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minha vida e contemplo a “REVELAÇÃO” que me
possibilitou conquistar a verdadeira felicidade, incluindo os
prazeres mais ocultos.
Agradeço pela cumplicidade da minha esposa Márcia.
Completamente feliz, espero também que cada membro da
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Português - Prefácio
Abracei a importante missão de divulgar a “Oração da
Felicidade Plena” para o mundo inteiro. O problema é
que existem muitas línguas faladas no mundo todo.
Além disso, também existem os dialetos próprios de
cada região. Reconheço a dificuldade que seria em
transmitir a oração em todos esses idiomas. Mas, com
ajuda do tradutor Google (marca registrada), eu
traduzi a “Oração da Felicidade Plena” em 10 idiomas
diferentes. Optei pelas línguas mais faladas no mundo
e coloquei nessa ordem: português, árabe, inglês,
espanhol, japonês, italiano, francês, chinês, russo e
alemão.
A minha meta é espalhar para todos os países que
falam pelo menos, uma dessas línguas, através da
internet e sempre de forma gratuita.
No final, peço para aqueles que gostaram, o favor de
divulgar a oração para a família, parentes, amigos e
colegas.
“O amor que vem de graça, deve ser dado de graça.
Esse é o caminho!”
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ORAÇÃO DA FELICIDADE PLENA
1. Agradeço pelo dia de hoje, por todos os dias e
sempre.
2. Agradeço pela natureza, pela vida humana e pelos
bichos.
3. Agradeço pela minha vida nessa existência, onde eu
possa cumprir a minha missão ou parte dela.
4. Agradeço pela minha proteção do “ir e vir” com
segurança.
5. Agradeço por todos os benefícios recebidos e
atribuídos para mim.
6. Agradeço pela proteção ao teto que me acolhe, onde
possa morar e viver, independente do lugar.
7. Agradeço pela paz e alegria proporcionada no meu
ambiente familiar, social e de trabalho.
8. Agradeço por toda a sorte e sabedoria adquirida
hoje, em todos os dias e sempre.
9. Agradeço pela minha cura, pelas noites de sono e
pelos momentos de prazer e de alegria.
10. Agradeço pela água, pelo pão, pela sede, pela
fome e pelo alimento que me sustenta e me mantém
saudável.
11. Agradeço pela minha família, por ter família e
pela felicidade dela.
12. Agradeço pelos amigos, por ter amigos e pela
felicidade deles.
8

13. Agradeço pela luz que ilumina os meus entes
queridos, vivos e também falecidos.
14. Agradeço pelo meu trabalho e por ter trabalho,
pelas oportunidades de trabalho e emprego, pelos
ensinamentos e aprendizados adquiridos e que
promovem o meu crescimento.
15. Agradeço por todas as oportunidades em que eu
possa crescer e evoluir como pessoa e como ser
humano.
16. Agradeço pela força que me dá condições para
cumprir com as minhas obrigações e tarefas.
17. Agradeço pela força positiva interna que me
mantém determinado, firme, forte, persistente,
perseverante e com muita paciência para seguir o meu
caminho.
18. Agradeço pela força positiva externa que ilumina
os meus passos e o meu caminho.
19. Agradeço por todas as minhas conquistas
materiais, culturais e espirituais.
20. Agradeço acima de tudo, pelo engrandecimento da
minha fé e pela força que me mantém unido a ela.
21. Agradeço pela proteção contra as forças negativas
e contra a inveja das pessoas que de alguma forma
possam prejudicar o meu caminho, quer anulando
essas forças ou isolando essas origens.
22. Agradeço pela recompensa explícita que é
atribuída para as pessoas que lutam por paz, por
igualdade e por um mundo justo e saudável.
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23. Agradeço pelo perdão dos meus erros em
pensamentos, atitudes, omissões e falhas humanas,
assim com perdoo os erros dos meus ofensores.
24. Eu provo o poder de sua força e sei que nenhuma
folha cai da árvore sem que queira ou permita. Confio
plenamente toda a proteção da minha vida e do meu
destino em suas mãos.
25. Agradeço por tudo, hoje, em todos os dias e
sempre.
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Obrigado por visitar este ebook!
Você pode ler a versão completa deste ebook em diferentes formatos:
 HTML (Grátis / disponível para todos os usuários).
 PDF / TXT (Disponível para membros VIP. Membros com uma
inscrição básica podem acessar até 5 ebooks em formato PDF / TXT
durante o mês).
 Epub e Mobipocket (Exclusivo para membros VIP).
Para baixar esse livro completo, basta selecionar abaixo o formato desejado:

