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Durante a Segunda Guerra Mundial, uma esquadrilha da
Força Aérea dos Estados Unidos não consegue completar uma
missão na Itália devido a um fenômeno inexplicável. Quando
sobrevoam o monte Gargano, os militares têm uma visão
sobrenatural que os aterroriza e os faz voltar para a base.
O que poderia ser apenas um ataque militar frustrado acaba
se tornando o ponto de partida para a conversão de dois
oficiais. Curiosos para desvendar o misterioso evento,
Connors e Bloom vão até um convento na cidade de San
Giovanni Rotondo, onde pode estar a resposta para suas
dúvidas.
Muitos anos depois, no leito do hospital, Connors sente que
ainda precisa completar a missão de dar um rumo à vida do
filho, Rafael, e lhe entrega um envelope, pedindo que o abra
após sua morte. Quando é chegada a hora, o rapaz se depara
com um bilhete contendo o último pedido de Connors: ele
deve partir para uma cidade desconhecida à procura do que o
pai chama de "verdadeiro caminho".
Essa viagem permitirá que o jovem relembre todas as fabulosas histórias do pai e inicie uma jornada
de autoconhecimento, abalando seus conceitos sobre a vida, a fé e o amor.
No segundo livro da trilogia iniciada com Senhora das águas, Pedro Siqueira constrói mais uma
história tocante sobre a busca pela espiritualidade, retomando sua forte conexão
com Nossa Senhora.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[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,...

[PDF]

Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...

[PDF]

Um acordo pecaminoso
http://media.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...

PDF File: Senhora dos ares

Ler ou baixar Online Senhora dos ares PDF, ePub, Mobi Pedro Siqueira Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Durante a Segunda Guerra Mundial, uma esquadrilha da Força...

[PDF]

Fogo & Sangue – Volume 1
http://media.beebok.info/br-1437035638/fogo-sangue-volume-1.html

A arrebatadora história dos Targaryen ganha vida neste novo livro de George R.R.
Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, série que inspirou a adaptação de sucesso
da HBO, "Game of Thrones". Séculos antes dos eventos de A guerra dos tronos , a...

[PDF]

A irmã da lua
http://media.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...

[PDF]

Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...

[PDF]

Tambores de Angola
http://media.beebok.info/br-1440596093/tambores-de-angola.html

Preconceito, medo, discriminação. É assim que o protagonista Erasmino se vê levado a
uma tenda de umbanda, após ter seu quadro agravado, imune ao socorro da psiquiatria.
&#34;Saravá, zinfio!&#34;, recebe-o a nega-velha Vovó Catarina....
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O Mínimo que Você Precisa Saber Para Não Ser um Idiota
http://media.beebok.info/br-692071801/o-minimo-que-voce-precisa-saber-para-nao-ser-um-idio
ta.html

Escritos entre 1997 e 2013 e publicados em diferentes jornais e revistas do país, os 193
textos aqui selecionados esmiúçam os fatos do cotidiano – as notícias, o que nelas fica
subentendido, ou que delas passa omitido – para afinal destrinchar, sem dó,...
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Me Poupe!
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http://media.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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Breves respostas para grandes questões
http://media.beebok.info/br-1439091044/breves-respostas-para-grandes-questoes.html

Em textos inéditos, o físico e autor do best-seller Uma breve história do tempo nos
presenteia com seus pensamentos finais sobre as maiores perguntas da humanidade
Desde Einstein, o mundo não via um cientista tão reverenciado quanto Stephen Hawking.
Com seu...
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Diário de um Banana 13
http://media.beebok.info/br-1429072889/diario-de-um-banana-13.html

Quando a neve fecha a escola, o bairro se transforma num verdadeiro campo de batalha
invernal. Grupos rivais lutam por território, constroem enormes fortes de gelo e se
envolvem em épicas guerras de bola de neve. Na linha de tiro estão Greg Heffley e seu
fiel amigo Rowley...
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Maturidade
http://media.beebok.info/br-1441647686/maturidade.html

Neste livro, destaco uma das várias virtudes que precisam ser acrescentadas à fé: a
maturidade. Atualmente, é fácil constatar que há grande deficiência nessa área. Cristãos
com anos de caminhada cristã, mas com a mentalidade...

[PDF]

Até que nada mais importe
http://media.beebok.info/br-1410832254/ate-que-nada-mais-importe.html

Nestas páginas, seremos confrontados pela verdade de que não estamos aqui para viver
uma vida efêmera e alucinada, correndo atrás de autoimagem e performances. Estamos
indo além dos nossos próprios limites em uma espiritualidade rasa, de longos e...
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