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Dedicatória

A Deus em primeiro lugar, aos que fecundaram em segundo Ou Seja dia dos pais e das mães é
todo dia, desejo-o compartilhamento como uma mulher grávida dando amor a vida.
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Agradecimentos

Me mandem os e-mail que agradeço eu sou tonyandersonsilvacerqueira999@gmail.com
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Sobre o autor

Aquele que ama a Deus sobre todas as coisa e
conhece-te a ti mesmo conhecerá os Deuses e os
universos leiam a frente e os versos e ama o
próximo como a ti mesmo, questionador do amor
doador?
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resumo

TÍTULO DO LIVRO DE POEMA COMCORDAM E AMAM A COM A PACIFICAÇÃO DO CORAÇÃO
E DOUTORES EM ATUAÇÃO.
Espiritual-racional
Sócrates o herói filosófico
AMOR AOS PAIS QUAIS ESPIRITUAIS
Jesus foi criado ou gerado? - Bíblia QUEM DERA JESUS CRISTO GERADO Seres de luz
conduzem a amarem e parabenizarem antepassados ou vida após-morte qualificados Deus nos
abençoe todos nessa data querida muitos dias da sua vida positivada, amada, essa frase doada,
feliz aniversariante antes durante e depois, Seres de paz jaz a vida após a morte, fortes
antepassados encarnados, Deus e seus chamados perguntados, trabalhados anjos alados,
protegidos e ligados no céu e na terra, que enterram ressuscitados, como na cruz proibida antes
quem será sabedoria para dessa forma o queres dessa lei regulamentado, essa poema dado seria
compartilhados, simplificado para seu Deus advogado ser contratado e o continuado período aqui
na “terra planeta aguado” idoso seus dias seriam amariam contados, já havia pensado, Jesus Cristo
com haveria ampliado seus dias aqui com cem anos e suas famílias amado ascendentes até hoje
com a gente em 18/07/2020 procriados Deus o criador poderia o tempo continuado, fecundando
gerações Desde os antepassados. HUMANOS VEGANOS SÃO TODOS PLANOS DEUS TEISTAS
SANTISTAS Marxistas anarquistas comunistas VS capitalistas, faça a listas benditas realistas,
otimistas Osni me deu as pistas mulher da minha tia monogamista, monoteístas politeístas
autorrepresentativas votas nos comunista Lula e as trabalhistas unidas, sindicalistas, Santos tantos,
Anarquistas feministas, anarquistas pacifistas, anarquistas cooperas as vidas otimistas águas dos
mares amarem para cima chuvas benditas chuvas benditas Deus e nós acreditamos nos
democratas diretas já Repúblicas evoluíram seres. CONJUNTO JUNTO ASSUNTO POEMA TEMA
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MUITO BOM NO TOM DA BANDA CANTO Amor professor aprovar e encontrar quem quer
contratar juntar ajuda mutua, atua ação, atua diversão em versão conversão ao cristianismo,
mutualismo. Favorecer a Deus amanhecer se acontecer proceder entardecer, anoitecer,
empobrecer e pobre de espírito vou ser céu irei conhecer. Platão e a Publica republica verídica,
livro que dou dica bíblica filosófica histórica clássica política.
POEMAS ESQUEMAS RIMAS SERES QUAIS AMAS PROCLAMAS
DEUS É AMADO E ILUMINADO NÓS TODOS ABENÇOADOS
Existem persistem anos anjos da guarda aguardem acima ama o céu atraem valem bem
multiplicarem abrem salvarem perdoarem
Evolução de adaptação em foderão ligaram amaram procriaram
AMORES PROPOSTAS PERFEITAS ACEITAS CASAR
ABELHA E FAMÍLIAS AMADAS AS PESSOAS COM AS ABELHAS QUERIDAS SALVADAS
ABENÇOADAS SOCIALIZADAS RACIOLALIZADAS TODAS EMOCIONADAS SABIDAS
PERCEBIDAS VIDAS COMFIRMADAS
VIDA É DIALÉTICA DA PROLETARIZADA PRATICADA
TODOS AJUDADOS MUTUALIZADOS TODOS OS LADOS APOIADOS todos vivificados e
perdoados em frente Maria passando-os e ultrapassados
todos deuses só sei que tudo sei Sócrates também é o serei, acertei
deus ajudando a forem melhores quais as puderem primeiro as , mulheres
O Sócrates é vidas sabidas
namorado adorado durado principal anarquista não a Bolsonarista, Pierre-Joseph Proudhon sim
Deus onipotente sempre presente nossa é gente decente coerente seremos amaremos abriremos
iremos entraremos satisfaremos
amor dadiva da vida convida ativa justifica e multiplica
amada aprovada piada apoiada acompanhada adorada sempre entre sabida preferida
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TÍTULO DO LIVRO DE POEMA COMCORDAM E AMAM A
COM A PACIFICAÇÃO DO CORAÇÃO E DOUTORES EM
ATUAÇÃO.
