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Aldivan Teixeira Torres, natural de Arcoverde-PE, é um escritor
consolidado em vários gêneros. Até o momento tem títulos publicados em



nove línguas. Desde cedo, sempre foi um amante da arte da escrita tendo
consolidado uma carreira profissional a partir do segundo semestre de 2013.
Espera com seus escritos contribuir para a cultura Pernambucana e
Brasileira, despertando o prazer de ler naqueles que ainda não tenham o
hábito. Sua missão é conquistar o coração de cada um dos seus leitores.
Além da literatura, seus gostos principais são a música, as viagens, os
amigos, a família e o próprio prazer de viver. “Pela literatura, igualdade,
fraternidade, justiça, dignidade e honra do ser humano sempre" é o seu
lema.
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1-Introdução
 

Convite a sabedoria é uma coletânea de pensamentos inspirado no
mar de sabedoria do criador que se derrama sobre os mortais. Roguemos
para absorvermos esses pensamentos e os apliquemos em nosso dia-dia.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2-O caminho
 

1) O caminho mais curto não é aquele que é mais fácil e sim aquele que
provoca sacrifícios e renúncias de sua parte pois é ele quem constrói uma
personalidade guerreira e vencedora.

2) Os outros não podem lhe mostrar o caminho seja ele certo ou errado.
Você tem que o descobrir por si mesmo.

3) O caminho se torna claro e compreensível para você a partir do momento
que você resolve construir uma vida dedicada a seus objetivos.

4) Siga seu coração e seus sonhos para construir um caminho digno, limpo
e agradável a Deus.

5) O caminho de quem quer ser vencedor deve estar pautado na idoneidade,
pureza dos objetivos e lealdade como próximo.

6) Não dê ouvidos às más línguas e aos lábios enganadores pois eles
pretendem perverter o teu caminho.

7) Caminho é sinônimo de construção de vida. Faça o seu com cabeça
erguida.
 

 

 

 



You’ve Just Finished your Free Sample
 

Enjoyed the preview? 
 

Buy:  http://www.ebooks2go.com

https://www.ebooks2go.com/convite-a-sabedoria

	“Convite a Sabedoria”
	Convite a Sabedoria
	1-Introdução
	2-O caminho
	3-A palavra
	4-Decisão
	5-Elaboração
	6-O sacrifício
	7-Riqueza e pobreza
	8-O lucro
	9-A solidão
	10-Beleza
	11-Qualidade
	12-A bondade
	13-A generosidade
	14-O sonho
	15-A integridade
	16-A sensatez
	17-A reflexão
	18-A justiça
	19-A discrição
	20-A memória
	21-O conselho
	22-A disciplina
	23-A liderança
	24-A ingenuidade
	25-O trabalho
	26-A paciência
	27-A confiança
	28-O medo
	29-A prudência
	30-A correção
	31-A pureza
	32-O ódio
	33-A soberba
	34-A astúcia
	35-A falsidade
	36-A mentira
	37-A preguiça
	38-A amargura
	39-A cólera
	40-A ignorância
	41-A cobiça
	42-A inveja
	43-O suborno
	44-A calúnia
	45-O fracasso
	46-A doença
	47-A opressão
	48-O pecado
	49-O desprezo
	50-A corrupção
	51-A traição
	Análogo
	Algoz
	Ardiloso
	Audácia
	52-Conclusão




