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Por vezes é bom que 

deixemos nossa alma 
expressar-se em pequenos 

versos e frases simples. 

É quando 
verdadeiramente colocamos 

nossas emoções de forma 
espontânea. 

Deixo aqui os meus versos e 
emoções e espero que eles 

possam sensibilizar o seu 
coração. 
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Adormece o dia 

Vai seguindo seu curso o dia, 
Anoitecendo sob brilhantes raios 
Vermelhos, dourados, azuis no céu, 
Pintando as águas, mansas no 
adormecer. 

O olhar esse céu, as águas e o sol a se 
deitar, 

Remete-me a buscar sonhos... pensar, 
Fluir imagens a navegar no meu mar, 

Melodias doces a musicar o meu sonhar. 

Voo por sobre o céu, a flutuar, 
Olho de sobre a Terra a vagar, 
Navegar... pensar... sonhar, 
Envolvendo tudo o que vejo, 
Em simplesmente amar. 
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Precisamos 
encontrar o nosso próprio 

espaço interior para que 
possamos ser harmônicos com o 
ambiente que nos cerca. 

Muito precisamos fazer para sermos 
unos com o Universo, principalmente no 
que tange a sentir a Natureza que nos 
envolve e perceber o quanto fazemos 
parte dessa própria Natureza. 

Somos um todo único e precisamos 
muito sentir essa verdade e exercitar 
essa consciência nas mínimas atitudes 
com relação ao mundo em que vivemos. 
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Há momentos em 
que nos sentimos impedidos 

de expressar nossas emoções e 
sentimos uma grande dor. 

Dor que nos comprime a alma 
profundamente. 

Lembremos que a fé nos fortalece e 
auxilia a dissipar essa energia 
constrangedora que nos adoece o corpo 
e a alma. 
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Há pessoas que 
têm um olhar para 

muito além do que mostra o 
nosso frágil corpo. 

Eles vêm a nossa alma e, quando 
expressam a sua ternura e 
compreensão, eles expressam o que 
suas almas percebem em nossas almas. 

Esse sim é o olhar especial que 
devemos acolher como verdadeiro. 
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Água inquieta 

Água que aflita 
se contorce, 
se estica, 
sempre em frente, 
potente. 

Expressa sua força 
contida, 
sua dor 
sofrida, 

ocupando espaços 
vazios, 

abrindo caminhos 
em mares, 

em rios. 
Sem saber, 
sem conhecer 
a dor e o sofrer 
que impõe a quem, 
ao conter 
sua força, 
a fez sofrer 
sem perceber. 
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Para um mundo 
onde há pessoas que 

têm a alma intensa e repleta 
de amor e paixão pela arte; onde 
há jovens que têm compromisso com a 
beleza e os sentimentos... para esse 
mundo, com certeza, há a esperança de 
ser um lugar especial onde haverá paz e 
luz. 
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O futuro de cada um 
está na proporção 

direta da busca pela realização 
de seu sonho. 

Deveríamos não ter medo de ser feliz. 
Mandela expressou certa vez que nós 
temos medo de ser feliz porque não nos 
cremos merecedores da felicidade. 

Precisamos nos valorizar mais e 
permitir-nos a grandeza da realização 
dos nossos sonhos. 
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Amazonas (o rio) 

Ser que se agita,  
estremece por entre as matas,  
se revolve por entre os rios.  
Ama e quer ser amado,  
mas não encontra espaço  
para se expandir, fruir,  
pois o cercam de pedras  
construídas, embrutecidas.  

Tiram-lhe o espaço,  
impõem-lhe a dor.  

Não obstante se doa,  
belo, vigoroso,  

exuberante... gigante.  
Pois o amor é assim,  

não importa se não lhe oferecem 
afeto,  

pois ele o tem farto, intenso.  

Tanto que se pode doar  
sem em qualquer momento  
correr o risco de faltar, ou falhar.  
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Cada novo ano 
está pleno de 

oportunidades de 
aprendizado e crescimento e, por isso, 
devemos ser agradecidos, sempre. 

Não importam os obstáculos e as 
dificuldades, sempre serão novos 
horizontes a se descortinarem e novas 
oportunidades de conquistas. 
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Crepúsculo e alvorecer 

Sentir o dia 
Começar a adormecer 
Minha mente e vagar 
Olhando mar 
Ondas que vem e vão 
Gotas minha mão a molhar 

Vejo a lua por entre nuvens 
A me olhar exuberante e bela 

Branca, brilhante 
Contrastando com o azul do céu 

E do verde mar no horizonte 
Meus olhos buscam o sonhar 

E minha alma sonha a navegar 

Passa a noite...  
Começa um novo dia 
E acompanho o alvorecer 
Novamente o horizonte 
Agora um mar azul 
Em contraste com o escuro céu 
Brilha a luz de um novo sol 
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Tímido... como a se espreguiçar 
Desperta, depois, exuberante. 

De azul o céu começa a dourar-se. 
Raios surgem... 

Como a abraçar. 
Braços dourados, radiantes. 

Um novo dia de luz, 

Minha alma desperta a navegar, 
Pelo azul verde mar 
Sente o horizonte a inspirar 
Esperança 
A vida a continuar. 



16 

 

Tudo o que 
pedimos a Deus já 

está disponível, basta que nos 
conectemos para receber. 

A verdade está aí, na Consciência 
Universal. Alguns se conectam e têm o 
seu próprio olhar sobre ela e oferecem a 
roupagem que lhes pareça mais 
adequada e divulgam à sua maneira. 
Assim, nós acabamos por receber de 
várias fontes esses insights aqui e acolá, 
mas com a mesma essência. 

Muito bom quando ficamos 
conectados e percebemos as 
mensagens e absorvemos os seus 
sentidos. 

Canto d'alma, doce encanto, aquela 
melodia que só os Anjos sabem cantar, 
porque têm o encanto do amor, da magia 
e tudo o mais que nos aquece a alma e o 
coração. 
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Há muitas riquezas na Casa do meu Pai 

Há maravilhosas bênçãos em nosso lar, 
Que nos remetem a sermos agradecidos, 
Não pelo poder material que possam dar, 
Mas pela alegria em podermos ser 
benditos. 

Benditos em reconhecer, 
O poder de Deus em nossas vidas, 

E em podermos oferecer 
O que recebemos em graças bem-

vindas. 

Os valores materiais são importantes, 
Sempre temos que reconhecer, 
Por permitir-nos ser constantes 
Na busca do crescer e do aprender. 

Devemos investir no Espírito, 
Independente do que possa acontecer, 

Pois é pelo evoluir do nosso Espírito 
Que estamos nessa vida a viver. 
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Partilhar a nossa riqueza, 
Seja espiritual ou material, 
É amor, com certeza, 
Em exercício por indução divinal. 

Façamos do nosso viver 
Uma constante doação. 

