continua
pelos dias e noites, é longa, muito longa, entre sustos, aflições, alegrias e dores, todos caminham, não se pode parar,
forças ocultas empurram para a frente, caminhantes a caminhar, e todos precisam uns dos outros, para suportar A
CAMINHADA que parece sem fim, e tem-se que preencher
o tempo utilmente, para a consciência ficar em paz, na obediência às Leis Eternas, A CAMINHADA é feita no suceder
dos dias, e é necessário o equilíbrio emocional para não sucumbir diante dos obstáculos do caminho, o futuro é uma
incógnita, mas a Fé no Supremo Criador é a Luz que guiará
sempre os caminhantes na CAMINHADA por este mundo,
em busca de um desconhecido DESTINO!!!
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2015
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O acordar
		 para a vida
A humanidade dorme um sono profundo e tem sonhos
e pesadelos, no desenrolar dos séculos, e qual sonâmbula,
caminha em dias cheios de surpresas, alegrias e tristezas,
a humanidade dorme, na limitação do tempo que desliza
pelos minutos, dias, anos, séculos, milênios, a humanidade
dorme nos pensamentos e atos rotineiros, presa nas suas
emoções de amor e ódio, a seguir um destino determinado,
presa na teia que teceu para si própria, mas, o tempo urge e
é preciso Acordar Para A Vida que acena e aponta o verdadeiro caminho para encontrar a felicidade, O Acordar Para
A Vida, é ver o que não se viu ainda, é vencer os obstáculos
para alcançar a plenitude da vida, é penetrar nos mistérios grandiosos de um Porvir de glórias, é sentir o Criador
no coração e o Seu Amor pela humanidade que dorme, O
Acordar Para A Vida, é estar em Comunhão permanente
com Deus e fazer a Sua Vontade, para encontrar a Paz, O
Acordar Para A Vida é seguir as Orientações que descem
dos Céus e apontam o Caminho da Salvação!!!
Rio de Janeiro, 2 de março de 2015
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No passar do tempo
Desde o nascimento, o tempo começa a passar e continua a passar, e No Passar do Tempo, tudo se transforma, fatos bons e fatos ruins, palavras, risos, brincadeiras
de criança, amores de adolescentes, problemas peculiares
a cada um, romances que se iniciam e terminam, doenças
vêm e vão, e a cada dia que nasce, continuam decisões, atos,
programações, sonhos, decepções, criações de Arte, descobertas sensacionais, gritos de dores repetidas e passageiras,
angústias, remédios salvadores que surgem, perseverança
nos projetos, diversões que alegram, orações que curam e
solucionam problemas, momentos entediantes, entusiasmos
e desânimos, conflitos, e o tempo passa, mas parece infindável no seu desenrolar diário, gera acontecimentos inacreditáveis, traz emoções variadas no seu passar constante,
corpos e mentes se transformam para melhor ou pior, e o
tempo continua a passar, e todos estão dentro do tempo que
cobra obras, o tempo que um dia terminará para cada um
nesta vida, e continuará em outra dimensão, e o tempo pergunta todo dia: o que fazes nas horas que te dou de presente? O tempo apavora quando os anos de vida vão chegando
ao fim, o milagre do tempo que passa, é um chamado do
Poderoso Criador do tempo, que a todos julgará pelo que
fizeram No Passar Do Tempo!!!
