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Os leitores falam…
Num contexto onde a pobreza literária é acentuada e a riqueza em boa leitura é desestimulada, a irmã Elma Sales Morais tem
conseguido com esforço, qualidade e assertividade publicar meditações e poemas que, pela graça de Deus, têm auxiliado muitas pessoas
a elevarem suas almas, seus dilemas e tristezas à Pessoa do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem honrado essas publicações,
fazendo com que elas alcancem vidas além do Brasil.
Miss. Elinaldo Paulo Marques. IBR Elim - Fortaleza/CE.

Em cada página está refletida a singela intimidade da autora
com Deus. O dom de escrever é demonstrado em forma de poesia,
alimentando suavemente nossa mente e coração. Leitura doce que
deixa um gosto de “quero mais”. Que bom saber de seu terceiro livro. Que Deus continue lhe dando inspiração, sensibilidade, saúde,
sabedoria, fé... para que através de suas obras muitos sintam o que
senti.
Maria Ronilda de Mesquita Rosa Ferreira - Maracanaú/CE.

Meu nome é Rafael, tenho nove anos e já li os dois primeiros
livros da poetisa Elma Morais. São poesias lindas. Gostei muito de
ler e estudar os seus poemas em equipe. Obrigado.
Rafael Bravo - Sorocaba/SP.

Mais um presente desta poetisa sacra. Alguém afirmou: “Em
toda a Bíblia Deus está falando ao homem, mas nos salmos é o
homem falando com Deus”. Elma é como um salmista: gosta de
emprestar suas palavras, com as quais se dirige ao seu Senhor com
variadas emoções: gratidão, admiração, seriedade, descontração e
expectativas. Vamos usar mais estes escritos para nos juntarmos a ela
em direção a Deus e a nossos próprios corações!
Miss. Cláudio. IBR Emanuel - Fortaleza/CE.

É inefável descrever a essência da poetisa “Elma”, professora,
alfabetizadora e sobretudo um grande ser humano. Parabéns por nos
presentear com mais uma porção de belíssimas poesias. Sou grata ao
Senhor pelo seu talento.
Síntia Síria. Amiga e colega de trabalho. Crede 1 - Maracanaú/CE.
Escrever é como transpor sua sensibilidade ao outro. É transmitir, através de palavras, a serenidade. É mostrar ao mundo seu
interior. A essência é revelada e nos descobrimos autores de lágrimas, de emoções e reflexões. É um dom! É uma dádiva. É presente
do Criador. Quem escreve tem a missão de tocar os corações. Essa
missão é muito bem cumprida por você, minha irmã, que escreve
com amor para amenizar dores e levar seus leitores ao encontro com
o Criador. Seus textos são calmaria, alento, afirmação do amor divinal. São inspiradores, acolhedores e verdadeiros. Quem os lê, sente
na alma a proteção e a mão do Senhor.
Elza Pena Sales - Fortaleza/CE.

Agradeço a Deus pela sua vida, dedicação, pelas orações e
apoio espiritual, companheirismo e amor ao próximo. Palavras são
incapazes de descrever a sua bondade. Que suas poesias venham para
nos acalentar a alma.
Maria Aparecida. – Parnamirim/RN.

Certamente Deus tem sido glorificado com as duas primeiras
obras da querida irmã e poetisa Elma Morais. “Gotas de Orvalho”
contendo poesias de louvor que exaltam o nosso Deus por tudo o
que Ele é e faz, é um bálsamo espiritual aos nossos corações! “Frutos
de Oração” traz poesias de louvor e reflexões que enaltecem a Deus e
nos mostram o valor da intimidade com Ele. Tendo o privilégio de
participar de sua classe da Escola Bíblica Dominical na igreja Batista
Regular Emanuel e vendo em sua vida o reflexo do temor do Senhor
e sua preocupação com a obra missionária, sinto-me edificada e desafiada a prosseguir. Com certeza esta nova obra é mais um tributo
à glória de Deus! E uma excelente contribuição para o crescimento
espiritual daqueles que terão o privilégio de ler. Honra e glória ao
Senhor!
Maria Eliete de Araújo Bragança - Fortaleza/CE.

As poesias e escritos de Elma expressam o sentimento da mais
pura e bela devoção ao Criador, Sua Natureza e Divindade, bem
como o seu imenso amor para conosco. Suas palavras revelam as
emoções de um coração cheio de gratidão e esperança. Os doces versos nos inspiram a enxergar de um modo diferente a vida e a morte,
de ver em tudo a mão do Criador que nos ama e que a todos protege
e cuida. É uma obra que, sem dúvida, alegra a alma e o coração de
leitores que como Elma reconhecem que toda honra e glória devem
ser para Aquele que é a nossa inspiração de fé e esperança.
Elda Sales Nobre - Fortaleza/CE.
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“Se subo aos céus, lá estás; se faço a minha cama no mais profundo
abismo, lá estás também; se tomo as asas da alvorada e me detenho nos
confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra
me susterá.”
Salmos 139:8-10

Poetisa da Vida, do Amor, da Fé
Com leveza e inspiração, Elma nos abre sua vida neste seu
novo intento literário. Nas asas da Alvorada nos traz momentos de
memória, de fé, de amizade. A dor que é superada pela certeza da
vitória. A tristeza que traz a certeza da alegria. A dúvida que é iluminada pela presença do Espírito Santo de Deus.
A transparência e simplicidade das palavras inspiradas e inspiradoras regem o diálogo entre a poetisa e seu leitor. Ao mesmo
tempo em que se abre para quem lê, também nos transporta para
nossa própria vida, evocando nossa memória e nos levando cada vez
mais para o caminho certo; o único e Salvador Cristo, o Senhor.
Não tem a pretensão de ser uma obra puramente cristã, mas nos
envolve com uma verdadeira, única e eterna Palavra através das citações bíblicas que fundamentam suas palavras.
A poesia flui tão naturalmente de sua alma que até sua prosa
é poética. Inspira nossos melhores sentimentos. Até mesmo as tristezas que nos advêm de deleitosa leitura, de uma forma inexplicável,
vão transformando-se em alegrias.
Nos deixemos levar por esta viagem extraordinária dentro
da vida de Elma, que nos transporta para a nossa vida. Seremos invadidos por Vida, Amor e Fé. Uma luz divina certamente invadirá
nossa alma neste momento de leitura deleitosa e de grande calmaria
espiritual. Boa leitura.

Erilan Santos de Almeida Alencar
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Nas asas da alvorada
Nas asas da alvorada
Alcanço os altos céus
Minha voz na ressoada
Clama a Ti, Bendito Deus.
Um cântico único de vitória
Um louvor de adoração
Meus lábios declaram
Ao autor da criação.
Como me sinto pequena
Quando Te busco em meu leito
Em Ti sinto-me refeita
És meu voo perfeito.
Nas fraquezas sou mais forte
Tendo a fé como suporte
Sigo em Tua direção
Me conduz por santas mãos.
“Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando
mais e mais até ser dia perfeito.”
Provérbios 4:18
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