
Eu penso que toda, ou quase toda leitura nos transforma. Comecei a ler, sendo de um 

jeito, terminei transformada.  Mais do que ler com olhos, é preciso ler com 

coração, com alma, filtrar as mensagens que a leitura possa te trazer. E como essa 

trouxe. 

Obrigada Luciane, por me apresentar sua Vitória, por me fazer acreditar em 

recomeços, em amor, família, capacidade. Sonhos. Metas. Obrigada, por 

compartilhar sua linda história. Desejo do fundo do coração enorme sucesso. Eu 

queria o volume 2, só pra saber mais dessa linda personagem.  Vocês precisam ler 

e conhecer essa obra maravilhosa, que vai te fazer acreditar em si mesmo e se 

perguntar O que eu preciso fazer para alcançar a minha felicidade?  
Tatiana Alves, blogueira @livrosefatos 

 

Que livro foi esse?! Eu me senti completamente presa no decorrer de cada linha. A 

escritora Luciane detalhou perfeitamente os detalhes, escreveu tudo de uma forma 

com que cativasse o leitor e sentisse aquela vontade de parar de ler apenas quando 

chegasse ao fim. Luciane possui uma escrita leve, envolvente e completamente fluida, 

além dos capítulos serem narrados em primeira pessoa, fazendo com que o leitor 

viva cada emoção junto com a personagem. 

 

Muitos momentos senti vontade de "entrar no livro" e resolver todos os problemas. 

Momentos que destruíram a personagem fizeram com que eu me destruísse junto. Eu 

sofri, eu sorri, eu vivi completamente todas as emoções junto com a Vitória. É um 

livro repleto de ensinamentos e que com certeza, em algum momento, irá te fazer 

Blog Ps Amo Leitura refletir sobre a sua vida. 

 

Ter seus sonhos interrompidos é motivo para deixar de sonhar? Jamais! E é isso que 

Vitória nos ensina. Apesar da dor, a vida segue, o amor segue, os sonhos e 

principalmente a esperança. Nossa felicidade, mesmo que pareça distante, pode sim 

ser conquistada. 

 

Gostei muito do livro e não consegui largar depois que comecei. A história de Vitória 

nos incentiva, pois ela representa a mulher forte e destemida, que nem sempre tem 

certeza sobre o que fazer, mas que nunca desiste de perseguir seus sonhos e se 

empenhar para realizar todos eles. Gabi, @Literarq Recomendo! 

 

Esse livro é a coisa mais linda ❤ me peguei muito emocionada em certos trechos, já 

que ele é um livro autobiográfico. É cheio de frases marcantes, que nós fazem refletir 

sobre o amor, amizade, família, sobre a vida e o futuro! 

 

Sem dúvida esse livro foi o mais inspirador que li até agora em 2017! Quero 



agradecer a autora, por ter me dado a oportunidade de ler sua estoria ❤ meu muito 

Débora, @imperiodoleitor obrigado! 

 

 
Um livro com uma linda história de superação e acima de tudo nos ensina que com 

determinação e fé, Deus nos presenteia com um futuro próspero e nossos sonhos 

podem se tornar realidade. Recomendadíssimo. Obrigada @escritoraluciane pela 

oportunidade de conhecer "sua" História. Te desejo de todo coração muita felicidade 

@ler_sim_ler_sempre e sucesso. 

 
Esse livro me tocou, sempre ao me imaginar nas situações que Vitória enfrentou, 

sinto um aperto e as lagrimas rolam. Esse livro mostra a realidade da vida, nos 

mostra que a vida realmente não é perfeita, mas que isso não é motivo para desistir. 

A lição maIs importante que me tocou imensamente neste livro foi de que a vida não 

é fácil mas isso não significava que ela não pode ser linda, e que sempre depois de 

uma tempestade existe um arco-íris não importa quanto tempo esta tempestade dure.  

Ana, @livre.le 
 
 

Um livro que me fez rir, chorar, emocionar e acreditar que quando lutamos pelos 

nossos sonhos somos capazes de torná-los reais. É um livro delicioso de se ler, tive 

horas muito agradáveis durante a minha leitura!!! A todos que ainda não leram, 

recomendo muito a leitura, pois, é uma linda obra. Super Parabéns e muito 

Robertta Castro, @fashionissimo sucesso!!! Você merece!!! 