Amor, valores, bens, o que pudermos 
oferecer, 

E que seja de todo o nosso coração. 
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Produzir o belo, 
emocionar-se com o 

que faz e compartilhar a 
emoção que proporciona 

alegria, carinho, bem-estar... poderíamos 
todos envolvermo-nos nessa missão. O 
mundo seria bem melhor. 
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Melodia do Sol 

Os sons que vêm de ti 
Não chegam aos meus ouvidos, 
São sons no Cosmos sentidos. 
Melodias vibrantes, por certo. 
Energia em ondas sonoras, 
Ou simplesmente sons, 
Com calor e vigor 
De quem tem o poder 
De oportunizar o nosso viver. 

Mas queria eu ouvir 
Os sons que vêm de ti. 

Estar no espaço e sentir 
O vibrar da sua melodia, 

Das ondas sonoras, 
Do calor e do vigor 

Do seu poder 
E, mesmo assim, continuar a viver. 
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Sei que ainda não posso 
Alcançar essa graça. 
Sou por ora tão frágil! 
Não suportaria tanto poder, 
Mas nada me impede de sonhar, 
De algum dia poder flutuar 
Ao seu redor e, então, 
Poder ouvir sua melodia, 
Que ainda não posso ouvir, 
Tão-somente... sentir, 
Por haver muito espaço entre nós. 
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Afirma-se que o 
caminho da evolução 
espiritual é um 

caminho solitário, pois cada 
um tem seu próprio momento e 
grau de conhecimento. No entanto, o 
caminho será menos solitário na medida 
em que sejamos mais fraternos e 
busquemos compartilhar aprendizados 
com os companheiros de jornada. 
Haverá mais compreensão e ressonância 
nos corações e na alma. 
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Versos sem compromisso 

Olhar, sonhar, 

sentir, conquistar, 

perceber e viajar 

por sonhos, fantasias, 

imagens da alma, 

do coração a amar, 

olhar e sonhar. 
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Há momentos em 
que precisamos 
contemplar o que há 

à nossa volta, observar 
atentamente o que ocorre, 

sentir a emoção que nos envolve e 
deixar o coração manifestar-se. 

Manter-se em contato com o que nos 
cerca não é simplesmente olhar, mas 
conectar-se emocionalmente, sentindo e 
se expressando. 
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Enquanto 
pensamos se devemos 

ou não realizar algo, há 
muitas coisas acontecendo que 
dependem de nossa decisão. 

Precisamos ser mais ativos e 
decididos não deixando que o tempo 
passe em vão. 
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A arte e sua expressão 

A Arte poderá expressar o belo, a 
tristeza, o amor, o ódio, o rancor, a 
fraternidade, a caridade, os sonhos, 
fantasias, religiosidade, enfim, é a 
expressão das nossas emoções, das 
viagens de nossa alma. 

A Arte, independente de sua forma de 
expressão – artes plásticas, eletrônica, 
literatura, musica, fotografia etc. – é um 
instrumento de mobilização, interação e 
realização. 

Em sendo uma expressão que se faz 
pública, pois o artista deseja que outros 
partilhem de seu trabalho e de seus 
sentimentos, o idealizador da obra 
precisa ter consciência da sua 
responsabilidade ao divulgar sua arte, 
pois, a energia emanada de sua obra 
certamente envolverá aqueles que 
vierem a ter contato com o sentimento 
expresso em sua arte. 
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O movimento da 
vida nos leva a 

caminhos os mais diversos. 

O prazer de viver é transitar por esses 
caminhos, compreender os movimentos, 
apreender as lições, vivenciar 
intensamente as experiências e poder 
usufruir do aprendizado conquistado. 
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Água, fogo e mata 

Grande é o poder desses elementos. 

A água proporciona a vida e oferece 
energia regeneradora. 

O fogo com seu poder, desde que 
utilizado de forma adequada, dissipa 
energias de desarmonia e limpa 
ambientes. 

A mata restaura condições 
atmosféricas favoráveis à manutenção 
da vida. 

E a vida se mantém propiciando que 
cumpramos nossa jornada de exercício e 
aprendizado. 
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Manchas, formas 
e cores. 

Tudo pode ser beleza e 
contentamento. 

Precisamos realizar nosso trabalho 
trazendo do íntimo emoções que 
traduzam amor, harmonia, alegria. 

Com esses sentimentos a obra far-se-
á expressar por si só, levando o prazer 
de ser arte. 
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Somos fonte de 
energia. 

Precisamos ter 
consciência da necessidade 

de essa fonte ser como uma chama 
espiritual que brilha a espargir bênçãos 
por onde passa. 

Sintamos esse fogo criador e 
pulsemos essa energia ao nosso redor a 
proporcionar uma nova oportunidade de 
vida em paz e harmonia àqueles que 
partilham conosco esse momento na 
eternidade.  
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Rosas no Paraíso 

Como seria o paraíso? 
Multicores, exuberante e belo! 
Poder-se-ia pensar assim. 
No entanto, qual seria a graça 
De tantas cores, sabores, quem sabe, 
Se não houvesse um detalhe a mais 
Que se destacasse e se mostrasse 
Diferente, evidente? 

Assim meu paraíso. 
Multicores, multisabores, exuberante e 

belo. 
Com detalhes a se mostrarem, 

Destacados em primeiro plano a 
dizerem: 

Sou diferente, mas faço parte do todo. 
Não sou só e isolado. 

Componho um conjunto, 
Ofereço o que sou, 

Compartilho o que sinto, 
Presto minha homenagem a tudo. 

Tento tornar melhor e mais amoroso 
O espaço em que existo. 
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A vida é um eterno 

movimento. 

O prazer de viver está em 
fazer sentido o nosso ir e vir; o 

fazer e desfazer; o criar e o recriar. 

A beleza do viver é fazer do viver uma 
fonte de prazer. 
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O aprender com 
os nossos sentimentos e 

dificuldades deve ser a nossa 
meta, pois com o aprendizado é que 
realmente evoluímos. 
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Deixe que o seu 
coração sinta a 

energia que paira ao seu 
redor. A energia que vem em 

ondas como no bater de asas, seja de 
um pássaro, seja de um anjo. 

Aprenda a sentir a emoção, o amor, e 
deixe-se flutuar e sonhar. 
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Riscos e rabiscos 

Riscos e rabiscos 
Que se encontram 
E se juntam, 
Formando curvas, retas, 
Incertas, corretas 
Outras nem tanto. 
Das mais variadas formas 
Metamórficas… 

Por encanto 
Concretizam ideias 

Em um papel 
Seja qual for: 

Jornal, caderno, 
Guarda… alguma coisa 

Onde poetas fazem versos, 
Onde artistas fazem riscos e rabiscos. 

Não importa, 
Pois o que importa 
É a realização das ideias. 
A criação, 
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Que nasce no coração, 
Desenvolve com a vontade 
E se faz presente 
Em um desenho 

Simplesmente… assim 
Crescendo na mente 

De um artista… desenhista 
Um criador 

De ideias, de sonhos, 
De formas… 

Um sonhador. 



