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A arte é a expressão do sentimento do artista, do que lhe 
vai na Alma. 

Para realização de um trabalho que seja coerente com 

seus sentimentos, o artista busca o despertar do seu 

íntimo e nada melhor do que a meditação para 

proporcionar esse encontro. 

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. 
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Sonhar e criar 

Todos os meus trabalhos têm o seu início no 
meu coração. 

É imprescindível, para mim, que as imagens 
primeiro se formem em minha mente e fiquem ali por 
algum tempo para que se firmem como ideia em 
criação. Esse tempo pode ser de dias ou de apenas 
um minuto e, nesse caso, acredito que a ideia já 
tenha estado presente antes, mas não a tenha 
percebido e, nesse momento, se mostrou clara. 

Viajo pelo processo criativo de forma prazerosa 
e é importante, para mim, que assim o seja, pois a 
criação tem que se mostrar, além de como arte... 
como sentimento. 

A imagem deve convidar à emoção e, para 
completar o prazer de visualizar cores e formas, 
ofereço a mensagem como reflexão sobre a vida e o 
viver. 

As duas formas de arte se completam e uma e 
outra convidam o Ser a viajar pelo seu imaginário. 

Ofereço o meu “Sonhar e criar” e espero que o 
seu coração seja emoção no visualizar o meu sonhar. 
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Compartilhar como meta de trabalho 

Tenho como lema de vida o “compartilhar”, seja minha arte (pinturas e 
textos), ou qualquer conhecimento que venha alcançar em algum momento. 

Há alguns anos, quando ainda não tínhamos acesso à internet, 
compartilhava minhas mensagens, explicitamente mediúnicas ou não, 
distribuindo-as em forma de folheto através dos serviços dos correios. 
Trabalho esse que começou com pequenos textos que colocava, 
diariamente, sobre a mesa das pessoas que trabalhavam comigo no Banco 
do Brasil. Sempre uma forma de proporcionar uma reflexão espiritualizada 
sobre a vida. 

Em decorrência de afastamento por acidente de trabalho, continuei a 
partilhar textos com as mesmas pessoas, semanalmente, através dos 
correios. 

Vez por outra, mais pessoas pediam para serem adicionadas aos 
meus contatos e também receberem as mensagens que enviava. 

Depois de alguns meses, em decorrência do número de contatos a 
que chegara, passei a fazer remessas mensais, agora em formato de 
folheto, em sistema de mala direta. 

Com o acesso à internet, pude então elaborar melhor o meu trabalho 
enviando por email os textos, agora sem estar limitada à extensão do texto 
ou periodicidade na remessa. 

Em 2004 criei o meu endereço na internet – www.eldaevelina.com –, 
um site pessoal. A partir de então, abriu-se um novo horizonte de 
oportunidades para que eu pudesse ampliar o meu raio de ação na 
divulgação do meu trabalho em todas as suas formas de expressão: artes 
plásticas, literatura, fotografia, arte multimídia (arte e pintura digitais, vídeos, 
músicas) e tudo o mais que viesse a realizar. 

http://www.eldaevelina.com/
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Meus quadros sempre são acompanhados de um texto onde ofereço 
uma reflexão sobre a vida, nossas relações com as pessoas e o mundo de 
uma forma geral. Têm essencialmente caráter espiritual. 

Determinei-me a ampliar o meu conhecimento nos recursos que a 
informática disponibilizava: softwares de desenho e pintura, produção de 
vídeos, música eletrônica, conhecimentos básicos de linguagens novas que 
me possibilitam a manutenção do meu site pessoalmente, na oportunidade 
e na forma que atenda a meus interesses em determinado momento. 

Criei minha conta no Youtube (hoje com 177 vídeos) – 
www.youtube.com/eldaevelina -, para divulgação dos meus vídeos 
(basicamente mensagens e palestras) e em uma editora virtual, – 
www.bookess.com.br/profile/eldaevelina -, para publicação dos meus livros, 
contando hoje, através dessa Editora, com 14 publicações. 

Além desses recursos já citados, há aproximadamente oito anos uma 
nova oportunidade me foi oferecida, como um presente de nossos amigos 
espirituais, passei a ser convidada para proferir palestras em vários grupos 
espíritas em Brasília. 