Rio de Janeiro, 4 de março de 2015
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Campo de batalha
Este mundo é um CAMPO DE BATALHA, e dentro
de cada um, há um CAMPO DE BATALHA também, onde
acontece lutas diárias, e para se alcançar vitórias, muitas
armas tem-se que usar, os ataques vêm de toda parte e é
preciso estar preparado para se defender, ataques internos e
externos, sem cessar, forças poderosas atacam e defendem
os combatentes, lutas ganhas, lutas perdidas, na Batalha do
Viver, inimigos ocultos e visíveis, a desafiar todos, e os dias
passam em lutas constantes, que parecem não ter fim, e na
Batalha do Bem contra o mal, só os fortes vencerão, o Campo de Batalha é um palco de lutas sem tréguas, no dia a dia
de um mundo ameaçador, cheio de perigos em toda parte, e
dentro de cada lutador, a busca frenética pela vitória final,
em cada coração, uma dor latente, uma esperança fremente
pela conquista da Paz, mas para vencer a Batalha, é imprescindível ter um líder a guiar e a dar a força necessária para
vencer os obstáculos e ciladas dos inimigos que atacam a
todo momento, o Lider tem todo o Poder do mundo para
salvar e dar a vitória final aos combatentes pelo Bem, o
Líder é JESUS CRISTO, o Eterno Salvador no Campo de
Batalha que é a Vida!!!
Rio de Janeiro, 25 de março de 2015
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A imaginação
A IMAGINAÇÃO é algo fenomenal, tudo o que acontece inicia-se na IMAGINAÇÃO, que é um poço infindável
de ideias para os privilegiados pelo dom de uma IMAGINAÇÃO poderosa, aqueles que criam coisas lindas, emocionantes, que descobrem algo importante para si e para os
outros, faz sair da inércia, entes apagados de vidas inúteis,
empurram quem está parado na ociosidade, fazem brilhar
o coração dos tristes, que se alegram com novas ideias, A
IMAGINAÇÃO tira gente de abismos existenciais e dá
esperança de novos caminhos a trilhar, é um milagre que
estava oculto e chega de repente a mostrar soluções, a dar
forças, perseverança, A IMAGINAÇÃO é algo fabuloso,
misterioso, supera o rotineiro, transforma multidões, faz
descobrir maravilhas poéticas, antecipa o futuro, leva a paraísos, alimenta a mente que anseia por algo diferente do
cotidiano, que impulsiona e dá coragem para prosseguir na
caminhada por este mundo cheio de surpresas, de fatos bons
e ruins, na roda da vida que transforma e deixa marcas, o
viver sem IMAGINAÇÃO é insatisfatório, árido, material,
e é A IMAGINAÇÃO que dá as cores vibrantes que encantam, desce do ALTO e penetra nas mentes e sentimentos
aptos a receberem essa dádiva celestial, A IMAGINAÇÃO
é destinada a servir o BEM, é a alavanca do progresso e da
evolução, é Poesia, é Beleza, transporta a outros mundos
onde a Felicidade mora em todas as almas!!!
Rio de Janeiro, 7 de abril de 2015
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Quando a alegria
reinar no mundo
Quando A ALEGRIA REINAR NO MUNDO, todo o
mal terá desaparecido da Terra, a realidade será muito diferente, o Viver só espelhará a beleza, harmonia, amor e paz,
os enigmas serão decifrados, as interrogações, respondidas,
a solidão terá passado, a União estará na humanidade, o
sonho do presente será verdade no futuro, QUANDO A
ALEGRIA REINAR NO MUNDO, a esperança se transformará em certeza, e maravilhas ocultas se manifestarão,
o passado de dores terá desaparecido para sempre, e o anelo
de todos, que é a alegria, estará nas almas conscientes de seu
destino de alegrias, sem dúvidas e medos, livres das prisões
que atormentam os corações, e para A ALEGRIA REINAR
NO MUNDO, cada um deverá buscar permanentemente o
Salvador Jesus Cristo, que o libertará e estabelecerá o Seu
Reino de Alegria Eterna para toda a humanidade!!!
