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A cada dia que surge nasce uma 
nova esperança. 

A cada nova determinação de 
nossa mente, novos horizontes 
se abrem... 

A cada sonho de nossa alma, 
novos sorrisos e novos brilhos 
embelezam nossa vida. 
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Precisamos nos conscientizar, por 
certo, de que a grande ventura que 
aguarda a humanidade é saber-se parte da 
grande programação da luz intensa que 
progride a cada dia, que evolui em brilho e 
intensidade. 

Antes singela, como uma vela a 
mostrar-se frágil e inquieta. Ao longo dos 
tempos adquiriu mais firmeza e vigor. 

Ora prossegue como a buscar mais 
confiança em si mesma e envolve a mim, a 
você, a toda a humanidade, a cada dia, 
fortalecendo nossa fé e determinação na 
proposta de ir ao encontro de nossa 
reforma interior e evolução espiritual. 
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As relações ainda se mostram sem 
solidez, mas no imo de cada um há um Ser 
que palpita e soergue a esperança de dias 
melhores e é essa motivação pelo melhor, 
pela própria evolução, que 
verdadeiramente irá promover o encontro 
com a grande luz. 

Não nos esqueçamos de que essa luz 
que começou a brilhar no nosso mundo foi 
oferecida por Jesus, o Cristo, o grande 
Mestre de Amor. 
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Que sua imaginação e criatividade 
perante a vida sejam como os pássaros... 
voem pelo céu e vislumbrem horizontes 
maravilhosos. 
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Jesus, o Ser Crístico encarnado, teve 
como missão trazer-nos ensinamentos, 
fórmulas de vida, a esperança, 
ensinamentos sobre a caridade, a 
fraternidade, a compaixão, o amor. 

Ao longo das nossas experiências de 
vida, apesar de conhecer os ensinamentos 
e tentar exercer esse aprendizado, não 
conseguimos ainda agir como seres 
esclarecidos e amorosos. Percebemo-nos 
frágeis. 

Em certo momento encontramos, no 
Mestre, o nosso Consolador. É quando 
devemos nos conscientizar de que Deus 
nos oferece oportunidades de reencontrar 
o nosso caminho de luz, tantas vezes 
quantas sejam necessárias, para que 
alcancemos a perfeição que o Pai espera 
de nós. 
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O Cristo é Consolador, pois ele nos 
proporciona a oportunidade de nos 
conscientizarmos de ser possível alcançar 
mundos evoluídos em algum momento, 
pois o amor vence todas as barreiras, 
bastando que verdadeiramente 
empenhemo-nos em seguir e exercitar os 
ensinamentos do Mestre em nossas vidas. 
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Navegar com intenso olhar, 
Perceber sentimentos, amar, 
Acolher emoções, sonhar, 
Seguir adiante, flutuar, 
Seja sob o sol ou sob o luar. 

Perceber o momento de buscar, 
Realização dos sonhos... encontrar, 

Ser firme no querer... concretizar, 
Não se deixar abater... acreditar. 
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 (1) 
Uma imagem de pura poesia. 
Busquei um texto que a pudesse adornar, 
Pensei, olhei para ela... não pude 
encontrar. 

Uma imagem que por si só é só poesia. 

Deixa nosso olhar navegar, 

Faz nosso coração meditar. 

Pois é puro sonhar! 

Coração é que medita, pois a mente só faz 
pensar. 

Veja esse olhar de anjo ao infinito mirar, 

Sobre um cogumelo a servir-lhe de apoiar. 
Eu me imagino ali também estar 
Buscar sonhos a sonhar 
E deixar-me navegar. 

(1)Poema feito tendo como referência uma 

imagem de anjo sentado sobre um 
cogumelo e rodeado por borboletas. 
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A cada dia que surge nasce uma nova 
esperança. 

A cada nova determinação de nossa 
mente, novos horizontes se abrem... 

A cada sonho de nossa alma, novos 
sorrisos e novos brilhos embelezam nossa 
vida. 
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É triste perceber que muitos não 
compreendem que sem a arte a vida seria 
vazia... de expressões, de sentimentos, de 
cores, de beleza, de emoções, de alegria... 
sabe por que? Porque os artistas estão por 
toda a parte dizendo, fazendo algo para 
tornar melhor os nossos dias. 

A questão é que os verdadeiros artistas 
trabalham no anonimato, dia-a-dia, 
buscando por um mundo melhor para 
todos e para si mesmo. 

A arte está, além do fazer das cores, 
das formas, das letras expressões 
perceptíveis aos sentidos, está também, e 
principalmente, no acolher o outro com 
carinho, emocionar com um sorriso, 
oferecer um ombro amigo, saber ouvir 
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quando o outro precisa de dizer o que 
sente, falar quando o outro precisa de ouvir 
algo que o enobreça e conforte. 

