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Não importa sua crença, ou a forma como você conceba Deus, vamos orar, rezar,
meditar e agir para auxiliar quem precisar.

Vamos orar para que o Senhor escute o nosso pedido!

Este ano há muitos diagnosticados de câncer que têm estado próximo de nossos lares.
Por todos os amigos, família, seres queridos e aqueles que talvez não conheçamos...

Sexta-feira é o dia mundial do câncer - Agradeço que reencaminhe, embora saiba que
93% não o fará!!!

É uma pequena oração.

Só uma linha.

"Senhor Deus, rogo-te por uma cura para o câncer... Amém."

O único pedido é que mantenha este e-mail a circular, ainda que seja para uma pessoa
mais.

Pela memória de alguém que você conheça que foi vencido pelo câncer ou que ainda
vive com ele.
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Um forte Abraço. !!!

Vocare Consultoria Treinamento e Marketing

Paulo Roberto Kroich Gomes

www.vocare.com.br

e.mail.vocare@vocare.com.br

msn: paulorobertovocare@hotmail.com
Skype: paulorobertovocare

Siga-me no http://twitter.com/PauloVocare

A Vocare Consultoria Treinamento e Marketing - Desenvolvimento Empresarial desde
11.11.2001 leva semanalmente, a amigos e clientes mensagens motivacionais na linha
de Comportamento, Marketing, Vendas Comunicação, o seu e-mail está cadastrado em
nosso mailing. Caso não deseje mais receber os textos queira por gentileza, retornar
este com assunto "remove" (
*E-mail para quem não quer mais receber:
mensagens-remover@vocare.com.br
)
para que possamos descadastrar, se por outro lado quiseres indicar nossas
mensagens á outras Pessoas e Empresas, (
*E-mail para quem quer entrar na lista:
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mensagens-receber@vocare.com.br
)
A organização Vocare, agradece
,Obrigado ! Conte Sempre Conosco,
para Fazemos seminários e palestras treinamentos em Vendas Motivação Liderança,
Qualidade no Atendimento, Marketing..., para grupos abertos ou fechados, na sua
empresa ou na sua cidade.
Entre em contato conosco! fone
047 99633140 vocare@vocare.com.br
www.vocare.com.br
msn
paulorobertovocare@hotmail.com
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