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“Muitas vezes a vida se desvia da rota de 
nossas vontades.” 

 
E se você pudesse ter todas as respostas que procura?          
Se pudesse alcançar o segredo para o sucesso? O que          
seria capaz de fazer para entender o real sentido da vida?  
A verdade ultrapassa a sabedoria humana. Isso significa        
ter a oportunidade de conhecer a Divina Mente por trás de           
tão grande feito, a jamais desvendada ciência da        
divindade. 
Poucos diriam-se livres de problemas e frustrações, que        
em sua maioria provenientes de nossas escolhas.       
DivinaMente te guiará às respostas que você precisa        
para construir uma nova história e poder enfim alçar vôo. 
 

Gabrielle Oliveira 
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Prólogo 
Este livro foi escrito desde 2010 conforme a inspiração         
fruto de circunstâncias vividas. No ano de 2018 já se          
somavam mais de 100 citações que compilei neste livro.         
Elas não estão em ordem sequencial à sua criação, mas          
separei por temas recorrentes. Não se trata porém de um          
diálogo ou história. Portanto, cada pensamento tem       
sentido isolado cada um carrega significado em si        
mesmo. E peço ao caro leitor que leve isso em          
consideração ao lê-los. Agradeço a Deus, fonte de toda         
sabedoria e conhecimento transcendental, à minha família       
e a todos que me apoiaram de alguma maneira nessa          
construção de vida e de intelecto. Espero que você, leitor,          
usufrua dessa leitura e extraia lições aplicáveis ao seu         
estilo de vida. Peço que recomende o livro para que          
outros possam ser beneficiados.  
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Seção I 
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1. Se até Deus nos deu o livre arbítrio, como podemos          

forçar alguém a fazer o que não quer? O livre          

arbítrio permite que o outro diga tanto "sim" ao que          

ensinamos como também "não". 

2. Deus dará cura às pessoas que nós ferimos        

enquanto estávamos “defendendo” a causa de      

Cristo.  

3. É melhor estar perto de Deus do que ir longe sem           

ele. 

4. Deus te deu talentos, use-os e transforme vidas.        

Eles são ferramentas preciosas que devem mostrar       

o valor da humanidade para ele.  
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5. Não julgue pelo que vê no momento. Isso pode ser          

uma ilusão idiótica. 

6. Milagre que não está em acordo com a Bíblia, NÃO          

é de autoria divina. Afinal, até o diabo se fantasia de           

anjo de luz. 

7. A visão que João teve do apocalipse nada mais é          

que o trailer do filme Eternidade. 

8. A fé atravessa fases de desertos e oásis, de secas          

e tempestades, de montanhas e vales, de escuridão        

e claridade. 

9. Muitos irão para o inferno porque se preocupam        

tanto com a sujeira alheia que não se limpam de          

suas próprias imundícies.  
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10. Se estivermos perdidos, que Deus nos mostre o        

real sentido da vida. 

11. Não diga que vai se não tiver certeza que seguirá          

o caminho. Pode ser que tenha alguém a sua         

espera. 

12. Não sejais como os hipócritas que gostam de        

milhares de curtidas, de postar orações e feitos para         

serem vistos pelos homens. 

13. Às vezes quando olhos não veem, o coração não         

peca. 

14. Ler a Bíblia não é exclusividade dos teólogos e         

líderes. É para todo filho(a)de Deus. Com       

reconhecer a mentira se não conhecer a verdade? 
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15. Muitos precisam conhecer a verdade para não       

pregarem mentiras. 

16. Ninguém consegue alcançar um edifício de dez       

andares apenas esticando a mão. Assim como       

ninguém consegue alcançar o raciocínio de Deus       

sendo um ser humano tão limitado. 

