1

2

Fagulhas 05
(Sobre trechos diversos da Sagrada
Escritura)

Perseverança

Pe. Divino Antônio Lopes
FP(C)

1.ª Edição
2021
3

Copyright © 2021, by: Pe. Divino
Antônio Lopes FP(C)
DIREITOS RESERVADOS – É
proibida a reprodução total ou parcial
desta obra, de qualquer forma ou por
qualquer meio sem a autorização prévia e
por escrito do autor. A violação dos
Direitos Autorais (Lei n.º 9610/98) é
crime estabelecido pelo artigo 48 do
Código Penal.
Capa:
Ir. Gabriel do Santíssimo Crucifixo FP(C)
Impressão e acabamento:
Gráfica e Editora América Ltda.
Dados Internacionais de Catalogação na
Publicação (CIP)
Lopes, Divino Antônio.
Fagulhas 05 – Perseverança
– 1. Ed. – Goiânia: Gráfica e Editora
América Ltda., 2021.
63-p.
ISBN - …………..
1. Religião. 1. Título.
Impresso no Brasil
Printed in Brazil
2021
4

INSTITUTO MISSIONÁRIO
DOS FILHOS E FILHAS DA
PAIXÃO DE NOSSO SENHOR
JESUS CRISTO E DAS DORES
DE MARIA SANTÍSSIMA

Fagulhas 05
(Sobre trechos diversos da Sagrada
Escritura)

Perseverança
Pe. Divino Antônio Lopes
FP(C)

Anápolis, 30 de novembro de 2020

1.ª Edição
2021
5

ATENÇÃO! Este livro não pode ser
reproduzido sob nenhuma forma sem
autorização por escrito do Autor.
Adquirindo este livro você está ajudando
na formação e alimentação de centenas de
crianças pobres no Brasil, Bolívia,
Paraguai, Uruguai, Argentina, Peru,
Chile, Colômbia, Equador e Venezuela.

Para adquirir exemplares deste livro, entre
em contato conosco em um dos endereços
abaixo.
Instituto Missionário dos Filhos e
Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus
Cristo e das Dores de Maria Santíssima
BR 153, Km 428, Anápolis, GO – Brasil
Cx. P. 1909 – CEP – 75043-970
(62) 3321-5020
Site: www.filhosdapaixao.org.br
E-mail: contato@filhosdapaixao.org.br
Ouça pregações
Filhos da Paixão de Cristo – YouTube
Gerenice de Jesus Costa – Facebook

6

Fagulhas 05
(Sobre trechos diversos da Sagrada
Escritura)

Perseverança
Texto extraído das
Meditações do Pe. Divino
Antônio Lopes FP(C),
Fundador do Instituto
Missionário dos Filhos e
Filhas da Paixão de
Nosso
Senhor
Jesus
Cristo e das Dores de
Maria Santíssima e do
Movimento Missionário
Lanceiros de Lanciano.

7

Índice
FAGULHA 01 ................................ 10
FAGULHA 02 ................................ 11
FAGULHA 03 ................................ 12
FAGULHA 04 ................................ 14
FAGULHA 05 ................................ 16
FAGULHA 06 ................................ 18
FAGULHA 07 ................................ 19
FAGULHA 08 ................................ 21
FAGULHA 09 ................................ 23
FAGULHA 10 ................................ 25
FAGULHA 11 ................................ 26
FAGULHA 12 ................................ 28
FAGULHA 13 ................................ 30
FAGULHA 14 ................................ 32
FAGULHA 15 ................................ 34
FAGULHA 16 ................................ 36
FAGULHA 17 ................................ 38
FAGULHA 18 ................................ 40
8

FAGULHA 19 ................................ 41
FAGULHA 20 ................................ 43
FAGULHA 21 ................................ 45
FAGULHA 22 ................................ 47
FAGULHA 23 ................................ 48
FAGULHA 24 ................................ 50
FAGULHA 25 ................................ 51
FAGULHA 26 ................................ 53
FAGULHA 27 ................................ 54
FAGULHA 28 ................................ 55
FAGULHA 29 ................................ 56
FAGULHA 30 ................................ 58

9

FAGULHA 01
(01/11/2020)

Perseverança (01)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“Aquele…” Nosso Senhor Jesus Cristo não fala
em crianças, adolescentes,
jovens, adultos e idosos…
Ele diz: “Aquele…” Está
claro que todos devem perseverar no caminho do céu…
sem perseverança não há santidade nem salvação.
Ninguém está dispensado de perseverar! O céu é
a pátria do perseverante, isto
é, daquele que caminha sem
desistir… que enfrenta os
obstáculos com valentia.
10