Horas são quantas horas objetivos decisivos que horas é esse bom dia, boa tarde, boa noite às
vivas essências me adicionais angelicais de fato no ato passam amam os pontos dados nota dez
em tudo para os que acertam Deus multiplicais espirituais colocareis e admirais casais a serem
além-amém sim sinceros orais vivereis bem também com alguém amados de Deus sobre todas as
coisas nossas realidades esses romances esposas. Viver benevolência essência do amor ontem
aposto tudo nos primeiros passos e daí em diante e com vocês, e todos nós frente passando na
iremos conseguiremos, sim serviremos como povo de Deus com dons se conquista mulher sim,
principalmente o dom do amor. Aqui na terra como no céu por que ele vive, posso crer em Deus e
acreditar que os negros hoje em dia em geral são livres, queres ser também, diga amém. E orem,
todos os homens participam a liberdade, e o livre arbítrios, diz que isso é fato da realidade,
"conheça a verdade e ela libertarás", entre pela porta estreita, ela é de qualidade perfeito com
efeitos positivos vivos otimismos os rios estão cheios chover é preciso ambos bem para
mutualismo, criacionismo e evolucionismo.
Bom dia todo dia relações e ações de harmonia poesias de amor livraria livra façam da vida a sua
pesquisa é preciso viver e ser amor que se maximizar a razão do amor que queria buscaria a Deus
eu e todas as pessoas amorosas e pacificas multiplicas, Amor recíproco rima colocado na amada
em primeiro plano desde anos e anos manos e minas, minas e manos, pensaram educados
Endeusados ajudados e bem pensados.
Amado concentrado, avivado quer ser bem tratado se Deus é casado, quem sabe eu peço para ser
contratado no trabalho, tratado de paz seriam capacitados os escolhidos desde os antepassados, e
te peça em casamento no presente dia dos namorados, logo irá e virá os filhos crescidos e
batizados, usados e estudados pela mãe de todas as ciências filosofaremos amados, muito
obrigados.
Evoluída, acolhida, família amada, república proclamada de Platão, sumo bem, quem é antes e
além, a irmã Lua Cerqueira Anny Cerqueira a mãe e o pai Conceição Marinho
Cerqueira preparadas, bem aventuradas, sim queira ou não queira?
Povo da periferia maioria agrária, seta flecha exata entra o círculo dentro do círculo é o alvo, rima
de palavra inteira será que a feira dará viva nutrida, ida e vinda, dádiva do Nilo suas águas, aqui em
Brasileira fauna veganas culinária e flora, grande rio amazonas, sim viva a natureza, homem
desmatamento zero das matas, nota dezena para todo aquele que planta e colha, queira.
Tudo junto Deus e o conjunto, espirituais quais calmas das almas essas promessas e aulas?
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA
Atingir os objetivos, ativos e passivos evolutivos com esses e adaptação, Pobres e sua união e sua
educação o professor eu história da revolução, ciência e em ação Resultado da solucionada
distribuição solução para os problemas sociais da população colaboração amor de coração de alma
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e com inteiros verdadeiros vários perfeição de refeição, significado de hidratação.
AGRADO AO OPERARIADO ILUMINADO
Operariado amado, revolucionário do solucionado, decidido combinado, seres afazeres de bem os
quais filmaram e montaram seriado, mas na vida dos, tudo é solidariedade, variedade, eles profetas
dialéticas éticas de vice-versa o jogo foi ganhado pelos reivindicados sindicalizados leis
cumpriram-nas,dos que trabalham unidos e validos multiplicados variadas válidas e assim
cientificados, "a filosofia é a mãe de todas as ciências" e por ela sou agradado e também pelo
operariado sempre iluminado e conceitualizados Justificados, quais serás racionalizados, quais
serão emocionamos, quais serão as leis dos lados e para estes agrado.
Energia limpa Em amor doada, namorada acertada medida de energia positivada, solar limpada,
aprovado, avisado que é mais barata, grata por Deus a essa, dialética entre a Luz e as trevas,
100% multiplicadas, bem informadas.
Frases sobre povo maioria, primeiro multiplicaria tudo que queria, é amor sabedoria juntaria
ajudaria mutualista. Sobre povo maioria, primeiro multiplicaria tudo que queria, é amor sabedoria
juntaria ajudaria mutualista.
De fome morre mais do que corona vírus, luto de luta.
