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O apocalipse e claramente diz que supera
sera dado a comer do mana escondido, ele
vai dar-lhe as vestes brancas, voce vai
converter coluna do templo de Deus, sera
dada a estrela da manha e muito mais
bencaos . Mas somente aqueles que
vencem. A questao deve ser superada? A
humanidade fracazo porque ninguem disse
que ele teve de superar. O segredo topo da
vida e da morte esta em saber o que e o que
temos de superar. Este e um grande desafio
para toda a humanidade. Este livro e escrito
em linguagem facil e simples.
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