
O autor 

Antonio de Mattos Guerra, 66 anos, natural de Nativi-

dade da Serra, Estado de São Paulo, reside em São José 

dos Campos há mais de 50 anos.  

 

É casado com Sra. Marli há 43 anos e tem três maravi-

lhosos filhos: Robson, Thelma e Leonardo, e também Patrí-

cia (nora), Rafael e Felipe (netos), Fábio Vinícius (genro), 

Matheus e Lucas (netos) e Juliana (nora).  

 

Participa da comunidade da Paróquia de Santo Agosti-

nho da diocese de São José dos Campos-SP, onde cola-

bora no Ministério Extraordinário da Comunhão.  

Juntamente com Marli, foram agentes da pastoral fami-

liar por mais de vinte anos, onde assumiram algumas coor-

denações.  

 

Concluiu o curso de Teologia para Leigos em 2011 e 

do Catecismo da Igreja Católica em 2012, que lhe deu 

grande suporte nos trabalhos pastorais e na revisão deste 

livro.  

 

Graduou-se em engenharia elétrica em 1978 e traba-

lhou mais de trinta anos na área de projetos, processos e 

manutenção de equipamentos industriais. 

 

Afirma que sua visão excessivamente técnica tardou 

sua abertura para as coisas de Deus. Entretanto, após ter 

aberto seu coração e sua mente, Deus realizou uma grande 

graça, e que não pôde mais guardar só para si como um 



segredo. 

Sente forte o chamado de Deus para ajudar na divul-

gação do que aprendeu da Sagrada Escritura, e agora ainda 

mais convicto de que o mundo sofre por desconhecimento 

e por não viver segundo os ensinamentos da palavra de 

Deus.  

 

Em 2002 escreveu seu primeiro livro Engenheiro do 

Rei, e, logo depois, Small Seed. 

Sentindo ainda mais forte o chamado de Deus, criou o 

site: www.livrosemente.com.br, deixando livre acesso ao 

terceiro livro: Semente. O título Semente justifica a intenção 

deste livro de ser como que uma pequena semente da Bí-

blia, motivando os leitores ao interesse de aprofundarem-se 

no conhecimento da Palavra de Deus.  

 

O autor está aberto para receber quaisquer comentá-

rios construtivos que venham aprimorar esta obra dedicada 

inteiramente a Nosso Senhor.  

 

Que Deus abençoe a todos e que as passagens deste 

livro despertem você também, da mesma forma que des-

pertou o autor. 

Com amor e carinho, 

Guerra da Marli 

(12) 99126-8002  