Frases sobre povo primeiro multiplicaria maioria, tudo que queria, é amor sabedoria juntaria
ajudaria mutualista
Vida para sempre antes e depois resolvo povo novo e idoso da galinha ao ovo ambos fabulosos,
bondosos, fecundados mutualismos, amados, ensolarados e molhados, chuvas de bênçãos,
molhados, nutridos, e alimentados, orientados, em histórias aprovados, exemplos de vidas, bem
arredondados gráficos práticas praticando amor ao próximo como a ti mesmos acertados Deus no
Centro sobre todos amados bem humorados e caminhos encaminhados, buscando a Deus 100%,
do lado e entre sempre totalizados, nascimentos e idosos, avançados, avantajados. Totalmente
multiplicado amado, primeiro colocado, favoravelmente o teatro artistas abro, junto me misturo,
procuro e acho ator maduro e fértil, engravidá-la no ato, romântico aceito, para ser casada, vida
que progride, ao tê-lo, pelo rumo, de dentro pra fora a rodá-lo, eu e ela, ela e eu elos de mutualista,
listas de convidados, a quem queira interessa-los, propostas descentes, consequentemente
frequentes espetáculos das qualidades másculos e mulher qual é que é a lei da atração dos
corações, filosofia a verdadeira razão dentre todas há melhora-los seja ela comédia da média a
selos engraçados, a maior família a de muito significá-los.
Amores e flores cheiros e comida eu rego arvores, polinização em ação, de frutíferos comedores,
hidratados, emoção e razão, mutualismo animais racionais e emocionais, faremos filosofaremos,
hidratado bem tratado eterno e materno, fraternos, educação, meu coração, símbolo do afeto ao
feto, tudo certo.
Amores seres, ser ou não ser ES a maiores questão, e paz argumentar e saberás aumentar,
amamentar, viver de bem-estar trataras em ajudar mutuamente, sim a Deus agradecera. prestar
atenção mais em Deus presta? Deus é verdadeiro por inteiro, cheiro de flor, primeiro, conselheiro,
nele creio. Evoluídos adaptados às vidas dos das amadas.
Na faculdade fui endeusado como primeiro colocado, por causa desse fraseado. Dos lados dos
pobres santificados, revoluções em ações e reações proletariados. Professores profetas e o
Reconhecimento de Deus para o crescimento argumentam e aumentam ao favorecimento
fundamento, referenciais teóricos e práticos na Bíblia e seus fundamentais espirituais casais, textos
completos ensinamentos e muitos multiplicam. Casais espirituais e ajudados mútuos casais
Página 8/30

Antologia de Tony Anderson Silva Cerqueira
amorosos e bondosos, passados e educados fecundados evoluídos e cuidados todos vividos ao
máximo aproximado possível Deus adaptados, eis novos e continuados ligados em Deus amado
evoluídos incluídos.
Amadas combinadas atividade de qualidade é amizade que vira de quem é de verdade
historicidade de vivacidade, vidas das pessoas dessas cidades. Casado que flertar, O bem de
alguém libertar, o amor despertar e completar ao acertar. Ritmada rimada animada namorada
amada, colocada acima e celebrada, estou solteiro seja deseja ser engravidada convidada a iniciar
nossa jornada até casada. Liga sempre o bem amiga amada liga louvada acredita vida convida e
eu vou maioria bendita, debito ou credito pagar os contos, entrada e saída, subida e descida,
decida querida. Questões dos cristãos quais são o amor e a emoção tudo do coração, geração do
bem, alguém também, união dos seres vivos, tudo bom som sentidos VS mundo inteligível, para
Deus tudo é possível, saudável, as fontes das águas das vidas eternas várias farias. Alguém quem
proporá trabalhadores a se formara com os ensinamentos de Deus pobres de espíritos, aí o Reino
dele pode aprovar, será varias Arias do conhecimento argumentos a favor do governamento desde
que a maioria aja "líderes melhores servindo" parafraseando Jesus Cristo. Sim percepção coração
oração apuração a pura ação realidade múltiplas qualidades. O novo de novo chocado o ovo. Antes
e Depois nós durante e dois casados amados historiadores de amores professores multiplicadores
de estarem e amarem alguém que seja ser certo como filosofaremos faremos Parmênides TÍTULO
DO LIVRO DE POEMA COMCORDAM E AMAM A COM A PACIFICAÇÃO DO CORAÇÃO E
DOUTORES EM ATUAÇÃO. Ritmada rimada animada namorada amada, colocada acima e
celebrada, estou solteiro se sinta convidada a iniciar nossa jornada até casada. Perfeito conceito é
feito de amor jeito. O BEM IDEIA SUBIA E DESCIA É O SOL DA ALEGORIA DA CAVERNA DE
PLATÃO O FILÓSOFO NO CÉU ESTARIA EU SERIA E NASCERIA PRIMEIRA É
REENCARNARIA COM
EVOLUIRIA Razão Perfeito conceito porta estreita é feito de amor jeito e razão alegoria da caverna
de Platão será que a Deus é amor e paz o bem é sol ideal, livre-arbítrio em questão, Deus no céu o
bem maior na multidão do que o grandão, liberdade de verdade para a escravidão. O BEM IDEIA
SUBIA E DESCIA É O SOL DA ALEGORIA DA CAVERNA DE PLATÃO O FILÓSOFO NO CÉU
ESTARIA EU SERIA E NASCERIA PRIMEIRA É REENCARNARIA COM
EVOLUIRIA Razão Perfeito conceito porta estreita é feito de amor jeito e razão alegoria da caverna
de Platão será que a Deus é amor e paz o bem é sol ideal, livre-arbítrio em questão, Deus no céu o
bem maior na multidão do que o grandão, liberdade de verdade para a escravidão. Quem aceita o
preceito de amar é sim superior e vivemos conseguiremos quem aceita o preceito de amar é sim
superior e viveremos e conseguiresmos.