FAGULHA 02
(02/11/2020)

Perseverança (02)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“Aquele…” Ninguém
entrará na Felicidade Eterna
sem perseverança. Perseverar
é conservar-se firme e ser
constante.
A perseverança é para
todos: “A perseverança consiste em lutar e sofrer até o
fim, sem sucumbir ao cansaço, ao desalento ou à moleza” (Adolfo Tanquerey).
“Aquele…” que perseverar no caminho do bem se
salvará. “Aquele…” que não
perseverar irá para o inferno
eterno.
11

FAGULHA 03
(03/11/2020)

Perseverança (03)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“…
porém,
que
perseverar”. Perseverar é
não desistir de percorrer com
fidelidade, alegria e amor o
caminho do bem. Aquele que
desiste de caminhar não
chegará ao lugar desejado…
Deus quer que perseveremos
sem desistir!
Aquele que desiste da
caminhada jamais cantará vitória, será sempre um fracassado.
O mundo está cheio de
pessoas fracassadas… de
12

pessoas que começaram bem
e que desistiram diante do
primeiro obstáculo.
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FAGULHA 04
(04/11/2020)

Perseverança (04)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… porém, que perseverar”. Os santos estão no
céu… perseveraram até o fim,
encontraram muitos obstáculos pelo caminho e não desistiram, foram ousados e
corajosos… não retrocederam… não recuaram, não
desanimaram nem desistiram
da caminhada para o céu…
perseveraram até o fim.
Os fracassados começam bem e não perseveram no
caminho da luz!
Sem perseverança é
14

impossível alguém ser coroado no céu!
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FAGULHA 05
(05/11/2020)

Perseverança (05)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… porém, que perseverar”. Não basta iniciar
com sucesso uma construção, mas é preciso perseverar
na sua construção… é preciso concluí-la com perfeição.
A perseverança é a “chave”
para todas as obras… ela é
também a “chave” do céu.
Deus não quer as ações
pela metade… Ele exige a
perfeição… quer que façamos
tudo… até o fim.
Os santos “voaram”
para o céu nas “asas” da
16

perseverança!
Aquele que ama não
fica na metade do caminho,
mas persevera até o fim.

17

FAGULHA 06
(06/11/2020)

Perseverança (06)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… porém, que perseverar”. Surgem milhares de
obstáculos no caminho daqueles que decidem servir a Deus
com fé, fidelidade e amor.
Muitos desistem… deixam de
caminhar e retrocedem vergonhosamente.
É preciso perseverar diante dos obstáculos, só chega
ao lugar desejado quem caminha com valentia. Aquele que
se apoia em Deus não desiste
da caminhada! Sem a ajuda
de Deus é impossível alguém
perseverar até o fim.
18

FAGULHA 07
(07/11/2020)

Perseverança (07)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… porém, que perseverar”. Deus nos criou para
a vitória, não para a derrota… é impossível obter vitória sem a perseverança.
A perseverança não
consiste em iniciar bem uma
boa obra; mas sim, em iniciar
e concluí-la. Nenhum atleta é
coroado por ter iniciado bem
uma corrida… mas sim, por
ter chegado em primeiro lugar.
Não podemos chamar
de perseverantes aqueles que
19

desistem pelo caminho, que
se prostram diante dos
obstáculos.
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FAGULHA 08
(08/11/2020)

Perseverança (08)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… porém, que perseverar”. Milhares chegam até
o fim dando golpes, agindo
desonestamente, roubando,
agredindo e outros… seria
isso perseverança? Não! A
perseverança consiste em
vencer os obstáculos com
honestidade… realizando o
bem para a glória de Deus e
por amor ao próximo.
Não basta caminhar
até o fim! Mas é preciso
caminhar na claridade… caminhar na presença de Deus
21

realizando o que lhe agrada.
A falsa perseverança
não pode agradar a Deus!
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FAGULHA 09
(09/11/2020)

Perseverança (09)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… porém, que perseverar”. A perseverança é a
“escada” para o céu… é a
“chave” que abre a porta do
céu para as almas perseverantes: “Na perseverança no
bem até o fim de nossa vida
está o princípio da nossa
eterna felicidade” (Pe. Alexandrino Monteiro).
Milhares de pessoas realizam o bem durante algum
tempo… e depois jogam tudo
fora… desistem de caminhar
por causa dos obstáculos.
23

Deus quer que perseveremos
até o cume da montanha… é
preciso olhar sempre para
frente.