Rio de Janeiro, 8 de abril de 2015
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O Cristo e
		 o anticristo
O mundo precisa ficar alerta contra as artimanhas
do ANTICRISTO, que tenta a todo momento levar pessoas para abismos de trevas, dor, desesperança e perdição, o
ANTICRISTO representa tudo o que é contrário à paz, à
harmonia, ao amor, à felicidade e quem quer escapar das
investidas desse inimigo da humanidade, tem que buscar
constantemente o CRISTO, que possui o Poder de proteger
e livrar todos dos ataques desse inimigo feroz que só quer
provocar desgraças e até desviar os seguidores de CRISTO,
da rota da Salvação, o ANTICRISTO é um ser real, diabólico, que arma ciladas o tempo todo para levar as almas para
o inferno, o ANTICRISTO tenta várias estratégias para
desviar pessoas de seus retos caminhos, mas o CRISTO é
mais poderoso e salva a todos que O buscam de todo o coração, CRISTO convida para O seguirem e encontrarem a
felicidade que tanto almejam, CRISTO é o amigo de todas
as horas, e tem poderes para tirar o sofrimento que impera,
CRISTO é o Salvador que o CRIADOR enviou para salvar
todos, do ANTICRISTO, neste mundo!!!
Rio de Janeiro, 21 de abril de 2015
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Reflexões divinais
REFLEXÕES DIVINAIS, no desenrolar do tempo,
geram acontecimentos de consequências várias, e no silêncio, obras magníficas materializam-se, REFLEXÕES DIVINAIS, nascem das mentes e dos sentimentos, despertadas
por Forças Superiores que descem do ALTO e acordam almas adormecidas, REFLEXÕES DIVINAIS são gotas de
Luz que inspiram criações geniais, em um mundo lotado
de conflitos e onde o mal ainda faz vítimas, REFLEXÕES
DIVINAIS penetram no cérebro limitado do ser que aspira
pelo misterioso e oculto mundo do Conhecimento, do sobrenatural e da Poderosa e Infinita Sabedoria que tem a Chave
que responderá todas as interrogações, as REFLEXÕES DIVINAIS acontecem em momentos especiais, quando o ser
entrega sua vida ao Onipotente Criador do Universo e inicia
a descoberta dos segredos ocultos que almeja saber, as REFLEXÕES DIVINAIS são chamados para uma Nova Vida
de Alegrias perpétuas, distante deste mundo materialista,
de dores e maldades, as REFLEXÕES DIVINAIS mostram
o verdadeiro caminho para encontrar a paz, a verdade e a
felicidade eterna!!!
Rio de Janeiro, 24 de maio de 2015
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A ventura de
ter Cristo na vida
CRISTO é um Ser Poderoso, misterioso, belo amigo,
protetor, consolador e inspirador, que mostra o caminho a
seguir para chegar ao Paraíso e encontrar a felicidade sonhada pelos mortais, CRISTO é o bálsamo nos momentos
de dor, nas incertezas, é a Palavra que orienta, a Força para
vencer os problemas, a Orientação para os perdidos encontrarem o caminho, a Fortaleza para prosseguir na luta, a
Esperança pela cura dos males, a Ventura De Ter Cristo
Na Vida, é saber que Ele está sempre ao lado de todos que
apelam pela Sua Ajuda, que Ele é o mediador entre o Pai e
os Seus filhos, é ter certeza que Ele dá coragem aos fracos,
a perseverança aos combalidos, a Luz para os que tateiam
na escuridão de um mundo que esqueceu o CRIADOR, a
Ventura De Ter Cristo Na Vida, é a garantia da vitória, no
viver neste mundo conturbado e mais perigoso e caótico a
cada dia, a Ventura De Ter Cristo Na Vida, é saber que Ele
levará todos que O amam e seguem Seus Ensinamentos,
para o Seu Reino de Paz, Amor e Felicidade para sempre!!!
Rio de Janeiro, 6 de maio de 2015
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O que é muiraquitã?
Muiraquitã é o nome de um amuleto indígena muito
comum no Amazonas, onde costumam esculpi-lo em nefrita, uma pedra verde da região. Entre as formas mais conhecidas estão o sapo, a serpente e a tartaruga. E, por ser um
forte símbolo ecológico do nosso tempo, elegemos a tartaruga marinha para ser o nosso Muiraquitã.

Entre em contato com a editora:
faleconosco@editoramuiraquita.com
www.editoramuiraquita.com
Whatsapp: +55 21 98204-2036
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