37 

 

 

 

 

 

 

 

Navegar pelo 
espaço infinito é 

reconfortante e prazeroso. 
Flutuar pela imensidão e 

observar cores e formas indescritíveis. 

É uma explosão de emoções que nos 
faz sentir a presença de Deus desde 
dentro de nossos corações a expandir 
por toda a imensidão à nossa volta. 
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Terra e os filhos da Terra 

Nessa mata exuberante da nossa 
terra, nessas águas ora límpidas e 
claras, circulam a energia da luz, do 
vigor, da tão abençoada vida. 

A vida de todos nós. 

Se pouco damos valor à vida que 
essa Natureza nos proporciona, em 
razão de querermos extrair dela a 
riqueza que pensamos ela possa nos 
oferecer, é por ainda não 
compreendermos que a verdadeira 
riqueza já nela existe sem que nada 
tenhamos que fazer. 

Ao retirar dessa fonte benfazeja, a 
mata e a terra, retiramos parte de nossa 
própria vida, fazendo chorar a alma que 
vive de amor, de luz e de paz na busca 
do vigor de melhor viver. 
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É hora de sentirmos em nosso íntimo 
mais profundo a razão verdadeira do 
nosso viver. Não será por riquezas que 
nenhum valor tem a não ser pela 
vaidade, pelo orgulho, pela ambição de 
tantos a se perderem. 

A verdadeira riqueza está na beleza e 
na exuberância dessa terra e de todos os 
seres que ali sem encontram, pequenos 
ou grandes, não importa, pois o que 
importa em todos nós é o palpitar da vida 
em busca do melhor viver. 

Viver e se deixar flutuar na leveza da 
paz e da luz … Viver. 
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Possamos nós 
nascer de novo, todos 

os dias, em espírito. Deixar os 
conceitos velhos de lado e 

adquirir novos valores, deixando surgir o 
Ser novo e melhor que existe em cada 
um de nós. 
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Mostrar-se em 
ação de forma positiva - 

multiplicar e expandir a 
energia que há em seu coração e tornar-
se útil ao ambiente em que vive. 
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Nascente 

O sol surge 

Exuberante 

Em tons dourados. 

Faz-se, no horizonte, 

Uma fonte de luz e calor. 

É a vida que surge 

Que pulsa, 

Sempre a cada dia. 

Uma promessa 

De um futuro que acontece 

A todo momento. 

Fortalece a esperança 

Do Ser e do Viver 

A cada renascer. 
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Desabrochar 

Eu, você, todos nós 
Começamos nossas vidas em pequenos 

passos. 
Abrindo caminhos, 
Criando sonhos, 

Descortinando horizontes, 
A aprender 

E buscar realizações. 

Vamos devagar, a vagar e sonhar. 
Fantasias nos levam a abrir nossos olhos 
Para realidades que nos surpreendem. 
A realidade nos leva a buscar fantasias 

Que nos apaziguam o coração. 

É nesse movimento de sonhar e viver 
Que nos abrimos e desabrochamos para 

a vida. 
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A todo momento a ampliar nossos 
horizontes 

E nos surpreendendo 
Pelo quanto ainda há à nossa frente 
A nos incentivar a aprender, buscar e 

sonhar. 
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Há os que querem 
se sentir puros, 
únicos em seu modo 

de ser, mas não percebem a 
beleza em ter em seu ser a diversidade 
e, ainda assim, serem únicos em seu 
próprio modo de ser. 

É muito mais prazeroso ser uma 
multidão de valores e características do 
que ser só, na expressão da sua beleza. 

A diversidade pode expressar várias 
faces do belo e sensibilizar mais, por 
tocar de forma especial uma grande 
diversidade de corações. 
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Deixe que o seu 
coração mostre a você o seu 
caminho, mas não tenha 

pressa. 

Há o momento de esperar e o 
momento de agir. O movimento da vida é 
sábio e precisamos aprender a observar 
e compreender. 
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Os movimentos da 
vida podem ser 

suaves, inesperados e até 
mesmo imperceptíveis. No entanto, 
sempre irão proporcionar mudanças 
importantes no corpo, no emocional e, 
principalmente, na nossa alma. 
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Amar é sempre o 
caminho mais 
acertado para alcançar 

a felicidade verdadeira. 

Esse sentimento nos proporciona o 
prazer de fazer da vida uma 
oportunidade de sermos melhores a cada 
dia e encontrar o nosso caminho de 
progresso, principalmente no que diz 
respeito à nossa jornada espiritual. 
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O pulsar do 
coração nos faz 

vibrar. A energia que 
emana desse pulsar fica 

impregnada de toda a emoção que ali 
habita. 

Nossas emoções se expandem em 
forma de energia pulsante, a contagiar o 
ambiente à nossa volta com todo o bem 
que possamos conter em nós. 
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A Natureza nos 
oferece presentes 

todos os dias. 

Carinhos especiais de que muitas 
vezes nem nos damos conta. 

Precisamos ficar atentos ao que nos 
acontece, pois a simples beleza de uma 
flor poderá proporcionar oportunidade de 
fazer brilhar os nossos olhos e dulcificar 
o nosso coração. 
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Estar em paz e ter fé 

Aprender e 
modificar-se 

Trilhar no caminho do bem 

Pacificar corações 

Doar-se incondicionalmente 

Compartilhar ensinamentos 

Eis alguns dos atributos daquele que 
busca o exercício da verdadeira 
Mediunidade. 
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Celestial 

Sentir o espaço e deixar-se imaginar, 

Respirar o ar da imensidão. 

O olhar permitindo-se navegar, 

A pulsar, intenso, o coração. 

Inteirar-se do Cosmos ao redor 

Com a alma, não com a razão. 



53 

 

Cerrado que encanta 

Árvores retorcidas, 
Movimentos inquietos, 

Flores coloridas, 
Perdidas pelos cantos, 

Lindas de encantos. 
Hastes longas, curtas, 

Folhas verdes ou vermelhas, 
Como a paixão e a esperança. 

Pelas formas e pelas cores 
Vê-se a luta pela vida. 

Incansáveis, destemidas 
Raízes a trilhar pela terra 

Buscando água nas profundezas. 
Surge novo vigor, 
Renasce a vida, 

Mesmo depois do calor 
Intenso do fogo a dilacerar 

As entranhas das árvores retorcidas, 
Das flores coloridas, 

Agora perdidas como cinzas, 
Pelo chão enegrecido. 

As folhas não mais verdes ou vermelhas. 
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Mas, em seu íntimo, o cerrado mantém 
A paixão e a esperança, 
a determinação e o vigor 
Que o fazem renascer. 
Movimentos inquietos, 

Formas retorcidas, 
Cores profundas, 

Flores de esperança, 
Água de vida, 

Cerrado de encanto. 
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Inusitado 

Faz bem estarmos sempre abertos ao 
inusitado, a novas criações e fantasias. 

