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Agradeço novamente a todos 

aqueles que já foram agradecidos 

pessoalmente, eles sabem quem são. 

Ressalto meus pais. Obrigada por 

ontem, hoje, amanhã e sempre. 

Dedico esse livro a Jesus, o autor e 

consumador da minha Fé. 





Porque antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora 

eu te conheço com meus próprios olhos. Jó 42:2
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CArTA Ao LEiTor,  
PELA ESCriTorA 

Meus textos são um rascunho da minha alma. Espero que 

se divirta. Lembre-se de que sou uma das tantas perspectivas 

da experiência que se pode ter com Jesus, incompleta e 

imperfeita, no processo constante de conhecer e prosseguir 

em conhecer aquele que habita dentro de mim. O romance 

mais importante é este. Assim, o resto é substituto temporário. 

Vida quando atrelado à própria vida. 

O conceito que fundamenta a coleção Escola de 

Escolhas, é o da personalidade fragmentada que possuímos. 

Há em nós muitas possibilidades e extremismos que precisam 

ser compreendidos, organizados e, então, sujeitados à obra 

santificadora do Espírito Santo. 

Creio que o casamento de nossas peculiaridades traz um 

equilíbrio anteriormente não experimentado. As experiências 

que passamos forjam o que nos tornamos a cada nova etapa 

e oportunidade vivenciada. Ao encarar alguns personagens 

como a personificação maximizada de alguns aspectos de 

minha personalidade, é possível perceber a defesa do encontro 

consigo mesmo e com o divino, e não a busca insana de se 

encontrar no outro.
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Você vai notar que essa é a tese, o que não me impediu 

de criar um universo especial, em um romance que, espero 

eu, possa cativar sua atenção e te proporcionar momentos 

agradáveis, como uma boa leitura deve se prontificar a oferecer.

Após as devidas explicações, encare esse romance 

como uma viajem para dentro de si. A ideia é que receba esse 

convite a aceitar quem você é e o quanto é amado e desejado 

por Deus, o seu criador. Espero que todos tenham uma incrível 

experiência literária. 

Att. 

Débora Cristina Medeiros Lobo 