Seja um artista da vida. 
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O amor que Jesus expressou e veio nos 
ensinar independe de credos, filosofias ou 
religiões.  

Podemos identificar expressões desse 
amor em várias ações existentes em todo o 
mundo.  

Há um movimento exemplar em vários 
países, mobilização de pessoas 
verdadeiramente interessadas no bem-
estar e valorização do Ser Humano, apesar 
de pouco ouvirmos falar sobre este 
assunto, através da mídia. 

São os Empreendedores Sociais.  
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São ações diversificadas, mas com um 
só foco: compreender, respeitar, valorizar o 
próximo e promover seu crescimento como 
pessoa e como ser social. Não há qualquer 
interesse pessoal, tão-somente a 
promoção social, econômica, moral do Ser 
Humano.  

Essa mobilização é a verdadeira 
expressão do amor. 
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Vale a pena sonhar  
Com estrelas, com flores  
Com muitas cores  
E um lindo luar.  

Sonhar de olhos abertos  
De olhos fechados  
De olhares incertos  
Ou mesmos acertados.  

Sonhar é fonte de energia  
Do prazer de viver  
É fonte de alegria  
A cada dia renascer 
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No escuro da noite, quando ainda nem 
percebemos as linhas e os contornos do 
que nos cerca, nada além do escuro céu, 
da luz das estrelas e o luar, ainda que por 
vezes tímido entre as nuvens, eis que 
surge um suave brilho no horizonte. 

Ainda meio envergonhado por haver 
nos deixado por algumas horas, mas ciente 
da beleza dos astros noturnos que nos 
levam aos sonhos e a divagações por entre 
as estrelas em nossos corações. 

Vai se chegando devagarinho, se 
elevando mansamente ao longe, trazendo 
os contornos e oferecendo seu brilho a 
doirar o nosso dia a nascer. Por vezes na 
mata, outras por detrás dos montes; por 
vezes em águas doces, outras em salgado 
mar. 
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Ao se abrir pleno, iluminando o nosso 
dia, mostra todo seu esplendor e começa, 
a partir de então, a deitar-se, mansamente, 
como quem se inclina para deixar-se 
dormir. 

Mais algumas horas e está ele, o Sol, 
novamente no horizonte, seja na mata ou 
nos montes, seja em doces águas ou no 
salgado mar. Não importa. 

Ele segue seu ciclo a mostrar que 
sempre há a esperança de um novo 
renascer. 
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Não precisamos de formas complexas, 
nem expressões exuberantes para 
transmitir o que vai na nossa Alma. 

A Alma se mostra de forma singela e 
meiga quando expressa sentimentos 
verdadeiros. 

É assim que ela sensibiliza outros 
corações ao refletir a si própria como fonte 
de simples beleza e emoção. 
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Deixe um novo dia nascer, 
Descortinando horizontes em seu olhar. 

Novas cores, novos brilhos no viver, 
Deixe-se em novos sonhos navegar. 
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Ontem olhei as estrelas. Ouvi seus sons 
e observei que luzes intensas pulsavam ao 
seu redor. 

Os sons eram música suave a tocar 
meu coração, elevar meu pensamento, 
enlevar a minh’Alma e remeter-me ao nível 
dos sonhos e da criação. 

As luzes como a chamarem para subir 
aos céus e aconchegar-me na energia 
revigorante do Universo. 

Estranho pensar que estando aqui na 
Terra, pisando um solo rígido e cercado 
por energias densas possa eu como a 
sentir-me levitar e elevar meu corpo. 

Por certo refiro-me a aquele que, por 
ser sutil, seja possível sentir como liberto 
das amarras do físico e que sempre está a 
buscar a liberdade nos sonhos e na 
imaginação. 
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A música das estrelas também trazem 
poesia e reflexão. Se me deixo navegar na 
melodia e na letra posso criar inúmeras 
imagens em minha mente e transitar por 
todas elas. 

São momentos inesquecíveis e preciso 
torná-los úteis transformando em imagens 
que possam ser tocadas e sentidas, 
mesmo por aqueles que não se permitem 
olhar para as estrelas. 

Não são só as estrelas que 
proporcionam essa oportunidade, também 
a Lua, com toda a sua poesia, por séculos 
a tocar corações. Suave brilho que navega 
pelo Cosmos transitando por fases como a 
lentamente ir e vir, sua luz a contrair e 
expandir a representar a energia pulsante 
a que todos estamos submetidos em 
nossas vidas.  

Ainda temos o Sol, energia vigorosa a 
expressar suas cores exuberantes. Energia 
de criação e vida. Oportuniza a observação 
das cores e das formas, sem o que nossos 
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olhares estariam restritos a pálidas 
imagens em tons de cinza. 