Deixando nossas mentes abertas ao 
novo e aos sonhos transformamos nosso 
viver, de uma simples coletânea de 
vivências, em explosões de alegria, de 
amor, conquistas, realizações úteis e 
gratificantes. 
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Ao longo de nossas 
vidas precisamos 
buscar modelos como 

referências de valores, 
conceitos e comportamentos. 

No entanto, chega um momento em 
que precisamos encontrar e exercitar 
nossos próprios valores e conceitos para 
fazer nosso próprio caminho. Tão mais 
válido o nosso caminhar a partir daí, 
mais útil seremos no processo 
transformador. 

Passaremos a ser referencial a outras 
pessoas que ainda estão no patamar de 
precisarem deles para formar o próprio 
alicerce de conceitos, valores e crenças. 
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No decorrer da vida 
precisamos encontrar 
caminhos que nos 

levem a metas nobres e nos 
proporcione oportunidades de 
aprendizado e de saber. 

Os caminhos, por vezes, se compõem 
de trilhas, bifurcações, escolhas, 
decepções, desistências, alegrias, 
conquistas, vitórias. 

Sabendo fazer escolhas, sublimar 
decepções, compreender que muitas 
vezes precisamos desistir para encontrar 
as melhores alternativas é que iremos 
aprender e encontrar o saber almejado. 
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Estarmos em 
comunhão com Deus 

é envolvermo-nos de corpo e 
alma no que fazemos e sentimos e nos 
elevarmos espiritualmente, mantendo 
nossa vibração em ondas de amor e de 
paz. 
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Despertar e realizar 

Caminhos que se abrem, 

despertando horizontes, 

são como pétalas de flor 

a desabrochar 

em cores e formas. 

Movimento de despertar, 

o se abrir a sonhar. 

Mostrar-se livre, 

receber a luz e o calor, 

brilhar, 

sentir o porvir. 

Acreditar. 

Realizar. 
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Expansão de sentimentos 

Uma forte energia 
Irrequieta e vibrante 
Incontida, inquietante. 
Precisa expandir-se 
Mostrar a que veio 
Cumprir sua missão. 
Abre seus tentáculos 
Faz-se chegar 
Alcança horizontes. 

Assim devemos ser 
Nós, energias vibrantes 

Inquietantes, irrequietas. 
Cumprir nossa missão 
Mostrar a que viemos 

Sermos úteis, fraternos. 
Há muito a fazer 
Há muito a criar 
Fazermos por merecer. 
Merecer o Ser 
Merecer o caminho 
Merecer a bênção de viver. 
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Irradiar e brilhar 

Sentir a energia fluir 

Irradiar a luz que tenho em mim 

Compartilhar e retribuir 

O que há de divino no meu Ser 

Pois que recebi como dádivas 

E como dádivas devem seguir 
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Êxtase 

O estado iluminativo da alma nos 

remete a uma contemplação do belo, da 

bondade, do amor. 

Alcançar essa condição oportuniza 
vivenciar maravilhas que só é possível 
àquele que encontrou a sua verdadeira 
essência – a presença do Ser Divino que 
existe em cada um de nós. 
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Transformação 

Há sempre mudanças a se 
expressarem em nossas vidas. 

Por vezes as transformações são 
superficiais, sem grande importância. 

Em outros momentos as 
transformações são tão intensas que 
nem mesmo nós temos condições de 
compreender. Quando isso acontece, é 
porque estamos prontos a alcançar 
novos patamares no nosso caminho 
evolutivo. 
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Transmutação II 

Sei que não é fácil encontrar o 
caminho em que poderemos nos sentir 
verdadeiramente felizes. 

Há muitos brilhos à nossa volta a nos 
convidar para as delícias do olhar, do 
sentir, do se emocionar. 

No entanto, não serão esses brilhos 
exteriores que nos farão navegar pela 
felicidade. Será, sim, o brilho que 
efetivamente promovermos a partir da 
luz que existe dentro de nós. 

Essa luz é que iluminará nossos 
caminhos permitindo que nossos passos 
sejam seguros e que nossos olhos, os da 
alma, possam ver a verdadeira beleza 
que é a exteriorização do Ser Divino que 
existe em cada um de nós. 
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Sonhos e encantos 

Olhar para céu, 
Observar estrelas, 

Encantar-se com o sol, a lua, o 
firmamento, 

Emocionar-se com pequenas e grandes 
coisas, 

Sentir-se vivo a todo instante, 
Fechar os olhos, viajar na fantasia, 

Deixar que sonhos aconteçam, 
Fixar os olhos no horizonte, 

Imaginar-se transpondo limites 
inimagináveis, 

Alcançar vitórias inesquecíveis, 
Alegrar-se pela vida... Simples e 

maravilhoso. 
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Luz interior 

Fazer-se sentir na beleza que existe 
em cada um de nós é o exercício da vida 
em ação no valorizar-se e no deixar-se 
merecer. 

Somos seres de luz que ainda não 
conseguiram exercer o brilhar. 

É só uma questão de tempo, de 
aprendizado e do exercício do autoamor. 

Ao encontrarmos a nossa verdadeira 
essência libertaremos a luz que 

mantemos guardada e proporcionaremos 
uma nova oportunidade à nossa própria 
vida e à daqueles que partilham conosco 

esse momento na eternidade. 
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Sonhar, criar e olhar 

Seja pelo brilho, 
Seja pela expressão do belo, 
Seja pelo olhar de quem 

simplesmente vê, 
Seja pelo sonhar de quem navega 

pela fantasia. 
A arte pode ser apreciada, sentida, 

sonhada, vivida. 
O artista navega pela fantasia, sonha 

com as imagens, vivencia o realizar e 
aprecia sua obra pronta. 

O observador observa a obra pronta. 
Navega pela fantasia que a arte lhe 
proporciona. Tenta imaginar qual o 
sonhar do artista e busca o próprio 
sonhar com a imagem a lhe sensibilizar o 
olhar. 

Não importa qual seja o seu navegar, 
desde que este lhe proporcione um 
momento de prazer e de sonhar. 
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Olhar na janela 

Algo pode existir entre eu e o mundo. 

Por vezes uma simples janela que me 
impede de ver. 

Se semiaberta, posso olhar e sentir 
uma parte do que lá está. 

Quando abro, acrescento um pouco 
mais do mundo para o meu olhar. 

O que não percebo, se me fecho em 
mim mesma, 

É que esse limite não existe se uso a 
minha mente. 

Pois o meu poder de criar e imaginar 

Expõe para mim todo o Universo, sem 
limites, 

E posso voar e flutuar, sonhar e viver 
muito além. 
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Deixe sua 
imaginação navegar 

pelo mundo das fantasias e 
sonhos. É nesse lugar que 

surgem as ideias mais exuberantes e 
criativas com as quais você pode 
surpreender as mentes mais exigentes e 
os corações mais sensíveis. 
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Seguimos por vários 
caminhos e podemos 
escolher entre o ir e 

vir com prazer ou sofrer. 

