
O CONSTRUCTOR DA PONTE 

1 
António Ramalho 

Capítulo 4 

O óleo simboliza a felicidade na oração acompanhando o simbolismo de uma estrutura 

como prova. De modo a que as estrelas fossem visíveis nas decisões de grande 

influência e alinhadas para invocar. 

Os ícones baseados olham para o céu e chamam a tenção conceptualmente. A energia 

de Deus no mesmo conceito ao seu redor para reflectir o seu reflexo numa correlação 

directa. 

Da sombra uma luz surgirá………… 

O traçado é formado por pequenos pontos e linhas de revelações nos pilares da matriz. 

Os ensinamentos escolhidos na forma que alinha e na base da religião. 

O desenho dos traçados essenciais não tem dúvida nos pensamentos que representam 

os conhecimentos superiores. 

Ainda mais significativo são as luzes como espelhos que acreditam na expectativa que 

era um sinal. 

Encontrem uma família. A última coisa que faz um percurso parece ser a melhor 

escolha. É difícil estar de olho emtodas aspessoas. Escapar e não mais regressar num 

exílio sem cidade. 

Posso esperar contigo, se quiseres….. 

Servir visões para me dizer, interpreta o silêncio. O que vêem servem o sonho dos 

pormenores que sei. Apreciar o que dizem um dia o faremos. 

Nem acredito que nem desconfiei…. 

De todo o coração a fé perante a tua face. A súplica na prece das lágrimas que 

dominam a tristeza. 

O Senhor é a minha luz!.......... 

Está connosco no milagre do fogo que reafirma Deus. O orgulho levou à prisão que 

chegou. não ter hipótese e não acreditar se estiver certo. 

Como deverá ser nas palavras que segue sem poder obedecer. Viver sem regras pelo 

teu nome, na piedade de um amor. 

Terminará a luta no que se vê na esperança de um propósito. O que aproxima não é o 

fim, é o princípio. Esperar ou recusar. 

Nada me impede de deixar-te ir embora….Disseste isso ontem. 
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O conforto na fé para fugir à dor. Os olhos e o sorriso na doçura. Dizer a verdade 

porque fomos escolhidos para acreditarmos. Ajuda-me como Maria aceitou. 

Sozinhos contra o Mundo no céu anunciado que vai nascer.  

Graças a Deus…….. 

Partir o que encontrarem. Escapar a uma maneira que foi em vão. A oportunidade de 

liberdade na chegada.  

O que fizeram? 

As ameaças de um novo reino em Messias… 

O profeta nos problemas do deserto, um caminho que prepara alguém. 

O deserto num espírito que se desafia. Resistir às tentações entra no regresso a casa. A 

sua missão começa na ajuda. Uma nova vida acredita o que vou fazer.  

A mensagem de Deus está próxima no que estás a fazer, ao abrir o coração à verdade. 

A oportunidade de mudar os homens.  

Já estou acordado……… 

Amarrar tarde no que não temos nada pelo que nos dás. Alimentar o que damos nas 

necessidades que proverá e seguirá…. 

A sede de verdade e de justiça será dada por Deus. 

O caminho não é a força. O que se passa vai pelo que conhecemos de mim. A pedra na 

Igreja na margem que está connosco.  

Quando ficamos desta maneira não caminhamos na força. Como se te importasse o 

que sinto? A diferença de ter poder na fé. 

A vela que se recolhe ao atravessar o perigo de querer voltar. Não ter medo e ser forte 

na pouca dúvida.  

O verdadeiro propósito para outros saberem o que descreve a vinda. Sobre mim a boa 

nova envereda. 

Cumprir a escritura diz o que alcança. Começou por isto no que não tinha mais para 

onde ir, no que não sabia. 

Agradecer a Deus no alvoroço de uma entrada. A oração que fizeste não serve o 

dinheiro. Não ajudaste a capacidade invulgar de desafiar os seguidores. 
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Amar o próximo….no dever de…. 

Dai a Deus para levar a melhor. Pedro sobre a pedra na ameaça e na cautela.  

Judas seguirá nos olhos da multidão… 

Não voltar a forjar a espada……… 

Por minha vontade para não se sentar connosco. Um certo poder quanto mais perto 

está. A confusão ultrapassada nos distúrbios sob recolher. 

De quem é o beijo cujas palavras prevêem a morte? 

A traição é presa à condenação que não espera mais. Há sempre pessoas por aqui. A 

detenção como sabemos nos sinais de um falso que cumpriu e será julgado. Viu o que 

aconteceu para ver se falava a verdade. Avida no tempo futuro de um medo.  

O caminho para onde vamos é o caminho e a vida. 

Dizer que um trai rápido deixa-o ir no remorso e na culpa. Abandonado darás na 

verdade a negação que acontecerá três vezes. 

Onde está agora o que para onde vai? 

Levanta-te e anda!.. 

O princípio de um milagre é uma ameaça para não perturbar os impostos de próximo. 

Nada é certo. Está na altura. A escolha foi minha. 

Continua a andar na distância para orar. Os pecados convertidos na ausência de 

bondade na segunda oportunidade que verão a Deus. 

As escrituras e a lei na armadilha de quem disser.  

Oferecer a pedra a quem não pecou.Porque razão vai resultar? 

Vai e pensa em ti, no que apeteceu não voltar a pecar. A sua vida na reacção a isso. 

Aquilo porque lutam na fé. Agradecer sempre o que nos dá. Porque estás perturbada 

outra vez.  

Saciar a fome de justiça no pão e no peixe de Deus… 

O caminho pela força nunca será o caminho de deus. 

Encontra-se sempre o alimento que mais apreciamos. A vida é uma troca. Quem 

procuramos? Quem achas que sou? Queremos que resolvam os problemas. 
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Vejo-te nos meus sonhos.  

Nunca estamos sozinhos. Dizer a verdade concorda com a razão para ter esperança.  

É difícil não perceber que isto funcione na oportunidade. O momento certo para 

contar no esperar um tempo. Toda a gente erra. 

Chegar a ti não há o suficiente para que estarei no amor. 

Dar ênfase vai lembrar os sentimentos que mudam. 

Com algum entusiasmo… 

Soltem o Barrabás…..crucificar o amor e a verdade! 

Lavar as mãos como Pilatos….. 

Precisamos de o ver…. 

Tudo é possível a Deus… 

O próximo passo a dar…foi algo que aconteceu……… 

Bendito sejas….a quem procuras…. 

Ele pensava diferente e era diferente. Já nos dá muito que falar. 

Os pregos que dilaceram a aproximação no arrependimento. 

Levantar Jesus ao Mundo na dor. Temos de manter essa decisão……. 

Perdoa….porque não sabem o que fazem……….. 

Quando entrares na verdade…estarás comigo….. 

Receber o Espírito Santo………onde estiverem…. 

Há uma tarefa a cumprir na outra oportunidade… 

Sabia sempre o que pensavam….quando fechavam os olhos….. 

Quando é que eu te vejo? Tenho tido uns problemas… 

Vejo-te nos meus sonhos…..lado a lado… 

Ainda falta muito tempo…É difícil lembrar-me assim de repente… 

Agora não te esqueças……… 

Para acalmar a minha dor…. 
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Meu Deus……….assim farei. 