A partir dos estudos para preparar o tema, muitas oportunidades me 
surgem para o aprendizado e reflexão sobre a minha própria vida. É uma 
tentativa constante de ir em busca da coerência entre o discurso e a ação. 
Sem esse caminhar não haveria como oferecer uma reflexão de forma 
convincente e verdadeira. 

Elaborei uma nova forma de trabalhar para as palestras. Passei a 
elaborar textos, como base de reflexão sobre os temas, a serem oferecidos 
nas reuniões. Esses textos passaram a fazer parte de um folheto em que 
disponibilizo também textos evangélicos, doutrinários e da literatura 
complementar. Além disso, acrescento sugestões de leitura para aqueles 
que se interessem em buscar mais conhecimento a respeito dos temas. 

Os folhetos são distribuídos a todo público presente, bem como 
disponibilizado na livraria do Centro que frequento e onde trabalho – Grupo 
Fraternidade Espírita Irmão Estêvão. 

Gosto muito do que faço e acredito que esteja fazendo um bom 
trabalho. É verdade que não o faço só, pois sinto a presença amiga e 
acolhedora de amigos que me intuem e auxiliam nessa jornada. Procuro ter 
essa verdade sempre em mente para não me afastar do caminho que 
escolhi. 

Apresento a minha eterna gratidão por tudo que me foi oferecido para 
que possa realizar o que hoje realizo. 

http://www.youtube.com/eldaevelina
http://www.bookess.com.br/profile/eldaevelina
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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, 

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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Pulsar do Amor 

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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Lírio laranja 

Exuberante e forte, 

Enchendo meu olhar de luz e de cor. 

As formas suaves 

Que levam o meu olhar a navegar 

Pelos contornos e pelas hastes, 

Escorregar pelas curvas, 

Ora vibrantes, ora esmaecidas, 

Mas sempre exuberantes, 

Brilhantes, 

A fazer brilhar o meu olhar. 
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Ave do Paraíso 

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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Mediunidade 

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. 
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Consciência e responsabilidade 

Nós queremos ter um País onde exista justiça, 

segurança, paz. Importa que sejamos cidadãos mais 

conscientes das nossas responsabilidades. Todos fazemos 

parte dessa Nação e cada um de nós precisa assumir o papel 

de agente promotor desse progresso que buscamos. 

Para sermos agentes de justiça, de segurança e paz 

importa que sejamos participantes efetivos nesse processo, 

assumindo o nosso papel de corresponsável. 

Eu desejo, realmente, que possamos, a cada momento, 

melhorar a nossa consciência, crescer como cidadãos, evoluir 

como Nação e podermos, então, fazer dessa nossa Pátria um 

local melhor para todos nós. 

Isso só se faz se formos também melhores como 
agentes dessa promoção. 
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Irupé 

(Guarani) 

Vivo nas águas, minhas folhas são acolhedoras e minha 

flor convida pequenos seres ao meu regaço, que se aproximam 

ao sentirem meu perfume adocicado como o abricó. 

Branca, lilás, roxa, rosa ou amarela, sou bela e tenho 

nome real, mas meu verdadeiro nome é de origem indígena. 

Em Guarani sou Irupé, em Tupi sou Aguapé ou Uapé. 
  



23 
 

  



24 
 

 

Meditar entre as flores 

Buscar o sonho 

Esvaziar a mente 

Deixar-se levar 

Meditar, simplesmente meditar. 
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Apytama Oby 

A razão busca explicar o sentido do que se vê e lê, mas 

os sentidos querem simplesmente se emocionar. 
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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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Caleidoscópio I 

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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Transmutação I 

Há uma intensa necessidade, em cada um de nós, de buscar a 

libertação, a felicidade, a alegria de viver e a perfeição de ser. 

Para que realmente consigamos realizar esse sonho que existe 

em nossos corações precisamos nos empenhar na grande mudança 

interior e preencher nosso Ser de paz, pureza e amor. 

É a transmutação da nossa atual forma de ser, para encontrar 

o Ser ideal que existe em cada um de nós. 
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Ação e reação 

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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Beija-flores 

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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Novo Cosmos 

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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Círculo de fogo 

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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Roseando o espaço 

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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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. 

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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Híbrida 

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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Minasgeraiense 

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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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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Luzes e cores I 

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. 