Vale dizer nesse momento que não é só 
o Sol que nos proporciona ter o olhar para 
as cores e as formas. 

É preciso que também tenhamos em 
nós o sol da emoção, da fraternidade e do 
amor. Pois esses sentimentos fazem com 
que as cores e as formas tenham um 
significado diferente em nossas vidas. 
Além de identificarmos as tonalidades e os 
contornos, seremos tocados pelas energias 
que os seres à nossa volta proporcionam a 
cada momento. 
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Por qual razão não nos deixamos seguir 
de forma suave, confiante, sem dores ou 
conflitos? 

É uma angústia que nos faz sofrer e 
inquietar, um apertar o coração que nos 
pesa o peito e não nos permite abrir a 
janela da alma como se não 
merecêssemos o sol que brilha além e 
colore as folhas, as flores, a terra, as 
águas e faz brilhar o mundo à nossa volta. 

É um processo de culpa que busca o 
arrependimento e quer fazer voltar e 
corrigir o que não mais pode ser corrigido, 
tão-somente transformado, através da 
própria transformação. 
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Mas a culpa impede que nos 
transformemos, pois congela a dor da alma 
e o coração não consegue oferecer o calor 
do sentimento amor, do autoamor que 
promove todas as mudanças em nós 
mesmos. 

Se não podemos voltar e corrigir, mas 
já conseguimos nos arrepender, resta-nos 
agora seguir em frente, tão-somente, e 
fazer do novo caminhar um movimento de 
acertos e tentativas de transformação, de 
autotransformação. 

Sermos seres melhores e deixar o 
coração aquecer nossa alma, abrir as 
janelas dos sonhos e das realizações 
promovendo um novo mundo onde o sol 
brilha e ilumina as estrelas para que 
mesmo nossas noites tenham seus 
momentos de luz. 



27 

 

 

Estamos a todo o tempo traçando linhas 
em forma de ações dos mais variados 
tipos. 

Por momentos ações de luz, por vezes 
ações de sombras. Elas ora se interpõem, 
ora são tão isoladas quanto antagônicas. 

O que não percebemos ou temos 
consciência é do quanto essas ações se 
refletem, no ambiente em que nos 
inserimos, em forma de projeções que 
permeiam o espaço à nossa volta 
interferindo não só em nossas próprias 
vidas quanto nas daqueles que vivem 
conosco, ou mesmo à distância 
considerando que a parte interfere sempre 
no todo. 
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Vale a pena refletirmos sobre isso e nos 
conscientizarmos da nossa 
responsabilidade ao traçarmos linhas e 
ações buscando matizes e vibrações que 
nos tornem melhores como Espíritos e nos 
transformem em agentes propulsores de 
mundo melhor. 
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Como são os sonhos de criança? 

Tem nuvens, sorrisos, castelos, 
bichinhos. 

Não pode faltar o arco-íris, como a 
traçar caminhos por onde viaja a 
imaginação. 

Sonhos assim não deveriam ser só das 
crianças. 

Todos nós deveríamos manter esses 
momentos criativos e buscar nas nuvens 
os pássaros, os ursinhos, jacarés, castelos, 
os anjos. 

Por que perdemos essa poesia? 

É muito bom deixar que a nossa criança 
interior sobreviva a todas as intempéries, 
dificuldades, dores... deixar nossa alma 
navegar em devaneios. 
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São esses momentos que nos mantêm 
saudáveis, emocional e fisicamente. 
Iluminam a nossa alma e nos mostram que 
ainda há espaço para sonhar. 
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Quando olhamos à nossa volta nem 
sempre percebemos que há algo mais do 
que um simples olhar pode acolher. 

Além do céu, das estrelas, do sol, da 
natureza e suas inúmeras expressões... há 
uma beleza que o olhos não podem captar. 

Energia que nos envolve e proporciona 
bem-estar, prazer, acolhimento, expansão 
de sentimentos. 

Conectados com essa energia não só 
nos sentiremos melhores, como também 
seremos instrumentos para tornar melhor o 
mundo à nossa volta. 
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Sou Ser eterno e muito ainda a aprender. 
Tenho uma luz dentro de mim 
Que preciso fazer acender. 
Tenho um poder no meu interior 
Que o Mestre afirmou existir. 

Posso ousar persistir 
Em fazer do meu caminhar 
Uma jornada de luz, 
De esperança, de paz e de amor. 
E nisto vou me empenhar em conseguir. 
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Caminho por entre os ventos, 
Ouço o sussurrar da brisa e dos gorjeios. 
São suaves murmurares e assobios, 
A me encantaram pela magia desses 
cantos. 