Bom seria que, apesar de qualquer 
dor ou obstáculo, déssemos cor a 
nossos caminhos e tornássemos prazer 
o nosso caminhar. 
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Quando acreditamos 
que podemos ir além 

dos limites que podemos ver 
com os olhos do corpo, 
vislumbramos novos horizontes, sutis e 
exuberantes. 

Isso se dá porque abrimos as nossas 
mentes, liberamos os nossos sonhos e 
passamos a ver com os olhos da alma. 
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As formas, mesmo 
definidas, precisam de 
brilho e cores para 

realçar a beleza e sejam mais 
do que simplesmente formas. 

Assim somos nós, precisamos ir além 
dos limites definidos, é necessário que 
deixemos brilhar a nossa luz e fazer 
vibrar o que há de divino no íntimo do 
nosso Ser. 
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Encontros espirituais 

Há energias de variados matizes 
No Universo em que vivemos. 

São cores e formas 
Exuberantes, intensas, 

Suaves, amenas, 
Interagindo e reagindo, 

Criando e transformando. 
Formas se interpõem, 

Cores se mesclam. 
Novas formas surgem, 

Cores novas explodem ao nosso olhar. 

Beleza traz alegria, 
Dinâmica faz vibrar, 

Suavidade enternece, 
Esperança vivifica, 

Emoções amorosas fazem viver. 

Nós, seres contidos 
Nesse Universo singular, 

Vivendo e interagindo 
Com Irmãos de caminhada, 
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Encontramos nossas verdades 
Se observadores ao que nos cerca, 

Se disponíveis ao aprendizado, 
Se sensíveis à fraternidade, 

Se afetos à caridade, 
Se abertos ao amor. 
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Felicidade 

A felicidade está intimamente 
condicionada ao que o indivíduo é e ao 
que ele pensa ser. Tem relação com sua 
identificação com os seus sentidos e 
sensações, sentimentos e emoções, 
suas mais elevadas aspirações de ideal, 
de cultura, artísticas, religiosas, com a 
verdade. 



76 

 

 

 

 

 

Olhar II 

 
Magia de, através de cores e ondas, 

podermos registrar as imagens do que 
está ao nosso redor. 

No entanto, para que realmente 
possamos ver e tentar compreender o 
que nos cerca, precisamos mais do que 
isso. Faz-se necessário que absorvamos 
para o nosso íntimo, além das formas, as 
energias, as emoções que vibram em 
cada ser. 
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Transmutação III 

Modificar-se a cada momento, 
transformar conceitos, valores, 
sentimentos. É o caminho que devemos 
trilhar a cada dia para que encontremos 
o que há de melhor no nosso íntimo, a 
nossa essência como espíritos que 
caminharam e aprenderam. 

Agora é o momento de fazer desse 
aprendizado um instrumento de evolução 
consciente. 
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Cores no céu 

No azul do céu há milhares de cores, 
invisíveis ao olhar, quando vazio do 
sentir. 

O olhar só percebe o multicolorido da 
vida se a emoção está presente no 
coração de quem olha e, então, percebe 
a beleza do que existe à sua volta. 
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Caleidoscópio II 

Linhas, entrelinhas, cores, projeções. 

Formas geométricas a lembrar 
estrelas e raios, brilhos e energia em 
ação. 

Como podemos nos abstrair do que 
existe à nossa volta, quando tudo o que 
nos envolve, ao olhar de quem percebe 
além do exterior das formas, tem tanta 
vitalidade, impulso e movimento? 

Tenhamos olhos de ver e ouvidos de 
ouvir para que possamos observar e 
sentir a vida no que ela tem de mais 
valor e beleza. 
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Rosa solitária 

Muitas vezes sentimo-nos solitários, 
acreditamos que nos faltam amigos, 
afagos. 

Esquecemo-nos da existência de algo 
muito mais valioso do que companhias 
eventuais. 

Existe um Ser muito especial que nos 
acolhe e nos envolve em amor. 

Quando sentimo-nos solitários é 
porque não nos estamos permitindo 
sentir esse amor. 

Basta que nos deixemos envolver 
pela energia que vem do Pai e fazer 
contato com o amor ao nosso redor. 

A partir desse momento, não haverá 
solidão. 

Nossa alma sentir-se-á plena e em 
luz. 
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Cores, formas e movimento 

Há muitas maneiras de expressar o 
que percebemos e visualizamos ao 
nosso redor. 

Podemos buscar sentido no que 
vimos, a partir de experiências já vividas 
anteriormente, ainda que de forma 
inconsciente. 

Podemos não só sentir, mas também 
expressar em palavras as emoções que 
nos ocorrem. 

Podemos criar formas e dar-lhes 
movimento. 

Ou podemos, simplesmente, sentir a 
emoção do que nos ocorre ao vivenciar 
aquele momento. 
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Viver em paz... um espírito a navegar 

Quando estamos a navegar pela vida, 
em corpo, 

Sentindo a presença amiga de quem já 
foi, 

Ou ainda está em planos sutis a 
navegar, 

Conexões mil podem ocorrer, 
Coração, mente, espírito a espírito, 

Sentimentos de afeição ou de saudade, 
Não importa como... importa seja de 

amor e de verdade. 

Sentir o envolvimento, a emoção, 
Enlevando nossos corpos e elevando a 

vibração, 
Energias que se encontram e se refletem 

Em ondas que flutuam, 
Tudo permeiam por onde passam. 

É o amor se fazendo agente 
Criador e transformador. 
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Envolvimento de seres a navegar pelo 
Universo, 

Em planos ou dimensões diversas. 
Contatos mentais, intuições, afeições, 

Criando e transformando 
Sentimentos, emoções. 

Enlevando o espírito a novos páramos 
De luz, de realizações, de bênçãos. 

É o amor a fazer-se agente 
De uma vida plena, em paz. 
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Olhares 

Olhares a perscrutarem a seu redor, 

como que a procurar entender o que os 

cercam. 

As mentes que os impulsionam são 

distintas entre si, buscam diversidades, 

visualizam com seus sentimentos 

singulares, apesar de parecer tudo igual. 

Inobstante uma semelhança entre as 

flores e os traços, cada um tem sua 

própria característica. 

Os olhares não tão-somente veem as 
formas, eles sentem o movimento e são 
por eles sensibilizados, resultando em 
uma dinâmica única. 
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Luzes e cores 

Encontro-me só 
A olhar à minha volta. 

Vejo luz, 
Sinto calor. 

As cores... intensas, 
Por vezes mansas. 

Sinto-me a girar 
Em torno de mim mesma. 

Procuro sentido ao que vejo, 
Ao que sinto. 

Dou forma às cores, 
Azuis, lilases, dourado. 
A luz que as envolve 

Permite ver e contemplar 
O mundo ao meu redor. 

Sinto a beleza 
Que afasta a dor. 
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É o amor que emerge 
Do meu mais profundo Ser. 

Sentimento de paz 
Que traduz a luz, 

Que envolve, 
Que transforma, 
Que me faz feliz. 
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Sonhar e despertar... 

Encontrei seus passos marcados no 
chão, 

Enquanto caminhava em busca dos 
sonhos. 

