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Este livro traz orações para todos os momentos de sua vida,
para cada dia da semana, devoções para diversas
circunstâncias e necessidades. Um companheiro para todas as
horas! Orai sem cessar. (1Ts 5,17) Parece que hoje esta
exortação do apóstolo Paulo, repetindo as palavras de Jesus
(Lc 22,40.46), tem toda a sua atualidade como outrora para os
tessalonicenses.
Isto porque, hoje, talvez, mais que em outros tempos, a
problemática da oração está em evidência. As pessoas sentem
necessidade de rezar e de encontrar no diálogo amoroso com
Deus a alegria, a paz, a serenidade, as luzes para o
discernimento. Enfim, busca-se respostas e graças para si e
para os seus. Nesse afã diário o homem moderno busca, em
meio ao barulho, momentos de silêncio, de quietude para um
entretenimento com Deus ou com um "tu" transcendente.
Essa vontade de rezar e sua prática diária não acontece de
modo tranquilo. Rezar sempre exige uma ascese, um esforço.
Exige a busca de formas que respondam aos anseios de
encontrar-se com Deus. Contemplamos, assim, o nascimento
de novas formas de oração nos diversos movimentos da Igreja. A oração que busca suas fontes na espiritualidade oriental, nos movimentos teosóficos, a que nasce dos movimentos de piedade popular e
a oração que nasce do meio do povo como uma súplica ao Pai diante de tantas necessidades. Tudo
nos leva a pensar que rezar não é um ato fácil e que a vida vivida a partir da oração também não é;
mas torna-se ainda mais difícil sem ouvir a voz de Deus. Por isso Jesus dizia que era preciso rezar
para não cair em tentação (Lc 22,40.46). Ele nos deu o exemplo, passando noites inteiras em oração
(Lc 6,12;9,18). Rezou também em todos os momentos importantes de sua vida (Lc 3,21; 5,16; 6,12;
9,28-29). Ele sempre mantém o diálogo com o Pai (Lc 10,21; 22,42; 23,34.46). Tal foi o seu exemplo
de oração que os discípulos quiseram aprender com ele; e, por isso, Jesus lhes ensinou a oração do
Pai-Nosso (Lc 11,1).
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Furacão Anitta
http://media.beebok.info/br-1453894390/furacao-anitta.html

Desde que deixou o Brasil inteiro babando com o Show das Poderosas, Anitta se tornou
uma obsessão nacional. Seus clipes quebram a internet, jovens descolados copiam seu
estilo e seus passos são seguidos por milhões de fãs, ávidos por qualquer...

[PDF]

The Seven Deadly Sins Capítulo 304
http://media.beebok.info/br-1456825064/the-seven-deadly-sins-capitulo-304.html

A Guerra Santa está sugando as energias dos nossos bravos guerreiros. Enquanto uns
lutam com os espíritos no Purgatório, outros travam uma dura batalha para proteger o
mundo real. Será que nossos heróis vão conseguir salvar Meliodas e Elizabeth? Confira...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...
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Cyan cloud gate(2)
http://media.beebok.info/br-1456550932/cyan-cloud-gate-2.html

This day is the most important day of Tiancang City every year. The Yunjia family was
founded on this day five hundred years ago, and this day of every year for five hundred
years is a big proportion of the day
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Enlightenment from heaven(1)
http://media.beebok.info/br-1456545657/enlightenment-from-heaven-1.html

Once indulged in Yi learning, one study lasts a whole day. But I don't feel tired. Generally
speaking, a person will feel tired if he concentrates for a long time. On the contrary, the
longer he watches, the more energetic he is

[PDF]

Dragon language beast repair(2)
http://media.beebok.info/br-1456552693/dragon-language-beast-repair-2.html

When the sun was shining in the sky, he could hardly keep his eyes open. He raised his
arms and Wang Dalin shielded himself from the sunshine. Today should have been a good
day. He got up in the morning with bright sunshine and sparrows singing happily.
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Enlightenment from heaven(2)
http://media.beebok.info/br-1456545958/enlightenment-from-heaven-2.html

Once indulged in Yi learning, one study lasts a whole day. But I don't feel tired. Generally
speaking, a person will feel tired if he concentrates for a long time. On the contrary, the
longer he watches, the more energetic he is
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Cyan cloud gate(1)
http://media.beebok.info/br-1456550212/cyan-cloud-gate-1.html

This day is the most important day of Tiancang City every year. The Yunjia family was
founded on this day five hundred years ago, and this day of every year for five hundred
years is a big proportion of the day
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Super reality(1)
http://media.beebok.info/br-1456547031/super-reality-1.html

The Temple of Heaven has finally come into existence. Countless practitioners have
entered it at all costs. They try to have a chance. If they are lucky enough to get a highlevel skill or immortal artifact, they have the capital to arrogate themselves. Faced with
this temptation, even two of the...
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http://media.beebok.info/br-1456545452/star-joy-3.html

Seeing the charming woman beside him, there was something strange about her. As soon
as he stepped on the accelerator, the quartz mine in the energy bunker of the land-air
dual-purpose vehicle roared and whispered. The tail exhaust pipe ejected two pure white
incandescent flames more than 10...
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Star Joy(1)
http://media.beebok.info/br-1456544328/star-joy-1.html

Seeing the charming woman beside him, there was something strange about her. As soon
as he stepped on the accelerator, the quartz mine in the energy bunker of the land-air
dual-purpose vehicle roared and whispered. The tail exhaust pipe ejected two pure white
incandescent flames more than 10...

[PDF]

Fairy land(3)
http://media.beebok.info/br-1456523192/fairy-land-3.html

He had a clean face under his disorderly hair and a moustache on his chin. Even though
his face was covered with wrinkles, it looked like a fairy wind tunnel at first sight.
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Cyan cloud gate(3)
http://media.beebok.info/br-1456551935/cyan-cloud-gate-3.html

This day is the most important day of Tiancang City every year. The Yunjia family was
founded on this day five hundred years ago, and this day of every year for five hundred
years is a big proportion of the day
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Super reality(2)
http://media.beebok.info/br-1456547921/super-reality-2.html

The Temple of Heaven has finally come into existence. Countless practitioners have
entered it at all costs. They try to have a chance. If they are lucky enough to get a highlevel skill or immortal artifact, they have the capital to arrogate themselves. Faced with
this temptation, even two of the...
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