Usando e continuando o anjo da guarda, guardando o amor à paz a paciência, perseverança,
confiança, ajudando mutuo andando e se exercitando liberdade sim de tranquilidade pelas ruas da
cidade espalhando espiritualizando , organizando movimentando, espalhando bênçãos das mães
aos filhos de Deus a todos de crianças a idosos e gratidões será perdão, céus alcançarão "pobres
de espírito" ritmos poemas de Deus e Jesus Cristo, Maria e José assim acreditam medito oração de
adoração e corações são e multiplicaram aquelas ou essas promessas das filosofias em casar e
amar todos as maneiras inteiras aprovadas e validas interessa que é acredito. Parte superior do
formulário
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Espiritual-racional
de Deus, sou valor meu calor é por amor o sol branco alumiou o que sou continuou acreditou na
vida aprovou contornou e renovou a linguagem corporal cultural culto certos de do racional
espiritual qual amores verdadeiros inteiros? Conforme Cencini e Manenti o nível racional-espiritual
"compreende as atividades psíquicas vinculadas à necessidade de conhecer a verdade com a
correspondente capacidade humana de compreender a natureza das coisas, abstraindo-a dos
dados dos sentidos" emocional.
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Sócrates o herói filosófico
Sócrates o herói filosófico Planetas Todos redondos ajuda dos Deuses centralizados, o Mestre dos
magos, amigos demiurgos, dessa vez iluminados como o sol que faz bem fotossintéticos
Aristotélicos da ética a Nicômacos escritor que indico Pais e filhos da Legião urbana magníficos,
heroicos filosóficos é Sócrates aquilo ou isso, somos facificos Oráculo de Delfos, o qual, para
espanto do próprio Sócrates, o declarou "o mais sábio dos homens".Deus é o primeiro ele o
segundo, Deus sabe de tudo, conte os números, matemáticos verdadeiros.
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AMOR AOS PAIS QUAIS ESPIRITUAIS
PRESIDENCIALISMO MULHER BEM TRATADA AMAMOS OTIMISMOS CRISTIANISMOS
CELESTIAL UNIVERSAL TUDO CERTO CONSTITUCIONAL EVOLUCIONAL SEJA POVO ELEJA
DEUS REI ACERTEI A VIDA REAL vidas amadas adaptadas? Energia limpada Sol é bem energia
solar instalar Ajudada amar ajuda a aprovar ajuda a namorar ajuda a respirar ajuda mutua atua, luta
de classes, certo dia sem classes, Reis filosofarem amarem, ajudarem, o povo, Deus todo poderoso
uso.
ROMANTICAS DIALÉTICA SINONIMAS AMADAS CANTADAS Justas muitas ações perfeitas de
Jesus Cristos, reuniões amplidões canções evangélicas e suas métricas católicas, apostólicas
romanas, românticas letras sobre tudo que a de Deus sempre abençoada, amadas, chuvas vivas,
água bebida, originais e evoluídas, água é vida, chuvas de bênçãos, sol e lua, maré cheia, eólica,
solares, seres iluminados sua energia limpa, somos dois casados, amo a amados pela família,
diária homilia família diárias contraditórias dialéticas Socráticas dialogadas vidas positivas primeiras
são todas tocadas por bandas combinadas cantadas encontradas com namoradas sabe nadar
exercitadas campeões de olimpíadas, unidas pelo De Deus é amor, se amas cuidas pessoas
pacificadas.
TUDO BEM TUDO LEGAL SOMOS MULTIPLICAMOS ESPECIAL
Origem original vive fundamental, arvore genealógica de geral, rio cachoeira ladeira, lavadeira,
praça cidade a beira rio é Maria cheia de graça queria caminhada horária uma hora por dia, de
manhã cedo faz bem saúde ou orientação espacial. AMOR UNIVERSAL HUMANITÁRIO
VOLUNTÁRIO FUNCIONÁRIO Secretário rio cheio aulas e hora do recreio de janeiro a janeiro,
dualismo do bem inteiro verdadeiro, contribuirei, irá, viverei, trocarei, animarei, ajudarei mutuo,
evoluirei, unirei, comunicarei, totalizarei o amor serei humanizarei curioso serei maioria Maria mãe
queria de Jesus cheia de graças.