17. A Bíblia é como um quebra-cabeças e as        

passagens são as peças. Alguns não sabem juntar        

essas peças e acham há incoerência no texto. Mas,         

basta conhecer mais, procurar mais e encontrar as        

peças correspondentes aos encaixes para quais      

foram formadas. 
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18. Deus do céu, por favor, faça uma transfusão de         

amor entre nós para que o seu corpo não         

permaneça doente e ferido e nem chegue a ponto         

de morrer novamente. 

19. Mesmo que me calem tua voz há de ecoar, céus          

e terra tem prazo de validade. Mas tua palavra é          

eternidade e nunca passará. 

20. Cada degrau de conhecimento que galgamos é       

um passo que nossa ignorância retrocede. 

21. Como você ajudará alguém a achar as respostas        

se você sequer sabe quais são as perguntas? 

22. A ciência do erro é um sinal vermelho para o          

pecador. Se avançá-lo terá que pagar o preço da         
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multa, pois Deus, nosso guarda, está atento e não         

cochila. E para cada escolha há uma consequência. 

23. A vida cristã deve ser a constante evolução de         

um ser humano imperfeito buscando estar mais       

perto da Perfeição. 

24. A dúvida é a sede do saber que desnuda a          

ignorância do ser. Sacia-me, Jesus! 

25. Deus, ajude-nos a não usarmos o teu nome para         

justificar nossos pensamentos equivocados. 

26. Deus falou através da cruz: Eu vou enviar o link          

do meu coração. O link é Jesus Cristo, sua URL,          

seu caminho. Toque nele sempre que quiser ter        

acesso ao Pai. 
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27. Jesus, a cada passo seu, era um passo que eu          

dava em direção ao abraço do Pai. 

28. Senhor, dá-me o equilíbrio da decisão certa que        

me leve a ficar reta aos teus olhos. 

29. Igreja, pague o preço. Invista em missões. Isso é         

muito precioso. 

30. Pare de olhar para o seu próprio umbigo e passe          

a olhar para o seu próximo. 

31. Por não entenderem o Cristo que ama o pecador,         

julgaram pecador o Cristo que primeiro nos amou. 

32. As nações e a igreja serão avivadas por Deus. E          

a cura da ferida requer limpeza. Não estranhem se         

a sujeira vier à tona. 
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33. Muitas vezes não enxergamos Deus como ele é        

porque estamos distantes dele.  

34. A verdade nem sempre é doce, mas pode evitar         

muita amargura. 

35. Deus fala: Cuide da sua fé que da sua salvação          

cuido eu.  
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Seção 2 
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36. Sou como um espelho: se você sorrir para mim         

eu sorrirei de volta. Mas, se me odiar, terá cara feia           

como resposta. Infelizmente, é isso o que mostra a         

minha triste imperfeição. 

37. _ Por que teus olhos estão inchados?  

_ Porque a tristeza me golpeou. 

38. As lágrimas são grandes professoras. Pena que       

nem todos os alunos as compreendem e aprendem        

com elas! 

39. Lágrimas de dor são como o sangramento da        

alma. 

40. A vida se resume a tropeços, erros,       

arrependimentos, consertos, acertos e recomeços. 
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41. Nadificar é quando você faz do 'nada' o seu         

'tudo'. Quando o 'nada me afeta', na verdade, revela         

que algo te afeta e muito. Mas sua mente mente          

para você acreditar que tudo o que foi feito não é           

nada para você. 

42. O lago raso e tranquilo não mostra a alma turva,          

perturbada e a lágrima no canto do olho. Não         

mostra a angústia de querer arrancar com a mão a          

dor do peito alheio e a impotência de não se          

alcançar a profundidade de seus sentimentos. 

43. Deus permite que coisas ruins aconteçam para       

despertarmos de um sonho mórbido, fruto de uma        

existência sem ele. 
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44. O mundo é o ringue. Você, um lutador. Os golpes          

são duros. Não baixe a guarda, nem desista. Com         

Cristo, seja mais que vencedor.  

45. Se você continuar dirigindo sua vida olhando       

sempre para trás, ela vai acabar em um desastre! 

