
 

 

O livro da DOR é tão mau que nem à dor serve. 

 

Não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade" 

(Ellen White - Mensagens Escolhidas, vol. 1, pág. 196) 

 

"Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são 

consideradas por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de 

hostilidade contra Deus" (Ellen White - Testemunhos Para Igreja,Vol. 3, pág. 

281) 

 

PESQUISA, PODE SER QUE ENCONTRES UMA OU MAIS CONEXÕES, ENTRE UMA 

DESTAS FRASES CHAVE, E O QUE DEFENDEM E ENSINAM, PESSOAS VS 

INSTITUIÇÕES, RELACIONADAS NO LIVRO DA DOR. 

 

Aplicação dos sentidos, Artes, Astral, Buda, Canto, Carisma, Celebração, Células, Comunicação 

consciente, Contemplação, Cuidados da alma, Dança espiritual, Dança sagrada, Demonologia, 

Diário imaginação, Entra vazio encontrar Cristo, Espiritismo, Espiritualidade monástica, 

Espiritualismo, Evangelho social, Evocacionismo, Formação contemplativa, Formação espiritual, 

Grupos, Iconografia, Imaginação, Jesuitas, Liderança contemplativa, Maçonaria, Mantra, 

Meditação, Mestres vida interior, Misticismo, Musica, Nirvana, Nova Era, Obediência cega, 

Ocultismo, Opus Dei, Oração da respiração, Panteismo, Penitências, Pensamento, Prática 

espiritual, Quanterismo, Regiões Superiores, Reiki, Retiro espiritual contemplativo, Rosário, Sair 

do corpo, Silêncio, Silêncio contemplativo, Sintonia, Solidão, Teologia emergente, Teologia 

experimental, Terço,Transcendental, Treino espiritual, Treino mental, Unidade com o cosmos 

Nirvana, Universidade Loyola, Universidades treinamento,Vaticano II, Vazio. Entrar no vazio, 

Viagem Astral, Vida interior, Visualização. 



 

 

Nas redes sociais está a começar uma oposição contra o Livro da Dor. Se ele fosse bom, não 

teria esta oposição, mas não esperes encontrar mais adeptos para o não, do que para o sim. Se a 

profecia está certa, então a quantidade dos separados, será em torno de 5% ou menos. Se 

aplicares a mesma escala, aqueles que se opõem à doutrina no Livro da Dor, serão em numero 

bem menor, o que significa que eles é que estão certos e a maioria errada. Assim é no contexto 

da sacudidura. Este livro é … 

  … música para os ouvidos. 

Doença, Morte, luto, Dor, Depressão, Perda, Desemprego, Abandono, Remorso, 

Culpa, Agressão, Solidão, Violência, Trauma, são uma constante numa grande 

parte desta obra. E… para não parecer tudo MAU aí vem um átomo de Amor, 

Esperança, e também se fala na Bíblia, e E.W. Etc. 

 
Não vou contagiar mais minha mente, com toda a informação deste livro. Cada palavra escondida, outra 

coisa não é senão, o pensar o sentir e ensino jesuita, paganismo panteismo e outros “ismos”.  

 

Que isto fique claro: Assim como na antiguidade o Criador tinha um Povo especial, assim Ele, hoje tem um 

povo espiritual especial, guardião de toda a Verdade. Na antiguidade, entre o seu povo, havia falsos 

profetas a adoradores de Baal, Hoje assim é. Que fique claro, que as batalhas espirituais, são para ser 

travadas dentro e não fora, e o divisionismo, não é Bíblico, mas tenha-se em conta que a Obra vai ser 

acabada não por Prs, e mais… hoje homens honestos, Prs estão a ver boicotadas as suas intervenções 

em x países, e então, estão a ser forçados a fazer do lado de fora, aquilo que não os deixam fazer de 

dentro. 