 
A promoção é ótima, mas imperdível mesmo é a leitura desta obra... Rsrs.  

História envolvente e cativante repleta de lições de vida igualmente imperdíveis que 

nos leva a despertar a nossa sintonia da vida. Parabéns a autora pela obra. William  

Sousa 
 

 

Acompanhe esta belíssima jornada através dos anos. Ame, sofra, chore, ria, lute, 

caia e se levante... 

A cada capítulo lido, vc irá se identificar mais e mais com a personagem. 

Um livro sensível, bem construído, envolvente da primeira a última página ! 

Voce vai se emocionar... Não deixe de ler !! Geovana Galdino  

Não poderia deixar de parabenizar a linda escritora Luciane Moreira. Parabéns, Lu, 

estou encantada com o livro. Você é merecedora desse sucesso... Beijos! Fabiana Vaz  

Um lindo romance, que nos leva a refletir sobre nossas vidas e super bem escrito 

pela autora Luciane Moreira  Ayrton Sob , com certeza estará entre os mais vendidos.

https://www.instagram.com/escritoraluciane/
https://business.facebook.com/profile.php?id=100008509814585&hc_location=ufi


 s!! Cecília Palavras de muito incentivo pra nunca, nunca desistir dos nossos sonho

Lopes 

Este livro é de uma sensibilidade ímpar... Uma vez que se começa a leitura, não 

conseguimos parar de ler! Uma estória que nos ensina e fortalece! Parabéns Lu! Mal 

posso esperar pelo próximo! Ana Cláudia Sayeg  

Nem todos os sonhadores realizam seus sonhos, mas todos os realizadores sonham. 

Eles energizam seus sonhos com ação. A felicidade acontece para aqueles que 

sonham seus sonhos e fazem exatamente o que é necessário para que eles se tornem 

realidade. Parabéns e muito sucesso! Filipe Pereira  

Superação, fé e esperança. Um romance que floresce esses sentimentos que em 

momentos ficam adormecidos em nós. Lindo e emocionante. Lorena Aires   

O Despertar de Uma Sinfonia foi um bálsamo de prazer e deleite para minhas noites 

de leitura. Adormecia com o vigor e garra renovados pela coragem audaciosa da 

protagonista do livro que, sabendo-se merecedora, simplesmente não aceitava nada 

menos do que o MELHOR em sua vida.  

Mal posso esperar por um segundo livro dessa tão talentosa escritora!! Elayne Freire  

Minha querida Luciane, como uma das primeiras leitoras dessa linda e inspiradora 

obra, só posso dizer a você e a todos os leitores que essa obra é maravilhosa e 

inspiradora! E desejo muito mais sucesso a você! Cristina Castro   

Eu li o livro de Luciane Mustafá é uma história de superação, uma lição de vida, que 

nos faz refletir sobre vários aspectos de nossas vidas. Parabéns, Luciane, seu livro é 

um sucesso! Márcia Medina  

Me emocionei em diversas partes... a história é tão envolvente que nem percebemos o 

tempo passar... Recomendo a leitura! Paula Maragno  

Uma das vantagens de ser revisora, é ler livros em primeira mão. A satisfação é 

ainda maior ao se deparar com obras como a da Luciane, uma história envolvente, 

humana, que trata de superação e desafios aos quais muitas pessoas enfrentam no 

dia a dia. Gabriele Dassi  

 Um livro envolvente com uma história que nos leva ao crescimento pessoal, 

profissional e familiar. Parabéns à escritora por esta obra-prima! Marcelo Ribeiro  

Poesia, superação, ensinos, esperança, dentre tantas outros adjetivos que eu poderia 

citar se encontram nesta obra.... e como seria diferente vindo desta autora? Afinal 

cada um só oferece aquilo que tem.... Parabéns Lu mais que um trabalho este livro 



contém sentimento em cada página e ao folhear de cada uma a certeza que não 

ficará apenas neste. Bjs Patrícia Tissi  

Nos caminhos das grandes conquistas passamos por grandes desafios e neste 

percurso ficamos frente a frente com nossas limitações e temos duas opções desistir 

ou superar os nossos limites e vencer e você superou completamente..... Sem palavras 

...... Parabéns pelo livro . ... E muito sucesso!!!! Kewennia Silva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