46. Algumas dores que nos atingem são o único jeito         

que Deus encontrou de chamar nossa atenção e        

nos levar a olhar para ele e escutar o que ele tantas            

vezes disse, mas nós ignoramos. 

47. Deus não só conserta o nosso coração, como        

também vai arrumando as pessoas e coisas que        

estragamos pelo caminho. 
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48. Com Deus a cada amanhecer eu descubro que        

tenho uma força maior do que imaginava ter. 

49. Toda tempestade tem um fim.  

50. Deus escreve certo por linhas tortas quando       

essas linhas referenciam os altos e baixos do ser         

humano. Mesmo assim, ele consegue fazer o certo. 

51. Não ande de cabeça baixa, pois o seu socorro         

vem do alto. 

52. É no cofre de nossa existência que Deus quer         

investir seus talentos. 

53. Deus te deu talentos, use-os e transforme vidas.        

Eles são ferramentas preciosas que devem mostrar       

o valor da humanidade para ele.  
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54. Deus toca o mundo através das mãos solidárias. 

55. Que mãos levantam caídos? Que pés guiam       

perdidos? Que olhos os veem na multidão? Qual        

voz lhes chama a atenção? E que ouvidos escutam         

seu clamor? Igreja, você é o corpo de Cristo. Ande          

no caminho! 

56. Eu estava tão distraída que não vi o tempo         

passar. 

57. Talvez tivéssemos que ter passado pela      

escuridão para desejar, valorizar e correr para a luz.         

Jesus é a luz.  

58. Às vezes o silêncio é tão confortável que até o          

sussurro dos pensamentos incomoda.  
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59. Quando a palavra emudece, o silêncio fala. 

60. Estou afim de diálogo. Não de monólogo onde só         

eu falo! 

61. O último suspiro dará lugar ao fôlego de vida,         

diante do qual o resto perde o encanto e não passa           

de gota d’água ou grão de areia sem valor. 

62. A morte é a liberação do espírito preso à uma          

matéria corruptível. A matéria voltará ao pó e o         

espírito encontrará seu Criador. 

63. Quando o derradeiro fechar de olhos chegar,       

então em um piscar verei o que meu espírito tanta          

anseia: eternidade. 
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64. Desprender-se da matéria é ver o retorno do        

espírito à sua origem. É ver murchar toda vaidade         

para então ir florescer em uma nova terra. 

65. O tempo passa e não volta. Mesmo que nos         

arrependamos e queiramos fazer tudo de outra       

forma. 

66. Ainda que os dias sejam maus, Deus permanece        

sendo bom. 

67. Às vezes sinto vontade de fugir para o        

esconderijo do sono. Só espero que meus       

pesadelos não me encontrem lá. 

68. Deus é o agricultor que faz brotar flores no         

deserto. Vitórias em lugar incerto. 
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69. Espero que as lembranças adormeçam e não       

despertem minhas dores. 

70. Espero alguém que me encontre quando eu       

estiver perdida em meio às lágrimas. 

71. Se estivermos perdidos, que Deus nos mostre o        

real sentido da vida. 

72. O deserto tem a função de ser uma escola de          

adoração. Mas, sem o devido cuidado, pode sofrer        

uma mutação e se tornar um cemitério para o         

cristão. 

73. Deserto é lugar de oásis e miragens. De provisão         

e sonhos que se tornam realidade ou de ilusões que          

parecem ser verdade. 
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74. O deserto nos deixa com a cabeça quente. Que         

a brisa de Deus nos traga refrigério. 

75. O deserto nos deixa com a cabeça quente. Que         

a brisa de Deus nos traga refrigério. 

76. Muitas vezes o cansaço na cara é reflexo do         

cansaço na alma. 

77. Triste é quando a gente quer voar, mas nosso         

pecado nos corta as asas. 