 

Este é um livro para empatar. É massudo, e não acessível à maioria das pessoas que o vai distribuir e 

receber. Que se pretende então com esta obra, já que o seu conteúdo é “abertamente” místico misturado 

com a Verdade? Só pode ser o querer ir preparando as mentes para a introdução das doutrinas e práticas 

(Comunicação consciente, Contemplação, Cuidados da alma, Dança espiritual, Dança sagrada, Demonologia, Evangelho social, Evocacionismo, 

Formação contemplativa, Formação espiritual, Liderança contemplativa, Meditação, Obediência cega, Ocultismo, Oração da respiração, 

Panteismo, Penitências, Pensamento, Prática espiritual, Quanterismo, Regiões Superiores, Reiki, Sair do corpo, Silêncio contemplativo, Sintonia, 

Solidão, Teologia emergente, Teologia experimental, Treino espiritual, Treino mental, Unidade com o cosmos Entrar no vazio, Viagem Astral, Vida 

interior, Visualização ) ensinadas e começadas por Loyola.  

 

Começa esta obra logo  com dor e mais dor, não se chega a acabar de ler, e o corpo já doi. 



 

 

Falta de conteúdo que alimente. Um livro de Auto Ajuda provávelmente será melhor do que este, porque 

esse, concentra-se num ponto só, e´aquele engano e todo o mundo “nosso” sabe,  enquanto que este, 

saltita de um lado para o outro, mas permanece mais tempo do lado do errado no que no lado do certo.  

 

Como já disse no comentário ao cap 15, não se pode julgar tudo por um mau bocado, e 

indubitavelmente que o livro tem alguma coisa util, mas ainda que todo o livro tivesse muito de bom, o bom 

seria eclipsado pelo conteúdo do cap 15.  

Um jesuita uma maçon, que quisesse escrever algo em seu benefício, não faria melhor trabalho em favor 

deles, do que o autor e editores com esta obra. 

 

Como já disse, meu tempo é importante demais para perder com tal  Doutrina, porque é Doutrina 

encoberta de que se trata. Farei apenas umas considerações mais, e fecho este tema. Quem não tem 

interesse, ou tempo para investigar, mas o encontra para promover tal Doutrina, não será a mim, ,  que 

terá que dar satisfações. 

"Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são 

consideradas por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus" (Ellen 

White - Testemunhos Para Igreja,Vol. 3, pág. 281) 

Examinemos então algumas poucas citações fora do cap 15. 

 

 

 

 Diz; “precisamos de exprimir o nosso sofrimento”. E.W. diz, que não devemos andar a chorar pelos 

cantos, como se não tivessemos a Deus”. 

 E.W. diz, “que não devemos levar aos outros as nossas dores, pois que quem nos houve pode 

estar mais necesssitado do que nós de ouvir coisas boas”. 



 

 

Eu sei que “faz bem” desabafar. Alivia a tensão. Mas Deus é real ou não?  

 Aqui refere, Stefan Zweig. Ele Foi filósofo.  Foi narrador, poeta e ensaísta. Escreveu  romances 

vários, e a "Confusão de Sentimentos”, assente  na psicanálise. Escreveu uma carta e suicidou-se 

com barbitúricos ele e sua mulher. Então esta é a “referência” a não esquecer! … 

 Aqui  refere uma obra com o nome de “O Diálogo do um deseperado com a sua alma, Egipto 2000 

A.C.”  Quem é o Autor ? R. Cid Marcus Vasques é um comentador, não é autor, o autor não 

aparece aqui, mas aparece o nome da obra. O comentador não viveu há 2.000 anos. R. Cid  é 

Professor de Mitologia e suas relações com a Astrologia e as Artes em geral. Astrologia e saúde, 

Anjos e demónios etc. 

 E.W. vs. E.P. diz,  Para educar-se, muitos julgam ser essencial estudar os escritos 

dos autores incrédulos, visto essas obras conterem muitas brilhantes gemas de pensamento. 

Quem foi, porém, o autor dessas jóias de pensamento? Deus, e unicamente Ele. É Ele a fonte de 

toda luz. Por que haveríamos então de vadear pela massa de erros contidos nas obras dos 

incrédulos, algumas verdades intelectuais, quando temos a verdade toda à nossa disposição? (A 

Ciência do Bom Viver, pag. 441) 

Dá para  perceber o bom de referências que este livro da dor presta à propria dor, não dá?!    

Continuemos. 

 

 

 

Este trecho acima parece não dizer nada, mas diz.  Ele fala da tragédia grega. O que é isto da 

tragédia grega?  É terrivel, os jesuítas nos seus ensinos se serviram disto para introduzir e formar 

seu pensamento e doutrinas. Eles se serviram do teatro, drama, etc. e nisto vinha “à baila” os 

deuses, cantos, danças, ORGIAS, que chamavam aos deuses, COMO AINDA HOJE SE USA 

PARA ATRAIR ESPIRITOS. 