  



53 
 

  



54 
 

 

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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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. 

  



57 
 

  



58 
 

 

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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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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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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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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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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Retrato I 

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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Luzes e cores II 

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. 

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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Viver em paz... 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. 

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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Cattleya 

Emoções nos tocam, em especial na exuberância das cores e 
das formas. 

Uma flor com seus contornos inevitáveis, sofisticados, aqui 
como rugas, acolá suaves contornos. 

O que importa é a beleza que o todo oferece a nos 
transmitir sensações inesperadas e profundas. 
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Phalaenopsis RUBI DOURADO 

Nós queremos ser felizes, mas acreditando que a felicidade 
está nas coisas materiais. 

Precisamos nos conscientizar de que a felicidade verdadeira 
está na espiritualização de nossa Alma, através do aprendizado 
constante e do exercício desse aprendizado. 
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Olhar na noite 

Sentir o ar na escuridão, 

Aspirar o perfume da natureza, 

Não é buscar a solidão, 

É imaginar, do que há à volta, a beleza. 
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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. 

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. 
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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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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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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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Explosão de sentimentos 

Sentimentos doces, 

Cores suaves, 

Entre o verde e o lilás, 

Azul, amarelo, laranja. 

Cores tantas, 

Emoções tamanhas. 

Vibra o meu coração 

A buscar o amor. 
  



89 
 

  



90 
 

 

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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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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Encontro 

Olhar, perceber, 

Sentir, 

Um e outro 

Frente a frente. 

Tocar de pele 

E de mente 

Que sente. 

Absorve, expressa 

Em pulsos e impulsos. 

Vibrante energia. 

Troca, contagia. 

Quase hipnose 

No sentir, olhar, perceber 

Um e outro 

Frente a frente. 

Toca, absorve 

Expressa, 

Sente e vibra 

A vida que se desprende. 

Magia 
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Anjo de luz 

Seres que volitam pelo espaço, 

Ouvem nossas angústias e sonhos, 

Acolhem-nos em seu regaço, 

São amorosos, são Anjinhos. 
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Comunhão 

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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Caminhar do Espírito 

Fazer-se um Ser melhor, pensar no compromisso de 
evoluir intelectual e espiritualmente... essencialmente nosso 
caminhar, como espírito. 
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Colorindo caminhos 

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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Rosas e botões 

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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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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Movimento da vida 

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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Chama espiritual 

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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Expressão Acqua I 

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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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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Planeta esperança 

Navegar pelo Universo, 

Sentir a paz na imensidão, 

É sonhar com o coração, 

É estar no Cosmos imerso. 

Encontrar um especial lugar, 

Onde possa ficar e se entregar. 

É esperança de viver pleno de fé, 

E envolto na energia de amar. 
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Luar e sonhar 

Olho o céu 

Sinto o luar 

Deixo-me sonhar e navegar 

Pelo espaço 

A flutuar, pensar, sentir 

A energia a me envolver 

O amor a se expandir 

E eu, simplesmente ... deixar-me ir 
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Mar de Brasília 

Disse um poeta que o mar de Brasília é o seu céu. 

E aqui deixo o céu de Brasília impregnar seus monumentos 
para sentir a cidade como um eterno navegar por seu mar. 
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Misteriosa vaidade 

Que sentimento é esse 

A nos levar por caminhos tristes 

Onde nos esquecemos do que somos 

Que sentimento é esse 

A nos provocar pesadelos 

Quando deveríamos ter apenas sonhos 

A beleza do que somos na essência 

No profundo de nosso Ser 

Deve ser o que importa 

Para a vida ser prazer. 
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Safira 

Não há como não se emocionar com a percepção da 

beleza e a exuberância das cores. 

Criar em meditação e expressar sentimentos deve ser a 

busca de todos nós. 

É o compromisso com o sonho que existe em cada um. 
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Francisco de Assis – A bênção do Amor 

A essência da salvação está na prática dos 

ensinamentos do Mestre; no exercício do aprendizado 

conquistado; em seguir inteiramente o exemplo da vida de 

Jesus, o Cristo. 
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Arco-Íris 

Sinta a vibração das cores em seu coração e permita 

que a energia de cada uma delas promova as mudanças 

necessárias ao seu bem-estar, a renovar forças e proporcionar 

vitalidade. 
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Bouquet I 

Rosas, flores, beleza e um sentimento de que fazemos 

parte de um Universo muito mais rico e exuberante do que 

aquele que podemos ver com os olhos. 

