MOROCCAN-POUFFE.COM Ebook and Manual
Reference
O DOM SUPREMO EBOOKS 2019
Author: Paulo Coelho u0026 Henry Drummond
Realese Date: Lanzamiento previsto: @@expectedReleaseDate@@
“Eu achava que já tinha pensado tudo o que precisava pensar a respeito do Amor quando o sermão de Henry
Drummond caiu em minhas mãos. A partir do momento em que li as palavras deste livro e tentei colocar em prática
seus ensinamentos, minha vida mudou bastante.”
Paulo Coelho

“Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o
címbalo que retine.”

Todos nós, em algum momento, já ouvimos essa passagem da carta de São Paulo aos Coríntios. Mas será que
realmente compreendemos sua mensagem?

No final do século XIX, o jovem missionário Henry Drummond é convidado a substituir um famoso pregador. A
princípio a plateia fica contrariada, mas logo é cativada por sua análise das palavras do apóstolo Paulo.

Esse sermão, The Greatest Thing in the World, tornou-se um clássico e sem dúvida é um dos textos mais bonitos já
escritos sobre o Amor. Drummond o decompõe em nove elementos: paciência, bondade, generosidade, humildade,
delicadeza, entrega, tolerância, inocência e sinceridade.

Ao contrário do que estamos habituados a ouvir, o maior tesouro da vida espiritual não é a fé, mas o Amor. Não
importa qual seja a sua crença religiosa, este sentimento é, sem dúvida, o modo mais recompensador de viver.

Em O Dom Supremo, Paulo Coelho traduz e adapta o texto de Henry Drummond, oferecendo uma mensagem
verdadeira e poderosa que nos ajudará a incorporar o Amor em nosso dia a dia e vivenciar todo o seu poder de
transformação em nossas vidas.

The big ebook you want to read is O Dom Supremo Ebooks 2019. You can Free download it to your
smartphone with light steps. MOROCCAN-POUFFE.COM in easy step and you can Free PDF it now.
We’re the leading free Book for the world. Platform is a high quality resource for free ePub books.Give
books away. Get books you want. No download limits enjoy it and don't forget to bookmark and share the
love!With more than 45,000 free PDF at your fingertips, you're bound to find one that interests you here.
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have designed the website with easy to navigate interface.
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