 Para saber mais ver “Os Jesuitas e a Contra Reforma pelo Dr. Walter Veith.  



 

 

 

Continuemos.  

 

 

Ora aqui está uma coisa linda, até fala em Salomão e Job, mas parece que a coroa vem para Pascal. “  

Quem é ele, que defende, que ensina ?  Foi um  grande homem do saber.  Matemático, Físico, filósofo e 

teólogo. Um Francês.   

Seus pais pertenciam ao jansenismo. Jansenismo foi uma doutrina religiosa, também com conetação 

política, que se desenvolveu dentro de quem? Da Igreja Católica. Foi defensor das teorias de  Santo 

Agostinho e deste sabemos as coisas que defendia, mormente a predestinação entre outras coisas. 

Pascal teve uma experiência mística, aliás duas, e depois disto havia que cuidar da “horta” cujas “plantas” 

eram a teologia e a filosofia, e isto, a tempo inteiro. 

 Nesta altura os Jesuitas e os Jansenitas andavam á pancada uns com os outros. Depois da pancadaria, 

recolheu-se a uma abadia e então com o tempo formula suas ideias acerca da espiritualidade e 

cristianismo.Sabes o que é  esta espiritualidade? Hoje temos a formação espiritual e a meditação 

contemplativa no seio dos ADVs e por aí vai. 

E. W. x E. P. diz, “Outra fonte de perigos contra que devemos estar constantemente de 

sobreaviso é a leitura de autores ateus. Tais obras são inspiradas pelo inimigo da verdade, e 

ninguém as pode ler sem trazer perigo à alma. É verdade que alguns dos que por elas são 

afetados podem refazer-se finalmente; mas todos os que se põem ao alcance de suas más 

influências colocam-se no terreno de Satanás, e ele tira disso a maior vantagem. (Conselhos 

Professores, Pais e Estudantes, pag. 136)”   Continuemos. 

 



 

 

P. Não há, outros motivos para além da sensibilidade que façam sofrer ? Que somos 

aconselhados a não fazer quando as coisas correm mal? “ E. W. Não devem os Advs andarem 

chorando pelos cantos como se não tivessem um Deus a quem recorrer. Os motivos das 

desventuras de Bach, Mozart, Beethovem não terão outras raízes? Porém não deixa de ser 

interessante o postulado acima. 

  

Edgar Poe. Conhecido pelas histórias macabras e mistério. Este está aqui referenciado.  Aqui 

fala-se de morte e mais morte. Isto nada transmite de positivo a quem está em dor e precisa não 

de MAIS DOR.  Não se limita a uma alusão  breve para introduzir o tema. Acima e abaixo 

repete… e repete ! 

“… sem que a morte misture o seu sopro com o da beleza ..” 

“… o artista criador é em si mesmo um mundo no qual deve encontrar tudo … “ Ensino pagão 

panteísta continuado pelos jesuitas e outros “itas” Nova Eristas etc.  

“… mais tarde acrescentará que cada um tem o direito à sua morte…” E isto vai cavando na 

mente. Cavando .. cavando…  

Este é um nome referenciado no livro da dor. 



 

 

Quem está por trás das depressões e insinua ao suícidio, por multifacetadas formas x maneiras?  

E. W. x E. P. diz,  “Idéias objetáveis tomaram raízes em sua mente, como as ervas daninhas em um 

jardim, e alguns nunca serão capazes de discernir entre o direito e o erro.O bem e o mal se têm misturado 

em vossa obra. Repetem-se doutrinas que contêm um pouco da verdade, mas com as quais se acham 

entremeadas opiniões e dizeres e feitos de homens. Jamais os jovens conhecerão o caminho da vida, 

enquanto dependerem de tal instrução."(Conselhos Professores, Pais e Estudantes, pag. 459)” 

 

A coberto das histórias de vidas não recomendáveis, fala-se de desgraça após desgraça. A 

quem? A pessoas que vão ler este livro, na expectativa de encontrarem alivio, sua mente vai ser 

alimentada para desgraça e mais desgraça. Não deixes o teu pior inimigo ler isto porque deves 

amar aos teus inimigos.  