Precisamos aprender a observar o que nos envolve com 
um olhar muito mais profundo e sensível. Esse olhar só pode 
acontecer se nos conectarmos com o nosso coração. 
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Abstrato I 

Quando nos sentimos parte do Universo, energias de 
renovação impulsiona-nos a um movimento de evolução e 
progresso. Esse movimento nos proporciona sentimento de 
realização e de estarmos plenos com tudo o que nos cerca. 
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Flor dos sonhos 

Sei que posso sonhar, deixar minha mente navegar pelo 
espaço infinito. 

Buscar a beleza, a paz, a inocência e a harmonia ainda 
que em remota estância. 

Pois assim mantenho minha alma viva em constante 
busca pelo ideal e pelo amor. 
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Teia dos Sonhos I 

O Sagrado tem várias formas de expressão. 

A Teia dos Sonhos, ou Filtro dos Sonhos, é a expressão do 

Sagrado na proteção. 

Teia 

Que semeia 

Que protege 

Que envolve 

Que acolhe 

Que recolhe 

Nossos Sonhos. 
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Rubi Dourado 

As cores têm energia e vibração próprias. 

No caso, o Rubi Dourado é a expressão da Paz, 

Devoção, Compaixão, Cura, Alegria no Servir e Amor. 

Sinta-se envolvido pelo manto do Rubi Dourado! 
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Tentáculos 

Todos fazemos parte, juntos, do processo de evolução e 
crescimento, ninguém está só nesse processo. Somos todos 
parte de um todo, corresponsáveis pelo crescimento e evolução 
de toda a Humanidade. 
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Rede de luz 

As dificuldades no caminho começam a surgir; envolva-
se em Luz e deixe-se embalar pela maviosa sinfonia do Amor e 
da Paz. 
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Mandala Real 

Precisamos de um instante de fantasias e de magia para sentir 

alegria e permitir que os sonhos estejam presentes em nós. 

Para nossa alma, os sonhos e a magia são energias que 
nos impulsionam descortinando novos horizontes. 
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Paz, amor e caridade 

Sentir a beleza interior de cada um e respeitar as 

diferenças. 

Viver intensamente sabendo que todos os dias são 

especiais. 

Saber que especial é aquele com quem partilhamos o 
momento na eternidade. 
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Proteção 

Buscamos o Olhar de Deus sobre nossas vidas pedindo 

proteção, amparo, aconchego. 

Ele está a todo momento oferecendo-nos o Seu amor e a 
Sua luz e sempre está a lançar o Seu olhar sobre nós. 
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Intenso olhar 

Quando desejamos perceber o mundo que nos cerca 

devemos abrir bem os nossos olhos. 

No entanto, os olhos mais sensíveis às sensações que o 
mundo pode nos oferecer são os olhos do coração. 
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Fada I 

Um olhar em busca do novo na amplidão do horizonte. 

A paz transmitida sem que haja necessidade de palavras 

- um sentimento de coração a coração. 

O verdadeiro sentido da comunhão entre os seres, 

quando o amor fala mais alto e de forma mais expressiva. 
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Voo de liberdade 

Sonhos de paz e de liberdade são asas que nos 

envolvem, nos impulsionam a buscar novos espaços, novas 

conquistas. 
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Caminho de fantasia 

Caminhar como em um sonho 

Querendo chegar 

Uma estrada de luzes e cores 

Fantasia na mente que se torna 

De repente 

um grande sonho de brilhar 

Sonhar ... 
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Anjo Sideral 

Deus, em sua infinita bondade, tornou-nos seus 

mensageiros de paz e luz. 

Precisamos ter consciência dessa responsabilidade 

para poder cumprir tão divina missão. 

Ele espera de nós tão-somente que estejamos 
dispostos a fazer parte desse exército de guerreiros pela paz 
e pelo amor. 
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Olhar brasileiro 

Tenho um olhar 

 De profunda emoção. 

Sentimentos doces 

De paz, amor e de paixão. 

