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Devemos ter sempre velhas lembranças
e novas esperanças.
Arsene Haussaye

Um livro pode ser molhado e ainda pode ser lido.
Ele pode cair no chão e ainda poderá ser lido.
Seu cachorro pode mastigá-lo e ainda poderá ser lido.
E tem mais: Ele nunca ficará sem bateria.
William Joyce

Fazer um livro é complicado, mas menos complicado
do que fazer um filme, um game, um aplicativo
ou outras formas de contar uma história. É mais
simples por uma razão essencial: Você depende
só de si mesmo.
William Joyce

Gostar de ler é trocar horas de tédio que temos
na vida por outras deliciosas.
Montesquieu
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Agradecimentos
A Deus

O

nipotente e Supremo Pai que me proporcionou até o momento, a grandeza da lucidez para autoadministrar-me
fazendo-me vaso de bênçãos, objetivando abençoar outras vidas
com dedicação, tolerância e amor.
Ao querido Vovô
João Evangelista de Souza

P

elas preciosas lições de vida que me transmitiu como homem
que trabalhou e viveu da terra. Como agricultor, plantou
árvores cujos frutos deram “o pão que mata a fome e o teto que
agasalha.” Cidadão engajado a sua comunidade, além de cultivar
árvores, plantou em cada coração a semente da generosidade
porque exerceu a filosofia de dividir fraternalmente tudo que
semeou na terra e nos corações. Cidadão justo, honrado, humilde,
jamais tergiversou na filosofia do servir. Sua vida foi uma fonte de
inspiração e um majestoso legado às gerações que lhe sucedem e
que dele se lembram com simpatia, carinho, respeito e amor.
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