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Robson Pinheiro & Ângelo Inácio GRATIS
Preconceito, medo, discriminação. É assim que o protagonista
Erasmino se vê levado a uma tenda de umbanda, após ter seu
quadro agravado, imune ao socorro da psiquiatria. "Saravá,
zinfio!", recebe-o a nega-velha Vovó Catarina. Começa aí uma
jornada de conhecimento para ele e para nós, que
acompanhamos o autor espiritual percorrer a trilha histórica
que demonstra as origens da umbanda e do espiritismo
enquanto conta a recuperação do personagem. Tambores de
Angola consagrou-se como pioneiro ao tocar em tais temas
entre os livros espíritas, mostrando que a ação espiritual não
se curva a barreiras humanas e visa ao bem onde quer que
seja conclamada a voz do Alto. Nesta edição revista e
ampliada, 17 anos e quase 200 mil exemplares depois, Ângelo
Inácio revela os desdobramentos dessa história em três
capítulos inéditos, que guardam novas surpresas àqueles que
se deixaram tocar pelas curimbas e pelos cânticos dos paisvelhos e dos caboclos.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
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O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O poder da autorresponsabilidade
http://new.beebok.info/br-1330971124/o-poder-da-autorresponsabilidade.html

Muitas pessoas têm consciência de que precisam assumir as rédeas da própria vida,
porém não sabem como fazer isso na prática. Este livro traz ao leitor o conceito de
autorresponsabilidade. Trata-se de um manual que apresenta a metodologia das 6 leis...

[PDF]

Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...

[PDF]

Aprendizados
http://new.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...
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Ponto de inflexão
http://new.beebok.info/br-1450204802/ponto-de-inflexao.html

Um livro que vai te ajudar a fazer seu próprio caminho. &#34;Vou dispensar o
aprofundamento nas equações que geram um Ponto de Inflexão, mas vou apenas me
apropriar deste conceito para descrever momentos de nossa vida em que nossas decisões
vão...

[PDF]

Como Steve Jobs virou Steve Jobs
http://new.beebok.info/br-1019592095/como-steve-jobs-virou-steve-jobs.html

De jovem arrogante e sem limites a um dos líderes mais eficientes e emblemáticos de
nosso tempo. Como Steve Jobs virou Steve Jobs lança luz sobre uma das maiores
realizações do cofundador e CEO da Apple: reinventar-se como o gestor que não só...
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O fascinante império de Steve Jobs
http://new.beebok.info/br-647926039/o-fascinante-imperio-de-steve-jobs.html

A biografia definitiva sobre o CEO. No livro, o jornalista americano narra a trajetória
desde a infância de Steve Jobs e Stephen Wozniak, como saíram do colégio e fundaram a
Apple, em 1976, e como a empresa saltou de um hobby de garagem para a lista da
Fortune 500. Moritz...
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After – Depois da verdade
http://new.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....

[PDF]

Este não é mais um livro de dieta
http://new.beebok.info/br-1446718759/este-nao-e-mais-um-livro-de-dieta.html

&#34;Emagreça de vez sem passar fome, comer menos, se exercitar ou pular de dieta em
dieta. Quantas vezes você já sacrificou seu bem-estar e se frustrou depois de passar
semanas comendo alimentos dos quais não gosta, passando fome, contando calorias, se
exercitando...
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Mindset
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http://new.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...
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After
http://new.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...
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O príncipe
http://new.beebok.info/br-665714646/o-principe.html

A presente tratado filosófico é um livro de orientação prática de algumas medidas
políticas que o Príncipe deve fazer para conquistar e se manter no poder.
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After – Depois do desencontro
http://new.beebok.info/br-1093573367/after-depois-do-desencontro.html

Tessa passa pelo momento mais difícil de sua vida. Enquanto luta para crescer na
carreira com a qual sempre sonhou, seu mundo é virado de ponta-cabeça: a inesperada
aparição de seu pai e uma traição imperdoável a deixam mais fragilizada do que...
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Me Poupe!
http://new.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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