Minha mente divagava 
E meus olhos se perdiam à minha volta, 

Pois não sabia se seguia 
Ou se ficava a cismar por ali mesmo. 

Olhei as marcas de seus pés 
E pensei: Por onde você seguiu, 
Pois as marcas terminavam ali. 

Simplesmente assim, nada mais. 

Meus sonhos incluíam você, 
Mas no meu caminhar só vejo o que 

deixou para trás. 
Percebo que devo seguir em frente, 
Deixando as marcas de seus pés, 

Como um passado que não posso levar 
comigo, 

Só lembranças e saudades. 
Preciso seguir em frente, 
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Meus pés pisam firmes no chão. 
 
 

Encontro forças e coragem. 
Determinação e confiança. 

Eis que olho para o Céu e vejo 
Uma nuvem quase transparente, 

E logo percebo um Ser que se alinha e 
sobressai 

Suave e lentamente. 
Percebo seus traços e identifico você. 

Você não se foi, só está à minha frente. 
Conquistou novos níveis, 

Não precisa mais de se firmar no chão. 
Seus passos são mais leves, 

Verdadeiro flutuar. 
Para acompanhar você não devo mais 

olhar para o chão. 
Devo olhar para o alto, 

Pois só assim poderei perceber sua 
presença. 
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Sinto seu olhar cheio de amor 
A envolver-me docemente. 

Posso perceber você até de olhos 
fechados, 

Pois não preciso mais desses olhos, 
A visão que importa não está em meu 

corpo. 
É a minha alma que, de agora em diante, 

Sente, vê, olha e acolhe o que há de 
mais verdadeiro. 

O meu espírito é o meu verdadeiro Eu. 
E esse Eu é que de agora em diante 

Vai em busca de si mesmo e de você. 

Procuro elevar-me. 
Já estou sentindo a leveza do meu 

corpo, 
Percebendo a suavidade dos meus 

passos. 
Não sinto mais o chão a meus pés, 
Sinto o ar se movimentando ao meu 

redor, 
Como a elevar-me ao seu encontro. 

Espere por mim, 
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Confie em mim. 
Vou me encontrar com você em breve. 

E não mais será um sonho. 
Será verdade. 

Espere-me e seguiremos juntos 
Buscando outros sonhos... novos 

sonhos... 
Sempre a se renovarem nesse processo 

de evolução. 
Despertei, será que sonhei ou vivenciei 

Uma experiência tão vívida? 
Não importa, foi lindo perceber que, 

Aqui ou mais além, estaremos juntos. 
Realizando sonhos e renovando nosso 

viver. 
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Enquanto 
sentimos a 
necessidade de 

criar, muitos obstáculos podem 
surgir e não conseguirmos alcançar 
nossos objetivos. 

É na persistência e na dedicação a 
nossos sonhos que vencemos as 
dificuldades, uma a uma, para realizar o 
que já existe em nossas mentes. 

É o concretizar, tornar possível 
vermos com os olhos o que nossa alma 
já visualizava como possível. 
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Símbolos, sonhos e encantamento 

A magia das letras é um verdadeiro 
encantamento que ilumina a nossa alma e 
descortina horizontes inimagináveis. 

Aqueles pequenos desenhos, que 
inicialmente parece-nos tão somente 
rabiscos, transformam-se em símbolos 
que buscamos compreender para decifrar 
seus significados. Descobrimos que 
sozinhos eles podem não oferecer sentido 
algum, mas, aos poucos, percebemos 
que, combinados, permitem-nos expressar 
sentimentos, comunicar ideias, transmitir 
aprendizado, eternizar conhecimento. 

Quando crianças, percebemos essa 
magia como uma brincadeira, sem ainda 
ter noção da importância da combinação 
desses símbolos, do poder que 
representarão em nossas vidas. 

Quando adultos, o aprendizado tardio 
promove uma verdadeira revolução na 
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vida daqueles que se maravilham com o 
efeito da descoberta. A magia se expressa 
com muito maior intensidade e a vida 
nunca mais será a mesma para essas 
pessoas tomadas pelo encantamento dos 
símbolos e de seus significados. 

Oportunidades como que surgem do 
nada, como o coelho da cartola do 
mágico, e o olhar passa a ter um brilho 
diferente, o coração palpita de alegria e a 
alma se eleva muito acima do corpo 
percebendo o mundo de forma totalmente 
diversa do que fora até aquele momento. 

A leitura torna- se um verdadeiro prazer 
quando, com um livro nas mãos, 
percebemos a oportunidade de viajar por 
lugares inacessíveis, pintar na nossa 
mente paisagens fantásticas com o poder 
da nossa criatividade, na medida da 
intensidade dos nossos sonhos. 

Quando nos encantamos com os 
textos, seja nas histórias, seja nos 
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poemas, nossos horizontes se ampliam a 
cada novo conhecimento e a nossa busca 
torna-se incansável. É o poder da magia 
desses pequenos símbolos a trazer com 
eles oportunidades do conhecer, do 
aprender, do compartilhar. 

E por falar em compartilhar, esse deve 
ser um dos compromissos de quem tem o 
dom de se manifestar pela combinação 
dos símbolos. É uma das formas da 
expressão do amor, tanto pela palavra 
quanto por aqueles a quem as oferece em 
forma de histórias e de expressão do 
conhecimento. 

O conhecimento só é útil quando 
transmite encantamento a outras pessoas, 
quando assume uma roupagem de beleza 
e de brilho especiais. É quando 
transforma, promove mudanças 
importantes na sociedade através da 
magia que proporcionou a cada indivíduo. 



95 

 

Sejamos sempre um instrumento de 
propagação da palavra, do conhecimento, 
com amor. 

No entanto, para cumprirmos esse 
compromisso deveremos, antes de tudo, 
nos apaixonar pela combinação dos 
símbolos, para que o nosso encantamento 
pela magia da palavra venha a contagiar 
de forma amorosa e verdadeira nossos 
companheiros de jornada. 
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Não há palavras 
suficientes para 

expressar o 
sentimento, quando o 

coração se emociona a ponto 
de fazer chorar a alma que sente e 
busca o prazer de ser e sentir a 
religiosidade profunda e, por vezes, 
escondida, nesse mundo, em muitos 
corações. Almas que buscam o sentido 
maior de se estar aqui e sentir o prazer 
de ser um Ser que ama, que sente, que 
luta por um mundo de beleza e paz. 
Muitas vezes têm medo e não 
conseguem ser eles mesmos.  

No entanto, haverá um dia em que 
hão de acordar e perceber a beleza do 
que guardam em si e, então, terão o 
prazer de se expressar e compartilhar o 
que guardam em seu peito e passarão a 
brilhar. 



97 

 

 

Missão de amar 

Enquanto preparava-me para nascer, 
Em mil questões a refletir, 
Buscava no meu íntimo sentir 
Razões pelas quais devesse viver. 