24

FAGULHA 10
(10/11/2020)

Perseverança (10)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… porém, que perseverar”. Não basta brilhar
com o bom exemplo durante
uma semana, um mês… um
ano… mas sim, para se salvar
é preciso brilhar até o fim… a
salvação da alma exige a
nossa perseverança até o último suspiro: “Se, porém, o
único remédio para ser salvo é perseverar até o fim,
para perseverar até o fim há
um só meio: ser constante
no bem!” (Pe. Alexandrino Monteiro).
25

FAGULHA 11
(11/11/2020)

Perseverança (11)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… porém, que perseverar”. Sem a perseverança
é impossível concluir com
sucesso aquilo que foi começado… muitos ficam pelo
caminho, prostrados à beira
da sarjeta: Saul, Tertuliano,
Judas Iscariotes, Martinho
Lutero… não perseveraram
até o fim no caminho da
santidade.
Aquele que não perseverar até o fim não cantará
vitória! Estamos aqui para
salvar a nossa alma e sem a
26

perseverança não há vitória
nem salvação.
Os santos percorreram
o caminho da luz… enfrentaram as provações… perseveraram e estão no céu.
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FAGULHA 12
(12/11/2020)

Perseverança (12)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… porém, que perseverar”. Muitos dizem, com
“certa” convicção e segurança, que já foram bons no
passado… e que agora são apáticos e indiferentes… pensam em alcançar a salvação
eterna com a “gordura” do
passado. Deus quer que perseveremos até o fim… não
basta iniciar bem uma obra,
mas é preciso concluí-la.
Quando a “tempestade” da tentação soprar furiosamente contra a “barca”
28

da nossa vida, não podemos
desistir nem esmorecer os
braços… é preciso “remar”
contra a maré.
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FAGULHA 13
(13/11/2020)

Perseverança (13)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… porém, que perseverar”. O mundo está cheio
de pessoas que abandonam a
obra começada… são pessoas que querem e não querem… não suportam as exigências… queimam incenso
para Deus e acendem velas
para o diabo… não perseveram no caminho da luz e do
bem.
Sem perseverança não
há progresso na virtude! Aquele que não persevera no
caminho da santidade vive
30

“paralisado” no caminho da
perfeição.
Quem persevera no caminho da luz vive feliz…
ocupa bem o tempo e agrada
a Deus!
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FAGULHA 14
(14/11/2020)

Perseverança (14)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… porém, que perseverar”. Aquele que persevera percorre o caminho do
bem e não foge das dificuldades… só será coroado
no céu aquele que perseverar
no caminho da luz até o fim:
“Sem perseverança não háverá coroa. Não é suficiente
ter começado o bem; é
preciso nele perseverar até
o fim da peregrinação” (Frei
Pedro Sinzig).
Aquele que ama verdadeiramente a Deus não aban32

dona o caminho da salvação,
mas suporta o peso da cruz
sem desistir da caminhada.
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FAGULHA 15
(15/11/2020)

Perseverança (15)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… porém, que perseverar”. Não é fácil perseverar
no caminho do bem até o
fim… milhões de pessoas
começam e desistem logo no
início.
Para perseverar no caminho da luz é preciso se
fortalecer com o alimento da
oração contínua e fervorosa…
sem oração não há perseverança.
A Confissão e a Comunhão frequentes nos “empurram” para frente, princi34

palmente quando os obstáculos são muitos e fortes.
Para salvar a nossa alma é preciso da perseverança
até o fim!
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FAGULHA 16
(16/11/2020)

Perseverança (16)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… até o fim”. Não
basta começar bem a caminhada, mas é preciso caminhar até o fim… é preciso
vencer os obstáculos com os
olhos fixos na chegada, isto é,
no céu, prêmio eterno: “Nos
cristãos não se procura o
princípio, mas o fim” (São
Jerônimo).
Não é o início de uma
obra que alcança a recompensa; mas sim, o seu fim… e
não podemos realizar a obra
pela metade.
36

Devemos ser “teimosos” na prática do bem!
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FAGULHA 17
(17/11/2020)

Perseverança (17)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… até o fim”. Jesus
Cristo não disse “até quase o
fim”; mas sim: “… até o
fim”. O Senhor não recompensa uma falsa perseverança… uma quase perseverança… aquela que desiste da
caminhada… Ele quer que
perseveremos até o fim, até o
último suspiro.
São Lourenço Justiniano chama a perseverança de
“porta do céu”… quem não
der com essa porta não poderá
entrar na glória eterna.
38

Começar bem uma obra
não abre a porta do céu; mas
sim, concluí-la com perfeição
é que “garante” a salvação e
a recompensa.