78. Enquanto você espera estou trabalhando a seu       

favor. Confie em mim o tempo que preciso for. E          

você subirá com asas e voará nas alturas como a          

águia.  
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79. Deus fala: Vou mostrar de quem aproximar-se e        

de quem afastar-se. Obedeça-me quando eu disser       

para afastar-se mesmo quando quiser ficar perto e        

quando eu disser para aproximar-se mesmo quando       

quiser ficar longe. Isso é o melhor a se fazer. 

80. Dizem que a vida é feita de escolhas, mas         

esquecem de falar que nem todas somos nós que         

fazemos. Pois, bem disse o sábio, que o coração do          

homem faz planos mas o que prevalece é o         

propósito do Senhor. Duvida? Quantos planos você       

já fez e de repente tudo saiu de outra forma? 

81. Se a vida está fosca, jogue purpurina do céu. Às          

vezes, o que falta é o brilho do Espírito Santo. 
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82. Deus é mais do que vencedor, por isso não ficará          

satisfeito enquanto não for posto em primeiro lugar        

em sua vida. 

83. Um dia tudo valerá a pena. Deus não é um          

investidor falido!  

84. Por que apanhamos ao nascer? 

Ignoro a ciência e leio as entrelinhas. 

O mesmo que dá vida, diz que no mundo teremos          

aflições. 

85. Muitos tentando encontrar o caminho da      

aceitação acabaram se perdendo de si mesmos. 

86. Muitas pessoas não sabem quem realmente são       

porque deixaram de ser. 
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87. Será que você é o que gostaria de ser? Ou é o            

que os outros querem que você seja? 

88. Muitos se veem pelo olhar dos outros e acabam         

não enxergando quem realmente são. 

89. É muito egoísmo querermos que o outro seja        

tudo o que desejamos e não estarmos dispostos a         

sermos tudo o que ele precisa. 

90. Muitas vezes a vida se desvia da rota de nossas          

vontades. 

91. Olhar para trás e ver o quanto já andei alegra a           

alma, porque me faz ver que não estou parada. 

92. Não deixe as lembranças assaltarem seu      

coração e roubarem sua alegria. 
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93. Gozo é uma alegria que não vai embora quando         

a tristeza chega. 

94. Chegará o tempo em que os seus sonhos sairão         

dos bastidores de sua mente e adentrarão o palco         

de sua realidade. 

95. Superação é competir consigo mesmo e vencer. 

96. Ao ver um ponto final, lembre-se de que sua         

visão é limitada. Erga os olhos e veja que Deus foi           

além e pôs suas reticências.  

97. Deus inclina seus ouvidos para nos ouvir porque        

ele é grande e nós pequenos. E nós elevamos os          

olhos a ele pela mesma razão. 
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98. Por que controlar o relógio se o tempo não me          

pertence? 

Resigno-me a ouvir o tique-taque, até o momento        

exato da reviravolta. 

99. O relógio de Deus não está quebrado. É o seu          

que está atrasado pelo pecado ou adiantado pela        

ansiedade. Acerte os ponteiros e a bênção chegará        

na hora certa. 

100. Deus decidiu não alimentar minha     

autossuficiência, a fim de que só me seja suficiente         

aquele que habita no alto. 

101. Por que se espelhar no homem, que é como         

espelho quebrado que distorce sua imagem? Olhe       
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para Deus, espelho perfeito, que mostra qualidades       

e defeitos. 

102. Somos o resultado da soma de experiências,       

subtração de imaturidades, multiplicação do     

conhecimento e divisão da sabedoria.  
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Seção 3 
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103. Tem gente que me acha fechada, mal sabe que         

meu coração está aberto para alguém que       

conquiste nele o seu lugar. 

104. O amor é valioso, pague o preço e ame! 

105. Vale a pena pagar o preço por tudo aquilo que          

tem grande valor na vida. 

106. Amor é quando o “eu” dá lugar ao “outro”.  

107. Tentar entender o outro pode ajudar a encontrar        

respostas. Afinal, para que serviriam as respostas       

se não houvessem os questionamentos? 