Dúvida, desejo, emoção, 
A todo momento vibrando em mim, 

Sabia precisar vir, sentir a vida, por fim. 
Era grande o querer no meu coração. 

Viria como mulher, experiência na dor. 
Querer realizar, conquistar, vencer. 
Também viria a emoção de viver 
A experiência da beleza do amor. 

Amor que conforta, acolhe,  
Compreende, ensina, emociona. 

Amor sem reservas, que não condiciona 
O dar com o receber, liberta e não 

tolhe. 
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Entre nós, os seres em evolução, 
Há um só amor que se faz presente 
quase como mito, 
Por fazer-se maior do que a dor e o 
conflito, 
É o amor de um grande coração. 

Assim, pedi para nascer e aprender a 
amar. 

E para que eu pudesse realmente 
aprender, 

Deus deu-me Seres, maravilhosos, que 
me ensinaram, 

Em cada momento de dor e de dúvidas, 
Que além do amor de Mãe também 

podemos encontrar 
O amor filial, verdadeiro, em espíritos 

especiais 
Que vêm como filhos para nos ensinarem 

a amar. 
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Sorriso no olhar 

Sorriso encantador, 
A brilhar no rosto de alguém, 

Pode esconder dissabor 
A não se mostrar a ninguém. 

Demonstrar emoção 
Em mistério velado, 

Apesar de no coração, 
Trazer certa dor 

Que lhe vai na alma, 
Mas também a alegria 

De um sentimento maior. 

O amor, uma grande conquista, 
Da alma que busca firmar-se 

Encontrar-se 
Com o Ser divino que nela dormita 
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A vida, para ter 

sentido, não precisa ser 
exuberante e cheia de 

adornos. 

Precisa tão-somente de expressar 
sua beleza de forma singela, mas 
verdadeira. 
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Aprender a não julgar 

Por que olharmos para o outro 
Com o olhar de quem pode julgar? 

Em que nos achamos melhores 
Para podermos de essa forma pensar? 

Somos todos seres a caminhar 
Por uma longa estrada do aprender, 

Ainda longe de alcançar 
A perfeição que imaginamos ter. 

Se eu aprendo certa lição, 
Outras ainda tenho a saber. 
Alcança lições o meu irmão, 

Que também outras irá aprender. 

Não somos melhores nessa jornada, 
Somos simples aprendizes na vida. 

E há uma lição que nos impõe acolher 
Em primeiro lugar nessa lida. 
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É a de nos perceber em realidade, 
Como seres começando o aprender. 

O alcançar a universidade? 
Muitas fases temos ainda a viver. 

Mesmo depois de formados, 
Nas primeiras etapas desse viver, 
Ainda aprendizes, só preparados, 

Para novas lições a aprender. 

Sejamos conscientes, portanto, 
E aprender a não julgar. 

Estamos todos, por enquanto, 
Com uns e outros a estudar. 

Sejamos simples no viver, 
Determinados no evoluir, 
Solidários no aprender, 

Fraternos no agir. 

Alcançaremos todos um dia, 
O patamar que queremos 

Mas não se engane, confia, 
Que nossas metas mudaremos. 
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Pois quanto mais nos elevamos, 
Nesse aprender e evoluir, 

Mais conscientes nos encontramos, 
É nossa alma o saber deixar fluir. 

E esse saber representa por certo, 
Nessa caminhada de aprendizes, 

Estarmos já muito perto 
Do verdadeiro o amor, em seus vários 

matizes. 
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Etéreo flutuar 

Busco o meu espaço 

Navegando pelos céus. 

Sinto-me um só e traço 

Caminhos como véus. 

Sou corpo em nuvem, 

Em contrastar sutil. 

Mil tons me envolvem, 

Tons de azul anil. 

Nesse leve flutuar 

Sou feliz, sou terno. 

Sou cosmos, sou mar, 

Sou eterno. 
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Rosa singela 

O prazer da vida está nas coisas mais 
simples. 

Simplicidade, porém, não quer dizer 
sem graça, sem beleza, sem vigor. 

Simplicidade é não se preocupar em 
ser diferente do que se é. Mostrar a 
beleza natural sem se preocupar com 
adornos. Ser exuberante pela própria 
natureza. 

Ver uma flor, exuberante em suas 
cores. Observar as pétalas de uma rosa 
com suas formas distintas como a se 
abrir para o divino a agradecer pelo sol 
que a ilumina. 

Isto é viver... simplesmente assim. 
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Um novo olhar 

O que dizer de procurarmos um olhar 
diferente sobre o mundo que nos cerca? 
Observar o que ocorre à nossa volta com 
os olhos da indagação pelo novo; tentar 
vislumbrar o que está no âmago do que 
vemos, lemos e ouvimos, abstraindo-nos 
do que está na superfície; buscar razão 
de ser de alguns acontecimentos sem 
nos deixarmos sucumbir pelo ímpeto do 
desejo de julgar e da condenar; olhar as 
pessoas e os acontecimentos com os 
olhos da compreensão, da compaixão, 
do respeito sabendo que nenhum de nós 
é perfeito e todos estamos sujeitos ao 
erro, mas também ao descobrimento de 
novos caminhos pelo autoconhecimento. 
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Estou certa de que, assim, 
poderemos descobrir que o mundo em 
que vivemos é muito melhor do que 
imaginamos; as pessoas são 
merecedoras do nosso respeito e 
compreensão; que podemos viver mais 
em paz uns com os outros.  
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A música da Alma 

A música a estar em mim, 
Toca o meu coração 

E toca no meu coração. 

É um sentir e criar a todo tempo, 
Pois que sinto e posso expressar 

A emoção que nasce em minh’Alma. 
Seja no cantar, 
Seja no tocar, 

Seja no simples olhar. 

Pois o olhar da Alma 
Se expressa sem sons, 

A dizer de forma profunda 
Seus sentimentos, 

Seus pensares, 
Seus amores. 
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E quando a alma se expressa 
Com emoção, 

Sentindo amor, ou mesmo em dor, 
Só pode ser em forma de música, 
A música a estar em seu coração . 
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A busca pela 
inovação passa 
certamente pelo risco 

de errar e acertar. 

Quando erramos, 
corrigimos nossos erros e aprendemos a 
acertar mais. 

Quando acertamos, aprendemos com 
nossos acertos e podemos acertar mais 
e errar menos na próxima tentativa de 
inovação. 

O importante é que aprendemos 
sempre, em qualquer circunstância, 
desde que estejamos atentos e abertos 
ao que a vida nos proporciona. 
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Ser idoso 

Eis que despertamos para uma nova 
realidade… chegou um tempo que, há 
alguns anos, imaginávamos demoraria 
muito ainda para nos alcançar. 

Olhamos para nossas vidas e 
fazemos uma avaliação de tudo o que 
nos aconteceu, o que fizemos ou 
deixamos de fazer. Será que cumprimos 
nosso caminhar de forma útil? Deixamos 
marcas? 

