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AO LEITOR
Os apóstolos escolhidos por Jesus foram doze e
entre eles estavam André e Tiago.
Dois seres humanos, que deixaram seus afazeres
para seguir Jesus Cristo.
Com Jesus muito aprenderam e também muito
ensinaram. Vidas diferentes.
Porém a missão era igual. Evangelizar em nome
do Cristo.
E assim o fizeram. Evangelizavam e cumpriam
as suas missões.
Alias estão cumprindo até os dias de hoje.
Dando um banho de exemplo e dedicação ao
mestre Jesus.
O que eles fizeram para a humanidade foi
traduzido em partes na bíblia sagrada que
atravessa o tempo sem perder a sua
originalidade, levando assim a sua
evangelização como nos tempos remotos em
que vivam com Jesus.
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Basta ler parte dos seus evangelhos que estão
descrito neste livro com muito amor e carinho.
Ler, meditar, refletir e seguir em frente com os
bons exemplos deixados por estes dois grandes
apóstolos de Jesus. Aprenda e ensina.
Ensinar e aprender eis o exemplo maior do
nosso mestre Jesus.
Tenha uma boa leitura.
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REALIZE
Realize agora o que podes.
Não espere pelo amanhã.
Jesus mestre amado e amigo fique sempre
conosco.
Pois estaremos sempre contigo.
Leia com atenção seus ensinamentos.
Procure segui-lo.
Ele é a luz a força do amor o caminho da
salvação.
Recupere o tempo perdido.
Realize.
Hoje, agora o que podes.
Realize.
Realize.
Realize
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EVANGELIZANDO
Ao evangelizar o próximo.
O mais beneficiado poderá ser você mesmo.
Quem aprende ensina.
E ensinando vai aprendendo cada vez mais.
O tempo está passando, hoje temos muitos
recursos na qual podemos utilizá-los para
evangelizar.
O verdadeiro cristão não perde tempo.
Evangeliza.
Quando conversa com os amigos, familiares e
mesmo com os desconhecidos.
Evangeliza.
A evangelização pode ser feita de qualquer
modo, pela internet e o mais importante temos
muitos outros meios para ser utilizados.
Você poder fazer esta evangelização pelos seus
atos.
Bons exemplos.
Evangelize.
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Vede de tudo e de tudo tirará o que de bom e
útil para você e para sua vida.
Aprenda a orar e a ouvir a voz de Deus.
Aprenda a contemplar.
Aprenda a meditar.
Aprenda a esperar.
Aprenda a perdoar.
Aprenda a amar seus limites.
Aprenda a ter fé, esperança.
Aprenda a comprar.
Aprenda a ser justo.
Aprenda a vencer com humildade.
Aprenda ser feliz.
Aprenda a ensinar com amor.
Aprenda a dar sem receber recompensa.
Aprenda a iluminar o seu caminho.
Aprenda a agradecer naturalmente.
Aprenda para ensinar.
Aprendendo. Evangelize.
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QUANDO EU FALO COM DEUS
Quando eu falo com Deus.
Todo meu ser vibra de emoção.
Quando eu falo com Deus.
Lagrimas correm em meu rosto.
Lagrimas de agradecimento.
Quando eu falo com Deus.
Mais agradeço do que peço.
Quando eu falo com Deus.
Eu sei que tudo posso.
Quando eu falo com Deus.
Eu sei que tudo consigo.
Quando eu falo com Deus.
Eu eternizo o meu amor.
Quando eu falo com Deus.
Eu peço por todos.
Quando eu falo com Deus.
Eu louvo, canto e agradeço.
Quando eu falo com Deus.
Eu sei que ele está me ouvindo e logo fico em
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silêncio para ouvir sua abençoada voz.
Agradeço ao Pai.
Por que quando eu falo com Deus.
Tudo se transforma em dádiva, luz, paz e amor.
Eu te amo Pai.
Eu te adoro.
Aceite os meus humildes agradecimentos por
tudo e por todos.
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