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Não ver e acreditar no poder que está em toda a criação. Pela frente o trabalho para a 

festa. Por aqui ser vigiado por estar bem na sua forma. Todos os dias virão no 

momento certo da oração do céu. 

O que está a acontecer no céu está connosco. A palavra para levantar está curada no 

seu poder. A presença aceitável vive a sério na dimensão da compreensão. 

Em comum a melhor forma de dizer……. 

Divulgar o poder e a lei em silêncio no caminho. O céu aberto mereceu mesmo a 

vontade do eu e do tu. Estar à disposição do pão connosco renunciou a jurar. Seguir na 

ignorância de quem é persegue a visão. 

Estar em chamar ajuda no nome pode levar a mensagem. Em seu nome o Mundo 

mudará. Para trás trouxe-nos aqui. O medo tem razão na viagem da morte difícil. 

Mudar provavelmente voltará a encontrar-nos. As sementes que o vento levará longe 

na fé que persegue, não vai acontecer. Fazer mal na mentira da cegueira porque 

queria estar certo. 

Só amor! 

O amor é a única verdade…. 

O começo na palavra. Abrir o coração e a mente na lembrança de alguém que procura. 

A porta do céu está aberta. 

Procurar e ouvir o que temos para salvar aquele que acredita. Consigo virá sempre a 

mudança.  

Os oprimidos são notícia no alívio de um sofrimento e na afirmação de uma 

perseverança por uma causa.  

As batalhas terminam onde começa a fé. 

Perdurar a fé nas palavras de um capítulo que está por escrever. 

Quem achas que consegue ver a luz? 

As expressões desoladas deles cheiram a hipocrisia no ódio que os rodeia. 

Não há perguntas, não há respostas…… 

Alguém terá que convencer… 
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A correspondência dos espaços mergulha na consciência das origens. As figuras 

misteriosas das crenças veneradas concebem a arquitectura de uma entidade. 

Interligar as pessoas e a entidade divina assemelha-se ao que existe ainda hoje. 

Viveu aqui nos poemas escritos e nas referências que voavam. Os antigos livros nos 

templos usavam construções que conhecemos hoje aí por diante. Vão libertar-nos 

brevemente. 

A zona dos pântanos faz acontecer…… 

A descrição da luz. Aprender a acumular objectivos em mundos diferentes.  

A sabedoria incorporada nas provas e nos contactos. Um grande período de tempo nos 

exemplos dos homens.  

A prova de algomais na precisão examinada da beleza em cada um dos lados. Gravar as 

ranhuras do tempo que repete a profundidade da vida. 

Marcas giratórias para alcançar os resultados que vemos no ridículo em que assenta a 

precisão. O propósito de comparar o original coincide na perfeição que se interroga. 

O teu rasto ficará visível….. 

A passagem atrás da lanterna é um caminho de fuga. Não pensei que pudesse piorar 

encontrar as respostas comparando os modelos. 

Mas, para onde vou? 

Os entalhes são usados na simetria e na presença que não era verdade. A ameaça 

iminente pintava o sofrimento no fracasso. 

O agradecimento das coisas boas nas boas notícias e em nome do que seria bom nas 

áreas a melhorar. O desrespeito pelo passado não deve ser uma explicação ao tempo. 

Um pedaço de medo em acção que prepara o que funciona e me ajuda no imprevisto 

que tu sabes.  

Os símbolos da pedra similares remontam a mais ligações. Definir a descoberta do 

caminho encontrado perto do local da estrela. Não acredito no trilho envolvido que 

andavam à procura. 

O objectivo dos artefactos intrigantes precisa de mais provas. A oportunidade entre 

nós tenta separar os factos na correspondência. O assunto significativo da viagem dá-

se bem na história dos dados possíveis.  
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É verdade o que respeita aos códigos para alcançar a teoria que chega. A mensagem ao 

redor da escrita tornada imprevisível no código elaborado sem fim. O mistério 

construído no resultado desejado combinou várias armadilhas. 

Os danos nos marcos da localização encontrada fizeram-se na estratégia inclinada que 

regressa. Para chegar aos túneis da descoberta atravessamos directamente as ideias. 