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Jesus foi criado ou gerado? - Bíblia QUEM DERA JESUS
CRISTO GERADO Seres de luz conduzem a amarem e
parabenizarem antepassados ou vida após-morte
qualificados Deus nos abençoe todos nessa data querida
muitos dias da sua vida positivada, amada, essa frase doada,
feliz aniversariante antes durante e depois, Seres de paz jaz a
vida após a morte, fortes antepassados encarnados, Deus e
seus chamados perguntados, trabalhados anjos alados,
protegidos e ligados no céu e na terra, que enterram
ressuscitados, como na cruz proibida antes quem será
sabedoria para dessa forma o queres dessa lei
regulamentado, essa poema dado seria compartilhados,
simplificado para seu Deus advogado ser contratado e o
continuado período aqui na “terra planeta aguado” idoso
seus dias seriam amariam contados, já havia pensado, Jesus
Cristo com haveria ampliado seus dias aqui com cem anos e
suas famílias amado ascendentes até hoje com a gente em
18/07/2020 procriados Deus o criador poderia o tempo
continuado, fecundando gerações Desde os antepassados.
HUMANOS VEGANOS SÃO TODOS PLANOS DEUS TEISTAS
SANTISTAS Marxistas anarquistas comunistas VS
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capitalistas, faça a listas benditas realistas, otimistas Osni me
deu as pistas mulher da minha tia monogamista, monoteístas
politeístas autorrepresentativas votas nos comunista Lula e
as trabalhistas unidas, sindicalistas, Santos tantos,
Anarquistas feministas, anarquistas pacifistas, anarquistas
cooperas as vidas otimistas águas dos mares amarem para
cima chuvas benditas chuvas benditas Deus e nós
acreditamos nos democratas diretas já Repúblicas evoluíram
seres. CONJUNTO JUNTO ASSUNTO POEMA TEMA MUITO
BOM NO TOM DA BANDA CANTO Amor professor aprovar e
encontrar quem quer contratar juntar ajuda mutua, atua ação,
atua diversão em versão conversão ao cristianismo,
mutualismo. Favorecer a Deus amanhecer se acontecer
proceder entardecer, anoitecer, empobrecer e pobre de
espírito vou ser céu irei conhecer. Platão e a Publica
republica verídica, livro que dou dica bíblica filosófica
histórica clássica política.
Evolução ou Gêneses Jesus foi criado ou gerado? - Bíblia
QUEM DERA JESUS CRISTO GERADO Seres de luz conduzem a amarem e parabenizarem
antepassados ou vida após-morte qualificados
Deus nos abençoe todos nessa data querida muitos dias da sua vida positivada, amada, essa frase
doada, feliz aniversariante antes durante e depois, Seres de paz jaz a vida após a morte, fortes
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antepassados encarnados, Deus e seus chamados perguntados, trabalhados anjos alados,
protegidos e ligados no céu e na terra, que enterram ressuscitados, como na cruz proibida antes
quem será sabedoria para dessa forma o queres dessa lei regulamentado, essa poema dado seria
compartilhados, simplificado para seu Deus advogado ser contratado e o continuado período aqui
na "terra planeta aguado" idoso seus dias seriam amariam contados, já havia pensado, Jesus
Cristo com haveria ampliado seus dias aqui com cem anos e suas famílias amado ascendentes até
hoje com a gente em 18/07/2020 procriados Deus o criador poderia o tempo continuado,
fecundando gerações Desde os antepassados.
HUMANOS VEGANOS SÃO TODOS PLANOS DEUS TEISTAS SANTISTAS Marxistas anarquistas
comunistas VS capitalistas, faça a listas benditas realistas, otimistas Osni me deu as pistas mulher
da minha tia monogamista, monoteístas politeístas autorrepresentativas votas nos comunista Lula e
as trabalhistas unidas, sindicalistas, Santos tantos, Anarquistas feministas, anarquistas pacifistas,
anarquistas cooperas as vidas otimistas águas dos mares amarem para cima chuvas benditas
chuvas benditas Deus e nós acreditamos nos democratas diretas já Repúblicas evoluíram seres.
CONJUNTO JUNTO ASSUNTO POEMA TEMA MUITO BOM NO TOM DA BANDA CANTO
Amor professor aprovar e encontrar quem quer contratar juntar ajuda mutua, atua ação, atua
diversão em versão conversão ao cristianismo, mutualismo. Favorecer a Deus amanhecer se
acontecer proceder entardecer, anoitecer, empobrecer e pobre de espírito vou ser céu irei
conhecer. Platão e a Publica republica verídica, livro que dou dica bíblica filosófica histórica clássica
política.
AMOR UNIVERSAL HUMANITÁRIO VOLUNTÁRIO FUNCIONÁRIO Secretário rio cheio aulas e
hora do recreio de janeiro a janeiro, dualismo do bem inteiro verdadeiro, contribuirei, irá, viverei,
trocarei, animarei, ajudarei mutuo, evoluirei, unirei, comunicarei, totalizarei o amor serei
humanizarei curioso serei maioria Maria mãe queria de Jesus cheia de graças.