39

FAGULHA 18
(18/11/2020)

Perseverança (18)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… até o fim”. Uma
pessoa devota caminha na
presença de Deus, mas não
tem certeza se vai perseverar
até o fim. O caminho para o
céu é cheio de provações e
obstáculos… mas para nele
entrar é preciso perseverar até
o fim: “Não é ao que começa
que se oferece o prêmio;
mas sim, unicamente ao que
persevera” (São Bernardo de Claraval), e: “Não basta correr no
estádio; mas é preciso prosseguir até alcançar a coroa”
(1 Cor 9, 24).
40

FAGULHA 19
(19/11/2020)

Perseverança (19)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… até o fim”. Quando uma pessoa inicia uma
obra com zelo e perfeição,
deve ficar atenta… porque as
provações surgirão… é preciso perseverar até o fim: “…
operai a vossa salvação com
temor e tremor” (Fl 2, 12).
Aquele que retrocede jamais
concluirá a obra começada…
muitos se inclinam diante das
“muralhas” que surgem pelo
caminho.
Jesus Cristo disse: “…
até o fim”. Aquele que tra41

balha para a glória de Deus
não ficará livre das tentações,
perseguições e dificuldades.
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FAGULHA 20
(20/11/2020)

Perseverança (20)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… até o fim”. Para
perseverarmos até o fim devemos lutar todos os dias,
porque os nossos inimigos
jamais nos deixarão sossegados: “… mais que nunca
deves estar prevenido para
o combate, porque nossos
inimigos: o mundo, o demônio e a carne, se armarão
para te atacar e fazer-te
perder tudo o que tiveres
conquistado” (Santo Afonso Maria
de Ligório).
Para perseverarmos até
43

o fim devemos rezar continuamente… sem a oração
abandonamos a luta.
Muitos desistem da
caminhada porque deixam a
oração!
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FAGULHA 21
(21/11/2020)

Perseverança (21)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… até o fim”. Quando a cruz pesar nos nossos
ombros, não percamos tempo
com discussões e palavras
pesadas; mas sim, perseveremos com fidelidade, amor e
alegria no caminho que conduz ao céu. Aquele que deixa
de caminhar para discutir perde tempo e não agrada a
Deus: “Não as preocupações, os protestos, as discussões darão a vitória aos
fiéis, e sim, a perseverança,
a constância na fidelidade a
45

Cristo, confiando n’Ele apesar da fúria das tempestades” (Pe. Gabriel de Santa Maria
Madalena).
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FAGULHA 22
(22/11/2020)

Perseverança (22)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… até o fim”. Aquele
que “carrega” o peso do
mundo no coração não perseverará até o fim, porque o
peso das coisas da terra o
atrapalhará… ficará “amuado” à beira do caminho…
desistirá da caminhada que é
exigente.
Os filhos da luz caminharão até o fim, porque seguem a Cristo… “voam” pelo
caminho da claridade.
Ninguém caminhará
até o fim sem a força do alto!
47

FAGULHA 23
(23/11/2020)

Perseverança (23)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… até o fim”. Somente aquele que vive na
presença de Deus pode perseverar até o fim… aquele
que confessa com frequência, que se alimenta do Santíssimo Corpo do Senhor…
que foge das ocasiões e que
mortifica o corpo.
Sem luta é impossível
chegar ao lugar desejado! Aquele que caminha longe de
Jesus, Luz Eterna, cairá nas
trevas… distante do Senhor
não há segurança.
48

Milhões
começam
bem… mas somente dezenas
perseveram até o fim!
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FAGULHA 24
(24/11/2020)

Perseverança (24)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… até o fim”. Aquele
que desiste da caminhada
para o céu não se salvará. O
Senhor Jesus não fala de
salvação para aquele que
“perseverar” até na metade
do caminho… Ele é exigente
e quer que perseveremos até o
fim.
Para entrar no céu
devemos suportar as dificuldades de cada dia… perseverar até o fim. Sem
perseverança não há vitória!
Quem deixa de caminhar
será sempre um derrotado!
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FAGULHA 25
(25/11/2020)

Perseverança (25)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… esse será salvo”. É
grande ilusão querer se salvar
longe da perseverança. Jesus,
nosso Rei e Salvador, não
mente… não engana os seus
seguidores… Ele, o Salvador,
disse: “… até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
Deus não aceita nada
pela metade, também a perseverança: “Feliz o homem
que suporta a tentação.
Porque depois de sofrer a
provação receberá a coroa
da vida que Deus prometeu
51

aos que o amam… Eis, chamamos felizes os que suportam os sofrimentos com perseverança” (Tg 1, 12; 5, 11).
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FAGULHA 26
(26/11/2020)

