
Autor (a) do texto: DesconhecidoAutor (a) do texto: Desconhecido

Ouvido DeusOuvido Deus

C

Timp de 60 de secunde opreşte-te din ce făceai şi fii puţin atent(ă)... Nimeni 
nu-ţi poate lua şansa asta. Tot ce trebuie să faci este să citeşti. 



Dumnezeule, Tată ceresc, te rog ca în acest moment să întinzi mâna 
să binecuvântezi persoana care mi-a trimis acest mesaj. 



Fie să i se dea multă prosperitate în toată viaţa sa.
Dacă din nefericire se îmbolnăveşte, să se poată vindeca.

Oricine ar fi această persoană, îngerii Tăi, Doamne, să o apere ca pe 
lumina ochilor Tăi. 



Din nou Te rog, Doamne, binecuvântează această persoană şi familia sa, 
dându-le tuturor sănătate, pace, iubire şi armonie. AMIN.
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Acum, trimite acest mesaj şi altor persoane (câte vrei!)

În următorul moment multe persoane se vor ruga pentru tine şi vor ruga şi mai 
multe persoane să se roage pentru ei. 

Atunci, pentru un moment poţi gândi şi aprecia puterea lui Dumnezeu în viaţa ta, 
când faci ceea ce Lui îi place. 
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Începând de astăzi, de-a lungul întregii săptămâni vei vedea că viaţa ta va fi 
binecuvântată.

Fii atent(ă)... Şi dacă observi că săptămâna care vine lucrurile se vor întâmpla puţin 
altfel, aminteşte-ţi de acest mesaj, care ţi-a fost trimis tocmai pentru ca asta să se 

întâmple. 

ZÂMBEŞTE şi să ai o zi frumoasă!!!
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