DEUS ACOMPANHADO ADAPTATO TODO IRMANADOS EMANADOS AMADOS Deus maiores
em primeiros lugares a das espécies evoluidores Ao originarem os amores melhores Deuses
Transformares os abençoadores acontecedores dos professores historiadores classificadores
máximos de amores Deuses maiores o Amar e poder ao povo desde novo a acontecer o prazer
fazer o bem a quem viver a arte do bem viver, é preciso saber ensinar funcionar a arte de amar
otimizem aperfeiçoem cooperem contarem os tempos serem e amem o bem seja e alçassem
passem o tempo juntos muitos e se misturem ao amarem o nirvana alguém com quem pares
amorosos filhos nascedouros gozos em dias férteis resultados amados positivos engravidas
esposas amadas famílias ativos grávidas aprovados em concursos públicos, trabalhadas unidas
positivadas evoluídas, pensamentos e argumentos cumpridos cumpridas e cumpri-las promessas
os primeiros encontros os amores fabulosos lugares essas histórias evoluídas baseadas em fatos
reais filmadas das vidas inteiras assistas divinas combinas?
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POEMAS ESQUEMAS RIMAS SERES QUAIS AMAS
PROCLAMAS
ANJO A TUDO A RENOVADOS 999 NOVE, NOVE, NOVE, NOVO, se eu emprestar e prestar
viveria devolve sim cavalo selvagem pegasus alado ao lado de Deus é luz eus coragem andaluz
Nota dezenas novenas por 9 dias provas dos noves, passar nas provas oras do noves provas dos
noves, numeração máxima comove houve o céu, anjos do céu, juntos muitos e misturados unidos
multiplicados iluminados ensolarados evoluídos sejam idos e bem vindos, seres de luz Uriel eles e
elas, felizes atrizes teatro do oprimido bola os planos do jogo todo amigo parceiro permitido
Augusto Boal teatralizo sonho realizo com os anjos vida real realeza filosofarem de Sócrates Rei
filosofo leal legalizo o Deus rei dos reis Davi o principal inicial junto com o povo gera a legalizou
tudo e constitucionalizou leis atravessou tempo e os momentos racionalizou como rei filosófico de
Sócrates pois a Republica de Platão em prática toda sua ética política aristotélica necessitam de
ambas todo bem comum da sociedade hoje é dia da amizade 20/07/2020. TODOS HERBÍVOROS
OU TODOS CARNÍVOROS Evolução ou Gêneses, evolução condição de bem maior é os avós
antecessor professores emboladores de primeiros sim ou não ES questão presta ação? Escrever e
merecer e vencer o Bahia do flamengo, futebol é mata planta mata atlântica a alegria é tanta que
planto semeando amar colherar desmatamento zero eu quero nota dez Rez, carne não como não,
ovo ponho pro povo, escultor e osso o culto muito bom. Superego subir o consciente continente
água que se bebe com repente poeme-se ame-se 999 desenvolve nove, nove, nove, numere-se
máximos de anjos região nadar nas águas irão só sei que nadar serão verão em questão múltiplas
multidões legiões quererão irão profissão operando cooperando evolução "amando o próximo como
a ti mesmo". Amando Deus no comando. Adorando, partilhando livrando de todo bem quem alguém
se jogue no mar a nadar e adaptar livre arbitrar a porta ES- treita mas o rio é largo, perguntar a
deus como entrar. Mares amares e suas larguras mulheres e suas formaturas.
Evolução histórica heroica, apostólica romana católica, cristandade antiguidade criacionismo
mutualismo otimismo em ótica ecológica a fauna e flora irmandade franciscana animais ele gosta a
mamãe áfrica e toda a esférica terra planeta água amada ela é vida somos vida querida sabida,
bebida é água comida é quinoa coma numa boa seja boa pessoa siga os passos e faça os
máximos em serem amados nesses espaços junto com o super homem o homem de aço coração e
pulsação em ação junção um mutua ação casados e amados.
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DEUS É AMADO E ILUMINADO NÓS TODOS ABENÇOADOS
POEMAS ESQUEMAS RIMAS SERES QUAIS AMAS PROCLAMAS
Família amada aprovada ida e chegada à caminhada exercitada preparada e aprontada lotada
equilibrada de pessoas otimizadas, família amada jogada de mestre campestre, entre todas
casadas essa é a maioria criada, chamamos a rapaziada para andada aceitaram e a passarada nós
nos passos eles voavam adoradas e amadas, contribua se evoluída de ida e vinda seja bem
animada à pessoa que queira ler esse poema publicado leia para a filharada, legalizada e aprovada
gosta de piada acha engraçada ES pessoa motivada, notificação preferida e ativada primeira
colocada respeitada esposa amada especializada em Deus espírito santo corpo e alma ama aquém
te ama na jogadas.