Tenho um olhar 

Que brilha, que diz 

O que me vai no peito 

Amor pelo meu País 

Sentimento que nos levam a querer o melhor para todos 
nós. 

Talvez não saibamos como fazer, mas sabemos onde 
queremos chegar. 

Nós, aqueles que verdadeiramente amam nossa Pátria e 
querem uma Nação mais próspera. 

Não só sob o ponto de vista econômico/financeiro, mas, 
e principalmente, por um povo mais lúcido, capaz intelectual, 
ético e moralmente. 

 Objetivo de quem ama sua terra é querer uma Nação 
segura, lúcida, educada, saudável. 

Um povo que saiba dos seus direitos e saiba respeitar os 
direitos daqueles com quem vivem e partilham esse pedaço de 
terra a que damos o nome de Brasil. 
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Rosa em destaque 

O movimento pela Paz começa dentro de nós e cresce 
com a vontade de cada um em fazer desse movimento sua 
maior expressão. 
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Portal na Natureza 

A natureza mostra sua beleza e esplendor e um portal se 
abre para que busquemos a luz e sejamos inundados pela 
energia restauradora dos seres que nos cercam. 
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Meditação e expressão 

Sentirmo-nos envolvidos por energias curativas e 
estarmos disponíveis para receber os benefícios que elas 
podem oferecer... 

... assim devemos estar todos os dias para termos uma 
vida saudável e produtiva, principalmente para a realização de 
nossos sonhos. 

  



167 
 

  



168 
 

 

Borboleta em flores 

As flores surgem e se mostram exuberantes e belas. 
As cores se intensificam a cada instante e nos 

proporcionam momentos de reflexão, beleza e oportunidades 
de paz e introspecção. 

Precisamos buscar mais esse contato com nosso interior 
para que tenhamos condições de sermos melhores e mais 
sábios nesse mundo de tanta desarmonia. 

Busquemos a luz e brilhemos à nossa volta. 
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Ritual do renascer 

Muitas vezes precisamos de máscaras para poder 
vencer obstáculos no mundo em que vivemos. 

No entanto, precisamos prescindir delas para 
buscar nosso crescimento interior e encontrar nossa 
própria identidade. 
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Justiça e paz 

O progresso de uma Nação se faz com Justiça, 
Segurança e Paz. 
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Energia espiritual 

Devemos conhecer a importância de mantermos nossos 
corpos envolvidos pela energia mais pura. 

Quando nos sentimos envolvidos pela vibração de Deus 
em nós a cura se faz e a vida se abre para novas realizações. 
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Hortênsias 

Não há como não se deslumbrar com a beleza das flores 
e sua exuberância em cores e formas. 

É sempre importante que sejamos sensíveis o 
bastante para contemplar e se emocionar com Natureza 
em que estamos inseridos. 
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Anjo 

Quando nos sentimos sós, sem coragem e vencidos... 
chegou a hora de buscarmos a fé dentro de nossos corações 
e orarmos. 

A fé e a prece realizam maravilhas em nossas vidas 
quando permitimos que Deus conduza nossos passos. 
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Energia cósmica 

Estamos imersos em um mar cósmico. Nele há energias 
criadoras que nos possibilitam refazer nossos propósitos e criar 
novos caminhos. 

Sintamos essa força e deixemos novos horizontes se 
abram para nos levar à luz. 
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Fraternidade 

Seres vivos dos mais diversos pontos do Universo se 
reúnem para criar um halo de energia que envolverá toda a 
Humanidade oferecendo paz, compreensão e amor. 
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Bênçãos 

Deus derrama Suas bênçãos maravilhosas sobre todos 
nós. 

Saibamos nos conduzir de acordo com a vontade do Pai 
e aproveitar os muitos dons no nosso crescimento espiritual e 
no de nossos companheiros de jornada. 
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Exuberância 

O céu noturno é rasgado e surgem luzes e astros de 

grande beleza, um deles transparente, apesar de sólido. 

Naves invadem o segundo espaço e circulam entre os 
astros; assumem suas cores e a luz das estrelas. Pontos 
incandescentes navegam suavemente em busca de Paz. 
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Natureza I 

Contemplar a natureza permite sentirmos a energia dos 
seres à nossa volta, trazendo uma sensação de fazermos parte 
de algo muito mais valioso do que podemos imaginar. 
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