108. Se não nasceu para completar, nem para ajudar        

a seguir em frente ou socorrer o próximo. Então,         

você não nasceu para ser estepe. 
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109. “Ficar” com alguém é como receber uma       

anestesia chamada ilusão, depois que passa o       

efeito só resta a dor da solidão. 

110. É melhor evitar a dor do que provocá-la. 

111. Não queira migalhas, pois, Deus tem um       

banquete. Mas, você só vai experimentá-lo quando       

tudo estiver pronto para que não seja um desgosto. 

112. Se quiser me achar sabe bem onde encontrar,        

mas se não quiser ficar tento deixar de te procurar.  

113. O amor é como um tesouro escondido. Nobres        

são os que o encontram na profundidade dos        

relacionamentos. 
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114. A beleza do amor não está apenas no que falam          

suas palavras. Mas, principalmente no que as suas        

atitudes dizem. 

115. As atitudes confirmam a sinceridade das      

palavras ou tornam evidente a hipocrisia camuflada. 

116. Amor não é estrada de mão dupla. Senão cada         

um tomaria seu rumo indo em direções opostas.        

Amor é mão única onde ambos seguem juntos o         

Caminho. 

117. Beleza é aperitivo. Caráter cristão, prato      

principal. Inteligência, afrodisíaco. Qualidades,    

sobremesas. E o que resta? 

Defeitos. Limpe-os.Experimente isso! 
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118. A tentação costuma vir embrulhada com um belo        

laço. 

119. Loucura de amor não é bonita se levar em conta          

o sentido literal da expressão. 

120. Ser tentado não é pecado. Pecado é cair ao ser          

tentado. 

121. É mais fácil ver o erro do que a multidão de           

acertos. 

122. Orar é pedir o que Deus quer dar. Fé nenhuma          

por mais que ela transporte montes poderá mudar a         

vontade absoluta de Deus.  

123. Que suas orações alcancem onde os seus pés        

nunca alcançarão. 
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124. Seja um bom exemplo para que aqueles que        

seguem as suas pegadas não caiam em um        

abismo. 

125. Não deixe que as emoções tomem as rédeas de         

suas decisões. 

126. Faça-me forte onde fraca sou…Onde o meu ego        

fracassou. 

127. Um dos meus maiores desafios: Aceitar o NÃO. 

128. Deus fala: Inútil é perguntar qual é a minha         

vontade se você já decidiu fazer a sua.  

129. Muitas vezes a vida se desvia da rota de nossas          

vontades. 
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130. O orgulhoso vê o chão como sinônimo de        

humilhação. Já o humilde enxerga um convite para        

se prostrar diante de Deus. 

131. O seu lar e a obra de Deus devem começar no           

chão. 

132. Deus não é meu servo para acatar minhas        

vontades egoístas no meu ritmo acelerado. Ele é o         

Senhor a quem devo submissão. 

133. Deus fala: Não me diga o que fazer. Faça o que           

lhe digo. 

134. Deus fala: O meu juízo virá sobre quem pratica o          

erro, mas salvarei aquele que se prostrar à minha         

vontade. 
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135. A vontade de Deus deve ser o nosso catavento. 

136. O arco-íris, significa Deus dizendo que não       

desistiu. É a declaração de amor de alguém que         

resolveu nos dar uma nova chance. 

137. Invista tempo em seus amores. 

138. O seu lar e a obra de Deus devem começar no           

chão. 

139. Não somos nós que devemos ceder às más        

companhias. São elas que devem render-se às       

nossas boas atitudes.  
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Seção 4 
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140. Brilhante mente, difuso raciocínio, nada obtuso!      

Não há prerrogativa que dê à mente humana a         

petulância de se igualar a sua sabedoria.  

141. Deus, por mais que a minha imaginação voe alto,         

ela é incapaz de alcançar a grandeza de seus         

pensamentos.  