DEUS É AMADO E ILUMINADO NÓS TODOS ABENÇOADOS amados maior e professor e nós
aprovados que sejamos casados procriando iniciando a vida dos filhos primeiros colocados a amor
espiritualizado a amor de pai e mãe ganhado "a presença é multiplicada o doado", "na livraria é
respeitado" o amor, por favor, combinado e complementado, estamos juntos como tanto quanto
amado amar é desejado, cumprido o que prometido ao amado, seja completado, iluminado diga sim
e seja aceito o pedido para ser casado quem é bem feito perfeito é serviço trabalhado, amo o que
faço. Escrevendo na prova eu avaliado a Eva e a Adão gratidão abençoado evoluída entrada e
saída Deus é amado iluminado. São SOBRES RIMAS ESCRITORES DENTRO DO CLIMA que
ilumina a vida amadas espiritualizadas "Conheceis as verdades e elas lhes libertarão" decididas
propositoras professoras de todas as ciências és amadas fadas filosofadas. ATIDES AMORES
COERENTEMENTE VERDADEIRAMENTE simplesmente contente completamente racionalmente e
emocionalmente sabiamente amorosamente fabulas fabulosas teatralmente assintam
pessoalmente, coerentemente.

Página 17/30

Antologia de Tony Anderson Silva Cerqueira

Existem persistem anos anjos da guarda aguardem acima
ama o céu atraem valem bem multiplicarem abrem salvarem
perdoarem
DEUS SEJA LOUVÁVEL SAUDÁVEL E AMÁVEL Amados afirmados confirmados fortificados
levantados, gozadas procriados, positivados brincados, conscientizados levaram para o padre
batizados, e a igreja no horário orado homenagem ao divino pai eterno agradecidos por haverá
fecundado, felicidade maior maioria e melhorado por ser pai amado, mãe adorada orada muito do
bem bolada os planos veganos todos seguindo hidratados e formados em nutrição alimentação só
sei que nada sabendo, veganos é nada de alimentado de origem animal é vida e tudo de origem
vegetal, frutas, verduras é o que dura, pesquisado o que é vivificado, como o que for indicado pelos
veganos comida no prato, saudável e amado, hidratados. Quais os seus interesses espirituais Deus
condutores professores queres amores seres de paz os diferenciais Divinas providenciais
conseguirais seguirais?
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Evolução de adaptação em foderão ligaram amaram
procriaram
AMOR É FODIDO LIGADO NO DECIDIDO PROCRIADO OS FILHOS e FILHAS ACONSELHAS
AMIGADOS CASADOS DIFERENCIAÇÃO fodida fecundação em ação emoção e razão de coração
participação pais e mãe imensa satisfação Imunizada amada crescida e vacinada, todas serão
curadas todo aquele que for procurada será achada, quem agradecida apta adaptada evoluída
maximizada a maioria agradada por Deus participada na jogada amada ganhada ao ser casada
tudo fodida para serem fecundada
AMAR É FAZER O BEM A Alguém amar e aprovar faculdade evoluídas necessidades de serem de
verdade plantarem e colheres seus pares Deus capacidade entre os escolhidos entre as pessoas
da cidade bondade e saudade, seja a vontade adicione a nossa amizade, felicidade, tranquilidade,
favorável, amável, heróis da Marvel na realidade, superando empregando trabalhando na
prioridade, piedade, atitude e virtude. EVOLUCIONÁRIA FUNCIONÁRIA FUNCIONARIA
ANIVERSÁRIA EXTRAORDINÁRIO RIO RIA O DEUS EM PRIMEIRA ALEGRIA CONVIDARIA RIO
AGUADEIRO BANHARIA BEBERIA ÁGUA MINERAL E COMERIA NUTRICIONAL Deus a nós
todos abençoaria iluminaria e amaria, a nadaria, Contratual atual mutual aguar atuar orar hora é
agora ator autoral encenador funcionados plateia aplaudia de pé o que é conseguidos de
abençoador adiantados de funcionados energizadora energia limpadora instaladora de professora
solar, energia solar positiva ligaria, consolar duradoura esclarecedora, bonificadora, classificadora
de maioral ética ou moral? É simples no total ajuda mutual principal paz das pessoas mundial inicial
meio e final Original origem amarem das espécies, especial, Darwin e seu livro magistral, maioral
funcional profissional.
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AMORES PROPOSTAS PERFEITAS ACEITAS CASAR
ORAÇÃO DE DENTRO DO CORAÇÃO FORA Em ação Oração maiores os poderes amores e
razão totalizarão irão e virão juntos caminharão viverão continuarão casarão adorarão
companheiros importarão entre valores professores lei de atração desejo do coração é variação
numeração vidas eternas serão o máximo de idades contarão.
