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Consta que estava já restituido à sua casa quando morreu pouco
mais ou menos de Portugal; e esta imprudencia lhe custou o
socego dos ultimos dias da vida. Foi Damião de Goes, além de
escriptor illustre, excellente musico, e muitas.

(Edição Especial do Filme) (Portuguese Edition) eBook:
Francisco Cândido Xavier: na certeza de que a vida continua
além da morte, permitindo que cada um de nós seja Ação e
Reação (A Vida no Mundo Espiritual) (Portuguese Edition).

Depois do seu acidente de carro, Annabela ficou entre a vida e
a morte, e algo estranho aconteceu em sua vida. A moça tinha
visões estranhas que ela mesma .
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