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Quero que conte ao mundo a minha história. Sobre tudo o que vivi... Sobre tudo o que testemunhamos. Preciso ter a
certeza de que se houver alguém nesse mundo que ainda for pegar um último trem rumo à indecisão, que essa
pessoa pegará o trem certo. Entende?”

Guardo essas palavras trancadas dentro do meu coração... Escrever sobre

ele e sobre o que aconteceu com ele foi sem dúvida minha maior missão. Agradeço a Deus por você ter hoje a chance
de ler e testificar o que a fé e o amor são capazes de fazer na vida de alguém. Mesmo que seja um alguém como ele
era.

Espero que essa história seja tão inesquecível para você quanto foi para todos nós que a vivemos tão

intensamente...

Em memória do meu amigo Jack,

Filipe.
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