Casados incluídos participados creiam ambos os mutualismos ambos os lados De Deus bem
colocados primeiros Deus usados apadrinhado
Atletas completas poetas repletas amor atraídas bem vindas convidas gostas, propostas, altas,
atrativas vidas águas é vidas Deus é todas somos filhos e filhas, amamos essas estas famílias
estamos multiplicativas, ativas, Jesus Cristos e suas nascidas parabéns e muitas vidas todas estas
são espíritos criativos, possibilitas, Democracias diretas, prediletas, iniciativas, acreditas, creias e
tudo possibilitas já produtivas.
Artistas idealistas comportas vidas todas se importas perfeitas otimistas saladas mistas positivas
hidratadas nutritivas ativas realistas todas amadas e certas.
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ABELHA E FAMÍLIAS AMADAS AS PESSOAS COM AS
ABELHAS QUERIDAS SALVADAS ABENÇOADAS
SOCIALIZADAS RACIOLALIZADAS TODAS EMOCIONADAS
SABIDAS PERCEBIDAS VIDAS COMFIRMADAS
ABELHA E FAMÍLIAS AMADAS AS PESSOAS COM AS ABELHAS QUERIDAS SALVADAS
ABENÇOADAS SOCIALIZADAS RACIOLALIZADAS TODAS EMOCIONADAS SABIDAS
PERCEBIDAS VIDAS COMFIRMADAS
Flores frutas sementes plantações e irrigações razões e emoções benções chuvas usas esses
compositores polinizadores doutores em agronomia que alegria economia saúdes virtudes atitudes
com a comida é vida, água é vida, proximidade amada, adorada aprovada, abelha de flor em flor
usada e garantida de boa polinização ajudada nessa ação inseto melhorada a colheita e sua
jornada trabalhada ela faz de graça engraçada por isso policultores agricultores cultura a altura de
serem Deuses louvadas importantes com nossa sobrevivência consciência seres com abelhas há
alimentos e argumentos de serem adoradas fundamentadas fundamentais autorais principais
polinizam multiplicam nossas chances ao nossos alcances agradecidas a todas estas devidas
amigadas abelhas são maximinadas nossas comidas vidas amadas parece por elas acionadas, em
seus atos de apicultura parece acontece agradece, obedece e ame-se ato que ajuda mutua é por
Jesus ensolarada ajuizada culpada e inocentada por a comida no prato ES melhor-ida quando elas
posadas polinizadas floridas e vindas e as pessoas maravilhadas com as abelhas queridas
colmeias cheias otimistas todas convidas aceitas a seitas a ceia cheia a barriga comidas frutificadas
de eleitas rainhas operárias e zangões multidões em mutirões gratidões pela sacadas acolhidas
colhidas ligadas participadas inseto raiz é a abelhas abençoadas e amadas salvadas bonificadas
aprovadas.
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VIDA É DIALÉTICA DA PROLETARIZADA PRATICADA
ARTÍSTICAS MATEMÁTICAS NUMÉRICAS Dialéticas praticam atlética são métrica e poética,
gramática dramática ética médica peripatética, comédia no teatro abro as portas ofereço tortas
comidas e águas convidam aos espetáculos vários horários contraditórios Dialéticos.
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TODOS AJUDADOS MUTUALIZADOS TODOS OS LADOS
APOIADOS todos vivificados e perdoados em frente Maria
passando-os e ultrapassados
todos amados e adaptados todos endeusados todos de animados todos convocados, todos
máximos abençoados todos iluminados
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todos deuses só sei que tudo sei Sócrates também é o serei,
acertei
todos deuses só sei que tudo sei Sócrates também é o serei, acertei

Página 24/30

Antologia de Tony Anderson Silva Cerqueira

deus ajudando a forem melhores quais as puderem primeiro
as , mulheres
sou mais tudo sei do que nada sei quais Deus, primeiro multiplicar o céu do que a terra verdadeiro
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O Sócrates é vidas sabidas
Filosofada agradecida Jesus o messias dadivas vivas águas
aulas aprovadas provas nossos vivas veganos planos éticas animais salvaveis e amaveis
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namorado adorado durado principal anarquista não a
Bolsonarista, Pierre-Joseph Proudhon sim
se acha importante fecundar adiante
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Deus onipotente sempre presente nossa é gente decente
coerente seremos amaremos abriremos iremos entraremos
satisfaremos
Saberemos, conseguiremos viremos, voltaremos por cima no clima
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amor dadiva da vida convida ativa justifica e multiplica
Fabio Marinho É isso aí poeta!!! amores: queremos,podemos, daremos,
seremos,teremos,vivemos...
nós sabemos que merecemos e podemos amores seremos
pedida preferida chova na vida mova o punk e decida

Página 29/30

Antologia de Tony Anderson Silva Cerqueira

amada aprovada piada apoiada acompanhada adorada
sempre entre sabida preferida
Decidida vivida obedecida querida
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