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&#x3e;&#x3e;&#x3e;Sinopse:
Junto de Deus &#xe9; um livro que nos direciona ao encontro de nosso maior bem.
Que nos leva a Deus na suavidade maior de nossas necessidades mais urgentes!
Este livro tem o poder de dar a quem necessita o amor, o carinho e paci&#xea;ncia com o respeito
que respeite a todos.
&#xc9; a verdade que nos conduz e nos levar&#xe1; de encontro &#xe0; ajuda que tanto
necessitamos ter.
Deus apenas espera que sejamos capazes de amar aos nossos irm&#xe3;os como a n&#xf3;s
mesmos.
Nos ajude, a ajudar a quem precisa, pois a troca de sabedoria e ajuda, ajudar&#xe1; a cada um de
n&#xf3;s a chegarmos ao lar de nosso Deus.
O bem de uma grande ora&#xe7;&#xe3;o est&#xe1; no sentimento que possamos dar a tudo que
precise de nossa f&#xe9;.
Eder Roberto Dias
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