Perseverança (26)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… esse será salvo”.
Para entrar no céu é preciso
caminhar até o fim… somente os batalhadores serão
salvos. É preciso percorrer o
caminho do bem com os
olhos fixos no Deus que
sustenta o amigo fiel: “Sem
perseverança, impossível é
chegar à santidade ou à
salvação: não basta serem
virtuosos, generosos alguns
dias ou alguns anos; necessário é sê-lo sempre, até o
fim” (Pe. Gabriel de Santa Maria Madalena).
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FAGULHA 27
(27/11/2020)

Perseverança (27)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… esse será salvo”. O
caminho para o céu é difícil e
estreito: “Estreita, porém, é
a porta e apertado o caminho que conduz à Vida”
(Mt 7, 14). Para se salvar é
preciso perseverar e lutar até
o fim! Não há salvação para
aquele que desistir da caminhada: “Se nos quisermos
salvar, é mister que estejamos firmemente resolvidos
a sofrer e a empregar constantemente violência sobre
nós mesmos” (Santo Afonso Maria
de Ligório).
54

FAGULHA 28
(28/11/2020)

Perseverança (28)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… esse será salvo”.
Para se salvar é preciso fazer
violência a si mesmo… aquele que vive sobre o muro não
se salvará… o céu é a pátria
dos fortes e perseverantes.
Os frouxos, covardes e
apáticos não se salvarão… a
salvação exige luta contínua.
A nossa natureza é rebelde… sem luta firme é impossível “domá-la”.
Quem carrega a cruz
com paciência, alegria e
amor cantará vitória, isto é,
se salvará.
55

FAGULHA 29
(29/11/2020)

Perseverança (29)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… esse será salvo”.
Aquele que caminha revoltado não conseguirá chegar ao
fim da meta; mas sim, cairá
pelo caminho.
Para se salvar é preciso
carregar a cruz até o fim com
alegria e por amor a Deus:
“Quem quiser verdadeiramente salvar-se, terá de
robustecer e renovar com
muita frequência a resolução de nunca mais se
separar de Deus” (Santo Afonso
Maria de Ligório).
56

Não basta querer se
salvar, mas é preciso perseverar até o fim!
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FAGULHA 30
(30/11/2020)

Perseverança (30)
“Aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse
será salvo” (Mt 10, 22).
“… esse será salvo”.
Não é fácil se salvar! Ninguém se salvará de braços
cruzados: “Se o justo com
dificuldade consegue salvarse, em que situação ficará o
ímpio e pecador?” (1 Pd 4, 18).
Os santos, amigos de
Deus, percorreram o caminho
da cruz com fé, firmeza e perseverança… mortificaram o
corpo para não traírem a
Deus.
Sem perseverança é
impossível alguém se salvar!
58

Deus quer que lutemos com
garra até o fim.
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Ajude-nos a alimentar centenas
de crianças pobres no Brasil, Bolívia,
Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia,
Peru, Chile, Equador e Venezuela, e a
imprimir Livros, Livretes e Folhetos para
evangelizarmos.
Faça o seu depósito mensalmente
em uma dessas contas:
Banco do Brasil
Nome: Instituto Miss. Filhos da Paixão
Agência: 0324-7
Conta corrente: 413310-2
Bradesco
Nome: Instituto Miss. Filhos da Paixão
Agência: 0240-2
Conta corrente: 77444-8

Instituto Missionário dos Filhos e Filhas
da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e
das Dores de Maria Santíssima
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Convite: Participe do Santo Retiro
(realizamos retiros espirituais a cada dois
meses). Para maiores informações, entre
em contato conosco em um dos endereços
abaixo.
Venha ser um (a) religioso (a) do
Instituto Missionário dos Filhos e
Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus
Cristo e das Dores de Maria
Santíssima.

Instituto Missionário dos Filhos e
Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus
Cristo e das Dores de Maria Santíssima
BR 153, Km 428, Anápolis, GO – Brasil
Cx. P. 1909 – CEP – 75043-970
(62) 3321-5020
Site: www.filhosdapaixao.org.br
E-mail: contato@filhosdapaixao.org.br
Ouça pregações
Filhos da Paixão de Cristo – YouTube
Gerenice de Jesus Costa – Facebook
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