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nº 681, publicada a 07 de Julho de 2020

Serás tão livre quanto menos desejares.
RECEBIDA: RF
28 de Maio de 2020

nº 682, publicada a 10 de Agosto de 2020

O Mundo em si não se encerra o seu fim, mas sim o de quem o quer findar.
RECEBIDA: CL
24 de Junho de 2020

nº 683, publicada a 01 de Setembro de 2020

Não corras com o tempo, ele sabe quando parte e quando chega.
RECEBIDA: CL
29 de Julho de 2020

nº 684, publicada a 01 de Setembro de 2020

Nem sempre o que nos parece tem de ser.
RECEBIDA: CL
29 de Julho de 2020

nº 685, publicada a 01 de Setembro de 2020

O castigo é a recompensa pelo que se deveria, mas não se fez.
RECEBIDA: CL
01 de Agosto de 2020

nº 686, publicada a 01 de Setembro de 2020

Há dores e sentimentos que só o silêncio da alma entende.
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RECEBIDA: CL
14 de Agosto de 2020

nº 687, publicada a 01 de Setembro de 2020

Nem sempre o destino se cruza com a vontade.
RECEBIDA: CL
26 de Agosto de 2020

nº 688, publicada a 07 de Outubro de 2020

De nada vale a grandeza oca de sentimento.
RECEBIDA: CL
02 de Setembro de 2020

nº 689, publicada a 07 de Outubro de 2020

É no descodificar da adversidade que descobrimos o seu real valor.
RECEBIDA: CL
12 de Setembro de 2020

nº 690, publicada a 04 de Novembro de 2020

De nada vale a insistência se a oportunidade morreu.
RECEBIDA: CL
11 de Outubro de 2020

nº 691, publicada a 04 de Novembro de 2020

Por vezes a oportunidade e o tempo não se completam.
RECEBIDA: CL
27 de Outubro de 2020
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nº 692, publicada a 14 de Dezembro de 2020

A forma como vemos a vida depende do que em nós habita.
RECEBIDA: CL
17 de Novembro de 2020

nº 693, publicada a 14 de Dezembro de 2020

Para perceber a vida é preciso ouvir a alma.
RECEBIDA: CL
22 de Novembro de 2020

nº 694, publicada a 21 de Janeiro de 2021

Sobre o homem paira a nuvem da racionalidade que não lhe permite entender o Mundo e a vida na
essência daquilo que realmente são e como tudo se processa.
O homem é parco de explicações e vazio de entendimento do que se encontra para além da
racionalidade e que rege o Mundo desde a sua criação.
RECEBIDA: CL
15 de Janeiro de 2021

nº 695, publicada a 09 de Abril de 2021

É na simplicidade que a fé se faz acreditar.
RECEBIDA: CL
02 de Março de 2021

nº 696, publicada a 09 de Abril de 2021

O homem tem receio da verdade que a espiritualidade esconde.
RECEBIDA: CL
04 de Março de 2021

nº 697, publicada a 09 de Abril de 2021
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O que realmente nos faz falta, nunca falta.
RECEBIDA: CL
11 de Março de 2021

nº 698, publicada a 09 de Abril de 2021

A surdina da resiliência do homem fá-lo caminhar para o abismo.
RECEBIDA: CL
13 de Março de 2021

nº 699, publicada a 24 de Maio de 2021

Na ilusão se perde o destino.
RECEBIDA: CL
26 de Abril de 2021

nº 700, publicada a 24 de Maio de 2021

Cada vida é uma parte do real destino.
RECEBIDA: CL
14 de Maio de 2021
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