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Este livro foi diagramado e produzido pela
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do autor que detém todos os direitos de
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“Lembre-se de que você mesmo é o melhor
secretário de sua tarefa, o mais eficiente
propagandista de seus ideais, a mais clara
demonstração de seus princípios, o mais alto padrão
do ensino superior que seu espírito abraça e a
mensagem viva das elevadas noções que você
transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente,
de que o maior inimigo de suas realizações mais
nobres, a completa ou incompleta negação do
idealismo sublime que você apregoa, a nota
discordante da sinfonia do bem que pretende
executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor
de suas oportunidades de elevação - é você mesmo.”
- Chico Xavier
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INTRODUÇÃO

H

á tempos, o homem tem entrado em conflito com a
razão e sentimento. O que é sentir? De onde vem o
sentimento? Por que o homem possui
determinadas atitudes? O que é a fé? Como ela se
manifesta? O que é o Amor? Sendo assim, O Poder do
Sentimento, é uma obra publicada a fim de compreender
estes enigmas por meio de pensamentos, trechos, versos e
histórias com um teor moral e reflexivo. Além disso, é
composto por pequenos trechos a fim de contribuir para a
reforma íntima de vossos leitores. Trechos relacionados à
força interior, amor, amizade, Força Divina entre outros. O
intuito ao publicar esta obra, é promover e compartilhar a
força do amor e dos positivos sentimentos, em meio a
tantas discórdias, guerra, dor e sofrimento, o mundo precisa
de doação de amor e solidariedade. É necessário então, que
compartilhemos nossas mais puras emoções, para que desta
forma, chegaremos ao caminho da evolução. Sendo assim,
a obra O Poder do Sentimento, procura resgatar o amor
perdido e a luz em meio à escuridão.
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