Nijinski. Adoeceu mentalmente e morreu. Dançava e nas suas coreografias era homem mulher. 

Participou em várias companhias de ballet consagradas. 

A dança, a grande dança foi pensada pelos Jesuitas, ensinada como forma de experiência 

espiritual  para chamar os espiritos versus demónios. Agora temos visto bailarinos das escolas 



 

 

jesuitas, dançarem para o papa etc. Descobre por ti mesmo. Então é uma mais referência aqui do 

Livro da Dor que em cada página supreende várias vezes. 

Continuemos 

.  

E anda … anda … anda sempre à volta do mesmo, ou seja do “nada”.Mas … de quem vai receber o livro, 

quantos conhecem  Dâmocles? Áh … o Dámocles disse… Querem lá eles saber quem é o Dâmocles, a 

maior parte nunca ouviu falar dele. Por verdade que seja isto, “Mente Caracter e Personalidade” não faz 

mais e melhor? E o nome de Cristo não é mais conhecido do que o de Dâmocles? Só pergunto! 

Continua.  

 

 

Aqui  para ajudar  a ultrapassar as incertezas da dor, a solidão blá… blá … apesar da verdade, que isto é, 

o povo sofredor é “aconselhado” a procurar família, amigos, a comunidade religiosa…tudo bem mas… 

Parece que falta aqui Alguém ou não?!   

Claro que a companhia das pessoas ajuda nas enfermidades fisicas e mentais,  e as comunidades 

religiosas também. Agora que comunidades? Que ensinos? 

Continuando. 



 

 

 

 

Mas porquê  a “má vontade” contra o livro da Dor, aqui até fala no sábio Salomão! … Pois quantas vezes 

desde o Prólogo?  

 

Continua. OLHA QUE LINDO, tão querido o  autor a falar de serenidade! 

 

 



 

 

 

Vejamos:  Praticar a serenidade espiritual. Sabes o que é isto? É  religião experimental. Oração 

contemplativa e por aí vai. Focas o teu pensamento numa coisa e depois…depois ela passa a ser real. 

Vês, cheiras, sentes, ouves.  Se pensas em Cristo, tu visualizas Cristo e conversas com Ele, Se pensas, 

acalma-te…calma… tu ficas calmo, e até tem cunho de ALGUMA verdade porque no “capítulo” da calma 

assim é.  

Agora, … a oração e a meditação …. Outra vez …meditação e oração …  

De que meditação está a falar? Da vida de Cristo? 

 Meditação e Oração estão AQUI ao mesmo nível entendes?!  

Repara. Oração é uma técnica de relaxamento. Sim! Não diz aqui que, hoje a medicina demonstrou os 

efeitos benéficos DESTAS e de outras técnicas? DESTAS quais? Da meditação e Oração!.  

 

O que é que E.W. x E.P. adverte? “O bem e o mal se têm misturado… Repetem-se doutrinas que 

contêm um pouco da verdade, mas com as quais se acham entremeadas ……..."(Conselhos Professores, 

Pais e Estudantes, pag. 459)” 

Hans Selye quem é? Médico e Quimico. Foi Membro da Ordem do Canadá em 1968. A  

Ordem está relacionada com a Universidade, Johns Hopkins que seguiu o modelo da Humboldt 

de Berlim. Nesta e noutras, temos homens conhecidos que lá estudaram, como;  o unificador 

Alemão  Otto von Bismarck ( este nome diz-te algo?) Karl Liebknecht fundador do partido 

comunista (e o partido comunista foi criado pelos jesuítas, ) o fundador da unificação Europeia 

Robert Schuman. Este nome diz-te algo ? Bom isto “não quer dizer nada”. É só a curiosidade de 

“tudo ser maçon, jesuita etc.  

Ora continua . Olha tão a propósito … que lindo … e até tem verdade!.. 

 

 



 

 

 

Está tudo ok por aqui?!  Nada te chama a atenção?  Eu pensava que E. W. tinha aconselhado a 

não ler livros de humor. Se bem me lembro ela chamou a isso dispepsia mental. Quanto ao 

cinema está tudo bem, se forem produzidos pelos “estúdios Andrews” a música se for Gospel  

também está ok, é Gospel, e quanto às artes, também tudo ok tem é que ser  produção 

“caseira”,porque fora, já não dá.  

