Prefácio

Os prazeres de uma vida materialista por muito tempo
me impediram de participar da comunidade religiosa, afastando-me da presença e da graça do Senhor.
Após tomar conhecimento da Palavra de Deus na Bíblia Sagrada, por meio de cursos, participação em vários
retiros e grupos de oração, tive meu encontro pessoal com
Jesus, brotando em meu coração um desejo ardente de
apresentá-lo a tantos que desconhecem o Caminho, a Verdade e a Vida, e difundir por este livro algumas das passagens bíblicas que me levaram ao processo de minha conversão.
Assim nasceram os livros Engenheiro do Rei e, posteriormente, Semente, cujo título nasceu após uma meditação
mais profunda da parábola: “O Grão de Mostarda”. O intuito
deste livro é ser apenas uma pequena sementinha do
enorme ensinamento da Bíblia Sagrada.
Muitos sofrem das mais variadas formas por não estarem ligados à verdadeira videira, que é Jesus. Não vão à
igreja nem mesmo para receberem a bênção na celebração
semanal do dia do Senhor.
Tantos são os encarcerados nas prisões das dominações desse mundo materialista, onde muitos vivem maquinando maneiras de levar uma vida fácil, tirando vantagens
de tudo, sem se importarem com o seu próximo, e corrompendo os mandamentos de Deus.

Presos pelo maligno nesta vida terrena, correndo ainda
o risco de continuarem detentos também na vida eterna.
Em virtude dos valores herdados, a maioria desconhece Jesus, bem como os mandamentos de Deus, por isso
urge engenheirar formas de salvação de tantas ovelhas perdidas, apresentando-as ao verdadeiro salvador, Nosso Senhor Jesus Cristo.
Apesar de ser o livro mais vendido, mais da metade da
população da terra desconhece a Bíblia Sagrada, e apenas
uma pequena porcentagem dos que a conhecem vive o real
ensinamento d’Ela.
Isso justifica o porquê de tanto sofrimento na face da
terra. A situação estaria certamente pior não fossem tantos
os justos que levam uma vida digna, apesar de desconhecerem os preceitos de Deus.
Não há dúvidas de que o mundo sofre em razão do
desconhecimento de Deus; Oséias 4,1. A grande maioria
não vive a verdadeira vida embasada no amor ensinado por
Jesus. Não me refiro ao amor carnal ou abstrato, mas, sim,
ao concreto, que vai muito além do superficial. No decorrer
da leitura deste livro você encontrará as passagens bíblicas
que justificam essas afirmativas.
É preciso desenvolver uma nova consciência para sanar os problemas globais, investindo-se mais nos ensinamentos religiosos que, consequentemente, levarão a uma
diminuição dos valores despendidos em casas de recuperação, cadeias e presídios, os quais certamente superam o
que se gastaria no âmbito religioso.

Não entrando no mérito do ensinamento escolar, podemos com certeza afirmar que nas escolas aprende-se mais
sobre obras do maligno do que sobre as de Deus.
A maioria dos graduados não sabe nem ao menos os
dez mandamentos da lei de Deus, que são ensinados por
quase todas as religiões.
Antes de conhecer os versículos citados neste livro, eu
achava a Bíblia um livro chato de se ler; entretanto, após ter
deixado a sementinha germinar no meu coração, tenho uma
conclusão completamente diferente.
Deus não nos deixou órfãos. Criou-nos e inspirou a escritura do manual da criação que é a Bíblia. Sem sombra de
dúvida é o mais completo manual de ensinamentos da vida,
devendo, contudo, ser lida de forma pausada, devidamente
interpretada, meditada e aplicada.
Da mesma maneira que se danificam equipamentos
por desconhecimento do seu manual, danifica-se igualmente a vida por desconhecimento e não vivência de
acordo com o manual sagrado, a Bíblia.
Quero ressaltar que para viver segundo o manual de
Deus não é necessário de maneira alguma viver de forma
estranha, nem ter comportamento anormal.
Declaração: Este livro não tem fins lucrativos para o
autor. Tem como único objetivo levar a Boa-Nova aos cativos, principalmente em casas de recuperação e pastorais,
atendendo assim ao mandado feito pelo próprio Jesus em
Marcos 16,15:

“Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a

toda criatura”.
Somos chamados a aplicar parte dos nossos recursos
no Reino de Deus. Se você desejar ajudar nesta empreitada
adquirindo livros em quantidades para doações particulares, ou, se desejar ajudar nas próximas edições, entre em
contato com o autor pelo telefone (12) 9 9126-8002, ou pelo
e-mail: <livrosemente@gmail.com>.

Alerta: Por ser embasado em passagens Bíblicas, este
livro disponibiliza uma carga de conhecimento bastante
grande. Muitos não conseguem meditá-lo integralmente
em virtude da batalha espiritual e resistências que enfrentam durante a leitura. Por isso é recomendada uma oração inicial.

Sinopse
Inconformado com a maldade e sofrimento humano, e
vendo tantos desprovidos do real desejo de Deus para a
humanidade, o autor transcreve para o livro apenas alguns
importantes versículos da Bíblia (na sua visão).
Para o autor, o conhecimento e vivência destes versículos
promovem uma vida feliz, em paz e em sintonia com Deus e com
a bela natureza que Ele criou para dela usufruirmos com todo
respeito e sabedoria.
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