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Benefício Adicional Gratuito
Ao adquirir ou receber este livro, o leitor ganha o direito a
uma licença de uso (disponibilizada na penúltima página
deste livro) no portal www.biblioteca24horas.com, por
tempo pré-determinado, através de login (pessoal e
intransferível) com os seguintes benefícios:
Acesso ao Formato Digital – Acessar e ler este livro no
seu formato digital via internet, através de navegador
comum, por um período acumulado de (o total de tempo
de 5 minutos X quantidade de páginas) minutos e/ou por
um prazo máximo de 90 dias, a serem contados do
primeiro acesso. Este benefício será válido até a data de
vencimento da licença de uso em 30/12/2011.
O
autor
reserva-se
o
direito
de
atualizar
constantemente o conteúdo deste livro e/ou do
conteúdo fornecido via internet sem prévio aviso.

Copyright © 2011 - Todos os direitos referentes aos Benefícios
Adicionais Gratuitos são reservados à Biblioteca24horas Seven
System International.
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simples palavras. Thais Candido
Com carvão venero a Terra, com água saúdo o
combustível.
Com fogo dou vida à palavra, com ar movimento-a por
toda a eternidade.
Vento! Leve minhas palavras onde minha voz não
pode alcançar. Seja o grito e o clamor.
A esperança e a dúvida, a revolta e o amor. Ensine a
todos o poder de sentir.
Seja a semente manifesta do Deus vivo e poderoso.
Para honra e glória do Criador e de toda criatura.
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Prólogo
A pichação no muro indicava que aquele era o lugar
conhecido como “cracolândia, o parque de diversões”.
— Um carro iscuro dessis importadu, num dava para vê
quem tava lá dentru, por duas veiz a janela do passagero si
abriu até a metade e o rosto da dama de pretu apareceu, achu
que ela devia de ter uns quarenta e cinco anos, usava chapéu
e luvas. Nesse lugar, uma sinhora como essa! Já num fico
surpreso com mais nada do que acontece aqui! Quando o
carro ia virá a esquina, o motorista engatou a ré e parô de
frente à ruinha. Em seguida uma minivan branca, num tinha
nenhum nome, parô bruscadamente atrás do carro importadu, a
sinhora apontou com o braço para fora da janela,
imediatamenti os botinas branca pegaru o bicho, colocaru
dentro da van e sumiram depois da esquina. Isso já tá
virando rotina. Eu precisu ri dessa minha vida de cão! Eta
vida de cão! Eu gritei e fiquei dando gargalhadas... Rio até
diante das disgraças, só assim eu vivu!
— Pare com isso, não é nada do que vocês estão
pensando! Me soltem!
— Temos uma ordem judicial!

É meu primeiro dia e me mandaram escrever um
diário. Não sei o quê nem o porquê. Mas talvez isso faça o
tempo passar bem rápido. Não pretendo ficar aqui por muito
tempo. Vou colocar minha mochila nas costas e ninguém
nunca mais vai me encontrar. E, quando digo nunca mais, é
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nunca mais mesmo!
Foi assim que cheguei diante do grande portão, ou melhor,
do “Portal da Alma”.
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S

umário

Portal da Alma __________________
A Grande Casa ____________________
Conhecendo a nova família
Minha dama de branco ________
Ouvindo o silêncio ______________
Buscando o Criador ____________
Almas Gêmeas _____________________
A filha da Lua ____________________
Conhecendo a si mesmo ________
Vinho das Almas _________________
Passado, presente e futuro ____
Animal de poder _________________
A matemática universal ______
Guerra em Athzulla ____________
O encontro de almas gêmeas
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