Minhas frases e
Frases de outras pessoas
Nesta página colocarei algumas frases minhas e frases de outras pessoas, para que vocês me
conheçam um pouco mais.

Minhas frases
A felicidade e o amor vêm da seriedade, mas a felicidade traz o riso.
O caminho para ser justo e ter um coração bom é ser verdadeiro e amar o próximo.
Uma das boas educações que tive em casa foi humildade, praticar o bem, quem faz coisas
erradas tem um julgamento, lutar, trabalhar pelas coisas e paz.
O verdadeiro caminho certo é difícil e exige esforço.
Os judeus de hoje no qual Jesus confirmou ser o rei são principalmente os rockeiros.
Sinceramente, tenho orgulho do meu passado.
Muita gente acha que está seguindo Jesus, mas na verdade está seguindo satanás.
Muita gente corrompe a terra pregando mentiras. E sobre essas pessoas o julgamento divino é
mais intenso.
As coisas que vão contra o amor ao próximo são erradas. São exemplos muito comuns disso a
gozação e zuação do outro e também a falsidade ou hipocrisia.

Frases de outras pessoas
“Justiça Divina. Essa não falha.” Ditado Popular.
“A justiça tarda mas não falha.” Ditado Popular.
“Ser bom é fácil, difícil é ser justo.” Autor Desconhecido.
“O mundo não é dos espertos. É das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza, um dia, é
descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as outras gerações
do futuro. Um corrompe a vida; a outra enobrece a alma.” Autor Desconhecido.
“Respeito é a base. Não há confiança, não há amor, não há amizade se não houver respeito.”
Autor Desconhecido.
“Eu sou mau e isso é bom. Nunca serei bom e isso não é mau. Não há ninguém que eu queria
ser além de mim.” Wreck-It Ralph.
“Feliz é quem for capaz de mudar a si mesmo, porque o mundo melhora a partir de cada um.”
Autor Desconhecido.

