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Prometo Falhar Ã© um livro que fala de amor. O amor dos amantes, o amor dos amigos, o amor da mÃ£e
pelo filho, do filho pela mÃ£e, pelo pai, o amor que abala, que toca, que arrebata, que emociona, que
descobre e encobre, que fere e cura, que prende e liberta.
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pedro chagas freitas, "prometo falhar" de pedro chagas freitas Ã© um livro sobre o amor sÃ£o vÃ¡rias
histÃ³rias de duas a trÃªs pÃ¡ginas sobre o amor e sobre a imperfeiÃ§Ã£o que caracteriza todas as
relaÃ§Ãµes humanas e Ã© isto que dÃ¡ unidade Ã obra.
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Prometo Falhar â€”â€“ de Pedro Chagas Freitas Editor: Marcador. 04-2014. Aprecie este livro em seu ebook
no formato que vocÃª gosta. DescriÃ§Ã£o: Eu prometo nÃ£o Ã© um livro de amor.
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"Prometo Falhar" de Pedro Chagas Freitas Ã© um livro sobre o amor. SÃ£o vÃ¡rias histÃ³rias de duas a
trÃªs pÃ¡ginas sobre o amor e sobre a imperfeiÃ§Ã£o que caracteriza todas as relaÃ§Ãµes humanas. E Ã©
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livro serÃ¡ doada para a FundaÃ§Ã£o Abrinq â€“ Save the Children. que promove a defesa dos direitos e o
exercÃ-cio da cidadania de crianÃ§as e adolescentes.
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Em "Prometo falhar", Pedro Chagas Freitas, mostra-nos a pequenez do ser humano logo atravÃ©s do titulo
do livro: Todos falhamos, e nÃ£o poderia haver melhor caracterÃ-stica do que essa! Ao adquirir este livro,
nÃ£o falhei, acertei em cheio.
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Sinopse: â€œPrometo Falharâ€• Ã© um livro de amor. O amor dos amantes, o amor dos amigos, o amor da
mÃ£e pelo filho, do filho pela mÃ£e, pelo pai, o amor que abala, que toca, que arrebata, que emociona, que
descobre e encobre, que fere e cura, que prende e liberta.
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"Prometo Falhar" Ã© um livro de amor. O amor dos amantes, o amor dos amigos, o amor da mÃ£e pelo
filho, do filho pela mÃ£e, pelo pai, o amor que abala, que toca, que arrebata, que emociona, que descobre e
encobre, que fere e cura, que prende e liberta. O amor.
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