Certamente deixamos marcas, o que 
esperamos é que essas marcas tenham 
sido positivas e o que tenhamos 
realizado seja útil para alguém e vivamos 
na memória daqueles que amamos, pois 
eu acredito que os que amamos 
permanecerão em nossas memórias… a 
memória da Alma que transcende e 
permanece viva pela eternidade. 



112 

 

Quero deixar aqui o meu carinhoso 
abraço a todos aqueles que neste 
momento de suas vidas já são 
denominados de “idosos”. É algo que 
devemos comemorar e pelo que 
devemos agradecer, pois ainda estamos 
por aqui, podendo realizar muitas coisas 
e vivenciarmos a alegria de estarmos 
juntos fisicamente. 
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Um novo lugar 

 

Há um lugar onde estaremos em 
contato com o puro amor. Este lugar que 
nos espera é onde a luz brilha intensa e 
de forma perene. 

Lá chegaremos quando estivermos 
prontos para o encontro com Deus, no 
Mundo Celeste ou Divino. É quando 
teremos aprendido e exercido os 
ensinamentos oferecidos por Deus, 
através do Cristo. 

Chegaremos a este novo lugar 
quando estivermos plenos para este 
encontro. 
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Ave no Cosmos 

 

Sou como um pássaro a buscar a 
minha liberdade no simples voar e 
flutuar, seja no cosmos ou sob as 
nuvens. 

Não importa, desde que possa soltar 
minhas asas e deixar-me ir sob a luz das 
estrelas. 
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Ensaio de poesia 

 

Um bom livro para ler, 

Canto de pássaros a embalar, 

Pequenos bichos a olhar. 

Momentos de grande prazer, 

Uma árvore para encostar, 

Folhas ao vento balançar. 

Deixo-me a sonhar. 

Olhos abrir… ao acordar. 
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Encontro interior 

Perscruto o espaço, 
Ouço sons do infinito. 

Quero entender o que faço, 
Responder a meus conflitos. 

Sou o que penso 
Ou penso o que sou? 

Talvez seja porque penso, 
Ou talvez pense porque sou. 

Navego pelos mares, 
Flutuo pelos ares. 

Sinto o cheiro da imensidão, 
Sinto o amor do meu coração. 

Sentimentos e emoções 
Aos turbilhões me invadem. 

Meus olhos inquietantes, 
Por energias vibrantes, 

Inquietos em olhares incessantes. 
Ditames de m’alma 

A dizerem, a responderem, 
Simplesmente... 
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A mim, ser pensante, 
Inquieto, inquietante. 

Pois ao buscar no espaço 
Minhas respostas. 

O que faço, o que sinto, 
O que penso, o que sou. 

Não só me expresso inquieto, 
Mas também inquieto quem comigo 

segue 
Nesse caminho de buscas. 

E minh’Alma me diz, com firmeza 
Você consegue... 

Vá em frente, 
Faça do seu pensar o seu caminhar. 

Seus conflitos refletem os seus desejos. 
Buscar, pensar, navegar e flutuar 

São a razão dos seus ensejos. 

Na verdade não há conflitos, 
Eles só são intervalos 

Entre o buscar e o encontrar. 
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Quando encontramos 
E nos encontramos, 
A alma se aquieta. 
E por momentos, 

Segundos, quem sabe? 
Ficamos em paz. 
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Sol, terra, céu, mar e sonhar 

Olhar o céu e ver o mar. 

As ondas se mostrando no ir e vir 
incessante, 

Nosso pensamento a perder-se nesse 
olhar. 

Emoções, beleza, sentimento vibrante. 

Mergulho no céu e navego no mar. 

Alma a flutuar, imergir e sonhar, 

Sentir a energia intensa desse mar. 
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O suave navegar 

A vida é um eterno navegar, seja em 
corpo, seja em espírito 

São experiências que nos 
enriquecem a cada momento. 

No entanto, para que efetivamente 
aprendamos com essas experiências 
precisamos estar abertos aos 
ensinamentos que elas nos 
proporcionam. 

Se nos mantivermos resistentes às 
dificuldades, mantemos nosso foco na 
dor, no medo, e não conseguimos 
observar o ensinamento que as 
oportunidades nos oferecem. 

Se, por outro lado, só tivermos olhar 
para os momentos prazerosos, ficamos 
tão embevecidos por eles que também 
não nos disponibilizamos ao aprendizado 
que eles podem nos proporcionar. 
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É interessante que estejamos prontos 
e disponíveis a aprender, todo o tempo. 
Em assim sendo, perceberemos a beleza 
da vida e, provavelmente, 
compreenderemos a verdadeira razão de 
estarmos aqui nessa jornada. 



122 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buscamos nosso 

crescimento espiritual 
sem percebermos que o 

processo evolutivo não está no 
procurar e sim no exercer, a cada dia, 
com determinação, confiança e fé, os 
ensinamentos trazidos pelo Mestre, 
Cristo-Jesus. 
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Sou... 

A vagar, devagar, 
Sentindo meu eu. 
Que eu? Qual eu? 
Não sei. 
É exatamente aí 
Que paro e penso … 
Como sou? Quem sou? 
Sou agora. 
Sou passado. 
Ou até futuro, quem sabe? 
Misturo tudo. 
Sou o antes, o agora e o depois. 
Mas sim, e daí? 

O que sou? 
Emoções. 

Matéria. 
Mente pensante. 

Ou tudo, um todo. 
Sentir, pensar, ser. 

E daí, que mais sou? 
Alguém querendo ser. 
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Alguém querendo estar. 
Alguém querendo amar. 

Alguém querendo … 
Sim, e daí? 

Querendo o quê? 
Procurando, quem sabe? 
Procurando o amor. 
Procurando seu Ser 
Procurando pensar. 
Procurando encontrar. 
E daí, encontrar o quê? 
Seu amor. 
Seu querer. 
Seu pensar. 
Encontrar o seu Ser. 
E assim responder. 
Quem sou. 
O que sou. 
O que quero. 
O que procuro. 
Eu, um todo. 
Quero um tudo. 
Procuro me encontrar. 
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Precisamos estar 
aptos a desenvolver 
habilidades que 

possam oferecer, aos outros, 
oportunidades de 

entretenimento e prazer. 

Somos responsáveis pelo mundo em 
que estamos inseridos e pelo bem-estar 
das pessoas com quem partilhamos esse 
momento na eternidade. 
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A Criança 

Uma criança … 

Um mundo desconhecido, 
Um Ser há pouco nascido, 
Um mundo de esperança. 
A criança na vida da gente 

Nos faz tudo parecer diferente. 
Ela nos traz a beleza 

Da inocência real. 
Nada sabe do mal 

Que nos traz tanta tristeza. 
Parece incrível, 
Mas é verdade. 

A criança algo nos pode ensinar, 
Pois ela pode perceber, 

Nas mínimas coisas da vida, 
Imensidões desconhecidas, 

Por nós não percebidas, 
Por não sabermos sonhar. 

Sonhar com o desconhecido, 
Sonhar com o inatingido, 

E por não sabermos Amar. 
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