Despedida do Rio de Janeiro

Qua, 25 de Janeiro de 2017 16:16

Depois de 22 anos de Rio de Janeiro me despeço da cidade maravilhosa e voltando para a
também maravilhosa cidade (cada uma com seu estilo), Natal. Após 40 anos trabalhados virá
uma nova jornada e um estilo de vida que está apenas começando. Voltar a conviver com
familiares e amigos potiguares vai ser muito bom.
O tempo que passei no Rio foi muito bom, fiz novas e sinceras amizades e graças a Deus não
tive problema algum. Só tenho a agradecer pelo que colhi nessa cidade. Ao sair e voltar para
casa todos os dias agradecia a Deus por mais um dia e muitos outros que viriam, continuarei
senhor todos os dias agradecendo. Deixo aqui a oração ao criador que até já postei aqui uma
vez no post O corcovado antes do Cristo Redentor . Ao fazê-la, peço por todos.

ORAÇÃO DE FÉ
Senhor Deus, criador do Céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa
misericórdia!
Em nome do vosso filho, Jesus Cristo, recorro a vós, neste momento para pedir bênção para
minha (NOSSA) vida, que vossa divina luz incida sobre mim (NÓS), com vossas mãos retirai
todo o mal, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao meu (NOSSO) redor, que as
forças negativas que me (NOS) abatem e entristecem se desfaçam ao sopro da vossa bênção,
o vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o meu (NOSSO) progresso. E do céu,
vossas virtudes penetrem no meu (nosso) ser, dando paz, saúde e prosperidade, abra, Senhor
os meus (NOSSOS) caminhos. Que meus (NOSSOS) passos sejam dirigidos por vós para que
eu (NÓS) não tropece (MOS) na caminhada da vida, meu (NOSSO) viver, meu (NOSSO) lar e
meu (NOSSO) trabalho, sejam por vós abençoados. Entrego-me (ENTREGAMO-LHES) em
vossas mãos poderosas, na certeza de que tudo vou (VAMOS) alcançar. Agradeço
(AGRADECEMOS) em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém.
"Meu filho vai em Paz! a tua fé te salvou".
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