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Vozes do Cativeiro

O período da escravidão no Brasil marcou a história com sangue. Castigos, dor e sofrimento fizeram parte do cotidiano da colônia por séculos.
Negros foram separados de suas famílias, crianças cresceram em meio à realidade dura do trabalho forçado
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Descrição
O período da escravidão no Brasil marcou a história com sangue. Castigos, dor e sofrimento fizeram parte do cotidiano da colônia por séculos.
Negros foram separados de suas famílias, crianças cresceram em meio à realidade dura do trabalho forçado. Mas o legado dos irmãos
africanos para as gerações futuras foi muito maior. Exemplos de humildade, de religiosidade, afeto e carinho também deixaram marcas nas
terras brasileiras. Nesta obra, o Espírito Luís Fernando, o querido Pai Miguel de Angola, pela psicografia de Maria Nazareth Dória, traz
informações importantes não encontradas em nenhum livro escolar. Ele viveu na carne a escravidão e fala sobre a Lei dos Sexagenários e a
Lei do Ventre Livre, revelações fundamentais para pesquisas e para o verdadeiro conhecimento dos fatos. Aqui, são encontradas muitas
histórias que foram soterradas na consciência dos negociantes sobre a corrupção que reinava na época. Este romance emocionante ensina
que, apesar do sofrimento desses seres humanos, nossos irmãos, a misericórdia Divina sempre esteve presente e proporcionou aos escravos
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a chance de sonhar, ouvir os pássaros e conviver com a natureza. As vozes do cativeiro agora são o som dos tambores e dos cantos de
alegria em louvor aos mentores espirituais.
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Opiniões
Ainda não há comentários para este produto.
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