 

O cinema foi pensado por maçons x jesuitas, a música, é o que se sabe, eles “pescam” talentos 

que depois vendem a alma ao diabo, e quanto às artes, bom aí eles se aplicaram a sério. Não 

sabias disto? Pensei que sim! Bom e quanto aos nomes de bons exemplos que eles dão, e às 

suas experiências, então isto é o expoente máximo!  

 

Continua 

 

 

Isto é verdade, é a opinião de M. Craig. Mas … esta personagem disse e está dito … o único 

remédio contra o sofrimento é enfrentá-lo etc. É o único! … mas atenção, agora o “ramo de flores” 

é arranjado, já que vem logo a seguir uma frase igual à de E.W. só que aqui fala-se de Mary Craig 

e não de E. W.  

Também não tem problema, o povo que estiver interessado que procure aqui na bibliografia, o 

povo até tem muito tempo livre para procurar e ainda mais interesse: 

 

 

 

 

 



 

 

Estão a ver… afinal até fala no nome de Ellen G. White e ainda refere o livro “ O Lar adventista “, 

fala no apóstolo Paulo, fala na Bíblia, afinal não é assim tão mau! … Ai.. .ai … 

 

 



 

 

 

 

Continua.  Agora vem uma parte linda. Fala-se da Bíblia etc.  mas não se faz isto sem 

primeiramente servir “as entradas”. Começa assim :  

 

 

 

Pronto, uma vez mais “as tuas palavras te denunciam”. Deus está em tudo. É isso que 

aqui está escrito? É? Em que contexto, num contexto “bom” ou “mau”? É no contexto da dor… 

não diz que Deus também está na dor? Esta frase subliminar, roda o mundo e engana milhões de 

pessoas. Deus está em tudo. Está nas pedras, no sol, no vento EM TI LOGO TU ÉS DEUS. Que 

frases são estas que se procuram ir introduzindo no subconsciente dos desapercebidos, um 

pouco aqui um pouco ali? Esta doutrina porque isto é doutrinar via subliminar é Do diabo. 



 

 

Lê as obras de Elie Wiesel, e depois comenta . 

 

PRONTO … ENJOEI, NEM 2% AINDA DO QUE SE PODIA COMENTAR FOI 

COMENTADO. NÃO POSSO CONTINUAR A FAZER DA MINHA MENTE SACO DE LIXO. 

 

Desperta para o que Deus diz através de E.W. 

 

Para educar-se, muitos julgam ser essencial estudar os escritos dos autores incrédulos, 

visto essas obras conterem muitas brilhantes gemas de pensamento. Quem foi, porém, o 

autor dessas jóias de pensamento? Deus, e unicamente Ele. É Ele a fonte de toda luz. Por 

que haveríamos então de vadear pela massa de erros contidos nas obras dos incrédulos, 

por amor de algumas verdades intelectuais, quando temos a verdade toda à nossa 

disposição? (A Ciência do Bom Viver, pag. 441) 

 

Serão os sentimentos dos incrédulos e as expressões de homens dissolutos defendidos 

como merecedores da atenção dos estudantes, pelo fato de serem o produto de homens a 

quem o mundo admira como grandes pensadores? Hão de homens que professam crer em 

Deus colher de tais autores profanos as expressões e sentimentos, entesourando-os como 

jóias preciosas para serem conservadas entre as riquezas do espírito? De modo nenhum! 

(Conselhos Professores, Pais e Estudantes, pag. 16) 

 

Por que apresentar à atenção dos alunos, autores de qualidade inferior, quando Aquele 

cujas Palavras são espírito e vida faz o convite: "Vinde, ... e aprendei de Mim"? Mat. 11:28 

e 29. (Conselhos Professores, Pais e Estudantes, pag. 31) 

 

Outra fonte de perigos contra que devemos estar constantemente de sobreaviso é a leitura 

de autores ateus. Tais obras são inspiradas pelo inimigo da verdade, e ninguém as pode 

ler sem trazer perigo à alma. É verdade que alguns dos que por elas são afetados podem 

refazer-se finalmente; mas todos os que se põem ao alcance de suas más influências 

colocam-se no terreno de Satanás, e ele tira disso a maior vantagem. (Conselhos 

Professores, Pais e Estudantes, pag. 136) 

