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The Prophet is a book of 26 poetic essays written in English in
1923 by the Lebanese-American artist, philosopher and writer
Khalil Gibran. In the book, the prophet Almustafa who has
lived in the foreign city of Orphalese for 12 years is about to
board a ship which will carry him home. He is stopped by a
group of people, with whom he discusses many issues of life
and the human condition. The book is divided into chapters
dealing with love, marriage, children, giving, eating and
drinking, work, joy and sorrow, houses, clothes, buying and
selling, crime and punishment, laws, freedom, reason and
passion, pain, self-knowledge, teaching, friendship, talking,
time, good and evil, prayer, pleasure, beauty, religion, and
death.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

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,...
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O Construtor De Pontes
http://new.beebok.info/br-1450393145/o-construtor-de-pontes.html

Mais de uma década após o sucesso de A menina que roubava livros ,&#xa0; Markus
Zusak traça a saga de uma família em busca de redenção Se em A menina que roubava
livros é a morte quem conta a história, em O construtor de pontes , novo...

[PDF]

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...

[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 —...
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O poder da ação
http://new.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...
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O poder do hábito
http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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Um estranho irresistível
http://new.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....
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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....
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A coragem de ser imperfeito
http://new.beebok.info/br-691334979/a-coragem-de-ser-imperfeito.html

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa
ser ruim. Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza,
mas a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções como...
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Memórias póstumas de Brás Cubas
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http://new.beebok.info/br-1242998934/memorias-postumas-de-bras-cubas.html

Estas memórias, dedicadas &#34;ao verme que primeiro roeu as frias carnes&#34; do
próprio narrador, Brás Cubas, compõem um dos mais representativos romances
machadianos. Publicado em 1881, o livro &#34;Memórias póstumas de Brás...
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Um marido de faz de conta
http://new.beebok.info/br-1446785086/um-marido-de-faz-de-conta.html

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi
ferido durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de
uma tia ou se casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico,...
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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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Sapiens
http://new.beebok.info/br-1391758854/sapiens.html

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna
capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das
mais horripilantes guerras? Yuval Noah Harari aborda de forma brilhante estas e muitas
outras...
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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://new.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Terceira obra da Codificação
Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado pela primeira vez em 1864,
na&#xa0;França, sendo hoje o livro espírita mais lido no Brasil.Escrito em linguagem...
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