142. Deus, mesmo que minha imaginação seja fértil,       

se ela não for semeada por tua presença ela não          

cultivará bons frutos. 

143. Deus, seus pensamentos são uma incógnita para       

mim. Eu não sei qual é o X da questão. Ensina-me           

os teus segredos. 
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144. Os pensamentos são as raízes das palavras. As        

consequências destas são os seus frutos.  

145. Eu tenho um doce sonho e vou alimentar-me        

dele. 

146. Que mãos levantam caídos? Que pés guiam       

perdidos? Que olhos os veem na multidão? Qual        

voz lhes chama a atenção? E que ouvidos escutam         

seu clamor? Igreja, você é o corpo de Cristo. Ande          

no caminho! 

147. Se ganhar, louvarei. 

Se perder, enxugarei as lágrimas, me levantarei e        

verei que o Senhor é maior que a perda. Não há           

nada mais o que fazer, cantarei. 
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148. O que dá significado à canção é a experiência. 

149. As verdadeiras estrelas estão no céu ao alcance        

de Deus. 

150. O céu é uma galeria onde as obras do Criador          

são expostas todos os dias. 

151. O sol, arco-íris, tempestade, enfim, a natureza,       

circunstâncias e relacionamentos são emojis que      

Deus usa para falar com humanidade. 

152. Toda criatura tem um Criador. 

153. Qual é a cor do ar? Qual é a sua forma? Se não             

o vejo, como creio que existe? 

Deus é como o ar, invisível. Sei que existe por seus           

efeitos. Eis a fé. 
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154. Se tenho qualidades a glória é do Senhor Jesus.         

E se tenho defeitos é porque sou humano. 

155. Se todos os cristãos quiserem somente      

holofotes, o que será daqueles que vivem na        

escuridão? 

156. Em nosso interior há algo escrito por mãos        

Divinas. Nós somos selados pelo amor do Autor da         

vida. 

157. Quão pequena eu sou diante da tua grandeza,        

Senhor.  
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158. O aborto é algo tão injusto que uma criança sofre          

a pena de morte sendo que o réu é outra pessoa.  

159. As crianças sabem tão pouco, mas têm tanto a         

ensinar. 

160. Paradoxal é um país onde bandido é defendido e         

professor é atacado. Onde o culpado é inocente e o          

inocente é culpado. 

161. Tem gente que parece ter o rei na barriga porque          

não tem o Rei Jesus no coração 

162. Quando as roupas fazem protesto e se rasgam e         

descosturam todas juntas eu aprendo que não       

posso confiar nem em quem vive grudado em mim. 
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163. As grandes oportunidades nem sempre     

aparentam glamour. Muitas vezes elas usam as       

vestes da simplicidade. 

164. Defeitos não devem ser borrachas que apagam       

qualidades. 

165. Somos tão ingratos que no Natal não nos        

preocupamos em presentear o aniversariante, mas      

em sermos os presenteados. 

166. Senhor, que neste Natal eu seja o seu presente. 

167. Quase sempre a rede social só fala do que o          

coração está cheio. 

168. Diga-me o que postas, segues e curtes e (pelo         

menos em parte) lhe direi quem és. 
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169. Artistas são os únicos que podem ser tudo e         

nada ao mesmo tempo. Viver várias vidas em uma         

só existência. 

170. A maioria dos meus escritos é fruto de uma         

semeadura regada a lágrimas. Se mais fossem os        

sorrisos muitas lições nunca teriam germinado.      

Assim como tantas outras brotariam em um solo        

onde raramente fecundavam. 

171. A arte cênica é capaz de romper as fronteiras         

das emoções, de fazer cócegas na alma ou        

banhá-la com nossas lágrimas. 

172. Deus fala quando seu Corpo se movimenta. 
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173. Na dança o corpo fala, cada passo possui        

significado. 

174. Deus, tu és o autor da minha história, o roteiro          

que vivo agora e que foi escrito antes do meu          

existir. 
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