 

Aquele que falava tomou então da mão dos professores os livros que eles tinham feito 

objeto de estudo, alguns dos quais escritos por autores ateus e que continham sentimentos 

infiéis também, e os lançou por terra. Pôs-lhes então nas mãos a Bíblia, dizendo: 



 

 

"Conheceis pouco este Livro. Não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Quando 

houverdes levado vossos alunos pelo curso de estudos que seguistes no passado, eles 

terão de desaprender muito do que aprenderam, o que hão de achar difícil. Idéias 

objetáveis tomaram raízes em sua mente, como as ervas daninhas em um 

jardim, e alguns nunca serão capazes de discernir entre o direito e o erro.O 

bem e o mal se têm misturado em vossa obra. Repetem-se doutrinas que contêm um 

pouco da verdade, mas com as quais se acham entremeadas opiniões e dizeres e feitos de 

homens. Jamais os jovens conhecerão o caminho da vida, enquanto dependerem de tal 

instrução."(Conselhos Professores, Pais e Estudantes, pag. 459) 

 

Não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade" (Ellen White - 

Mensagens Escolhidas, vol. 1, pág. 196) 

 

"Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são 

consideradas por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de 

hostilidade contra Deus" (Ellen White - Testemunhos Para Igreja,Vol. 3, pág. 281) 

 

"Deus não é o autor de coisa alguma pecaminosa. Ninguém deve temer ser singular se o 

cumprimento do dever assim o exige. Se evitar o pecado nos torna singulares, então a 

nossa singularidade é meramente a distinção entre a pureza e a impureza, a justiça e a 

injustiça. Porque a multidão prefere o caminho da transgressão, escolheremos nós o 

mesmo? É-nos dito plenamente pela inspiração: "Não seguirás a multidão para fazeres o 

mal." Êxo. 23:2. Nossa posição deve ser claramente declarada: "Porém eu e a minha casa 

serviremos ao Senhor." Jos. 24:15" (Ellen White - Testemunhos Para Ministros e Obreiros 

Evangélicos, pág. 63)..." 

 

 

Uma solene mensagem 

A mais terrível ameaça jamais endereçada aos mortais está contida na terceira mensagem 

angélica. Deve ser um terrível pecado esse que atrai a ira Deus, sem mistura de misericórdia. Os 

homens não deverão ser deixados em trevas quanto a este importante assunto; a advertência 

contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos de Deus, para que todos 

possam saber porque são estes juízos infligidos, e tenham oportunidade de escapar. HR 383.2 



 

 

No desfecho dessa grande controvérsia, duas classes distintas e opostas se desenvolverão. Uma 

classe “adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca”, e assim traz sobre si mesma os 

terríveis juízos anunciados pelo terceiro anjo. A outra classe, em marcante contraste com o 

mundo, “guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus”. Apocalipse 14:9, 12. HR 383.3 

Tais foram as momentosas verdades que se abriram diante dos que receberam a mensagem do 

terceiro anjo. Quando recapitularam sua experiência desde a primeira proclamação do segundo 

advento até à passagem do tempo em 1844, viram seu desapontamento explicado, e a esperança 

e a alegria voltaram a animar seu coração. A luz provinda do santuário iluminou o passado, o 

presente, e o futuro, e compreenderam que Deus os tinha conduzido por Sua infalível 

providência. Agora, com nova coragem e fé firme, uniram-se em dar a mensagem do terceiro 

anjo. Desde 1844, em cumprimento à profecia da terceira mensagem angélica, a atenção do 

mundo tem sido chamada para o verdadeiro sábado, e um número em constante crescimento tem 

retornado à observância do santo dia de Deus. HR 383.4 História da Redenção pág.383..." 

 

 

 

 

 

 

 

FIM DO RASCUNHO DE CURTOS COMENTÁRIOS SOBRE MENOS DE 2% DO LIVRO 

DA DOR. TEXTO SUJEITO A FUTURAS EDIÇÕES PARA CORRECÇÃO DE 

ORTOGRAFIA, BIBLIOGRAFIAS E EVENTUAIS ERROS 

 

 

O COMENTÁRIO AO CAP. 15 JÁ FOI PRODUZIDIO NA FORMA TAMBÉM DE 

RASCUNHO 