A orientação importante no caminho livre tentado se existir perto do que houve aqui. 

Sem mudanças ao chegarem ao obstáculo intransponível +ara tirar-nos a busca do 

buraco. O buraco instável para a frente tem mais força sem grandes descobertas. 

O dia de chuva que reflecte o tempo de dificuldades envolve as actividades que nos 

preocupam. Antes do tempo, os mitos e as lendas encontram esperanças em 

demasiados buracos em particular. 

A descoberta primordial sem qualquer equipamento. A árvore do respeito na base da 

serpente de um muito pensar nas formas. Deus como uma criatura na ideia subscrita 

no céu. 

A ideia composta da natureza de textos devotos…. 

Os pensamentos do apocalipse na definição de um segredo e uma visão. O sofrimento 

e a recompensa no sagrado revelador nas chamas do segredo que não sabe ser 

incluído. As séries excluídas nos escritos designam alguma intenção da chama do 

pecado que seduziu sempre no extremo. 

A cruz que emerge na luz atribuída ao sorriso do que sucede. O bizarro enfatizado em 

detrimento de ser mantido por contrário ao que veremos na vida. 

Os desafios da história continuam nos pilares dos testemunhos em que acreditamos. 

Dizer a verdade perto do que eles acham. Considerar parte do medo em algo 

arrepiante porque têm medo. 

Esta noite crêem estar no fim do dia. Quase a escurecer queremos descobrir o que 

demora a ficar escuro.  

Nunca ouviram a escolha cuidadosa porque faremos o mesmo. Guardou para si até 

alguém libertar acerca do que já chega. Descobriu que ninguém acha ser a certeza de 

conhecer. 

O que foi não sei bem. O acontecimento divulgado nas crenças e nos seguidores 

tornou-se a profecia no contexto que significa. As interpretações nascem na fé e nas 

ideias com o tempo. A verdade sobre a vida descobriu evangelhos que existiram. 
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As tradições foram tentativas existentes de não avançar mais. O poder sobre a vida e 

sobre a morte relatam uma composição profunda da natureza viva. 

A margem dos rituais significam abrir um caminho num rio de pecados…. 

A época no perigoso de uma ocupação que não funciona, mas liberta os desafios da fé. 

Foi decapitada a hora de dividir e a hora de somar. 

Os momentos importantes da definição vizinha regressaram sempre. Os milagres de 

uma transformação têm o seu encanto, mas é melhor quando realizados. Os milagres 

reais na forma realizada devolveram a mensagem aos pobres.  

Não ser escolhido nos conceitos para as épocas provocou perguntas e desafios de fé. 

Prometeu não dizer nada se não acredita na palavra. 

As vibrações podem sinalizar se nos tentarmos afastar. A chave suplente para te 

agradecer. Ias-te sempre embora quando estava muito confuso. 

Há duas partes de ti há muito tempo. Toda a gente comete erros pelo desafio de 

conseguir. Se soubermos podemos encontrar. 

Seja o que for resultou……. 

Adoptar o costume requer um homem contra a vontade. Um meio para o poder está 

em causa. Sem questionar prepara o caminho. Existem significados invocados se deve 

questionar as oportunidades inexplicadas. 

Atrair a atenção com alguma forma teve muitas funções. Alterar a verdade era tão 

diferente. Espalhar o conteúdo ao vento nas histórias das palavras vulgares. Afecta-nos 

a todos. 

O que disseste importa sempre nas palavras esquecidas. As promessas simples 

encontradas na forma mudada do contraste são tão importantes no sentido. 

As pedras voam na verdade da sobrevivência….. 

As palavras conservadas na linguagem do deserto não usam fundamentos poderosos. 

A luz da existência existe nos aspectos em perspectiva para mergulhar na profundeza. 

Fora do nosso alcance lidamos sem razão aonde não podemos ir. É aquilo que todos 

bloqueiam no caminho. Mas eles avançam na mesma. 

Em busca de uma visão apurada na adaptação que raramente perdem têm uma 

abordagem diferente. Até parece que tem porque é o mais correcto. 
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