Ouço o cantar das águas ao longe, 
Pois sem água não há brisas nem magia. 

Os pássaros bicam pequenas gotas, 
Plantas sorvem a vida nessa energia. 

Fecho os olhos e percebo 
Os sons e os encantos ao meu redor. 
Abro os olhos e vejo 
Cores, brilhos, beleza. 
É o pulsar e o se mostrar a Natureza, 
Em seu modo exuberante de demostrar 
amor. 
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Buscando as cores e os sentimentos, 

Traços que nos encantem, 

Criei uma Mandala em forma de flor 

Com as cores do céu, da mata e do 
brilho do Sol. 

Peço que o céu nos abençoe; a mata 
nos envolva em energia de cura, de paz e 
de amor; o brilho do Sol nos aqueça e nos 
traga força, coragem e determinação para 
buscar novos caminhos de consciência, 
elevação e bênçãos. 
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Por vezes buscamos os mesmos 
sonhos. 

Mas sonhos não podem ser iguais, 
precisam de um detalhe que os identifique. 
Sonhos para serem realmente sonhos têm 
que trazer uma beleza especial, um toque 
a talvez emoldurar as imagens que ficaram 
em nossa memória. 

A vida é assim, por vezes achamos que 
estamos vivenciando as mesmas 
experiências, mas isso não é verdade, pois 
a vida é criativa e emocionante e para ser 
emocionante tem de surgir algo novo, uma 
roupagem nova que lhe ofereça graça, 
inquietude e prazer. 
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Criança que fui, 
Ensimesmada e pensativa, 
Brincava, corria, pulava, 
Ao tempo que, 
Simplesmente, 
Sonhava. 

Crescia e buscava 
Entender o que me ocorria. 

Estudava, meditava. 
Livro... amigo de todo dia. 

Muitos olhares me oferecia. 

Adolescente intrigada 
Com os ocorreres à volta. 
Não entendia o que era a vida. 
Mas tudo deixava passar 
Ainda a correr, brincar e sonhar. 
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Alguns anos se foram, 
Minha juventude à porta batia. 

Outros olhares percebia, 
O brincar se ia... novos sonhos 

Em minha mente me ocorria. 

A estudar sempre me via. 
Ler e refletir sobre tudo o que podia. 
Buscar conhecimentos, aprender 
Mais e mais, quase em agonia, 
Ciência, religião ou filosofia. 

O viver se me apresentava 
Como uma dose de experiências, 

Emoções, carinho, afeto. 
Sem consciência, ainda, do sentido 

Da própria vida que vivia. 

Responsabilidades?  Eis que surgiram. 
Trabalhar, correr, estudar, 
Com um novo olhar. 
Outros sonhos a buscar. 
Novos horizontes conquistar. 
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Compromissos tomavam meu tempo 
A exigirem o fazer e o realizar. 

Ir e vir incessante, 
Por vezes angustiante. 

A razão me restringiu o sonhar. 

No imo do meu Ser 
Sentia o sonhador ali viver, 
Mas o movimento da vida 
Não me permitia deixá-lo se expressar. 
Para ele não havia lugar. 

Em oportunidades, por certo, 
Que turbilhão de sentimentos e 

emoções 
Me fizeram perder o norte. 

Difíceis momentos aqueles, 
Como pude deixar de ser forte?! 

Não tinha forças para resistir 
E muitas vezes me vi sucumbir. 
Algo, no entanto, ainda em mim vivia, 
A buscar me dizer que ali existia 
Uma força, uma crença, mudar eu poderia. 
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Oportunidades novas surgiram 
De fortalecer o olhar sobre o amor e a fé, 

Que ainda morava no imo do meu Ser. 
Reavivado foi pelo amor, 

Confiança para o meu viver. 

Novos anos se passaram, 
Dificuldades e desafios se apresentaram. 
A fé e a confiança presentes em mim 
Mantiveram-me forte, determinada, 
A seguir em frente, vencer. 

O estudar agora tomou outros rumos. 
Novos livros, novos saberes. 

Ainda que de mesmos fundamentos, 
Mas de olhares do antes diversos. 

De filosofia e religião... mais 
transcendentes. 

O conhecer agora deixou de ser inerte. 
Passou a ser atuante e agente. 
Agente do meu próprio crescimento 
Atuante no compartilhar o saber. 
Conhecer e partilhar é o meu movimento. 
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Seja nas palavras ditas ou escritas, 
Seja em prosa ou em verso, 

Seja até mesmo em formas e cores. 
O saber não pode ser só meu, 

Tem de ser espalhado ao vento. 

Como sementes a ter em si 
A força e o poder de recriar, 
O saber far-se-á germinar, 
Tornando-se fruto para alimentar 
Corações e mentes por onde trilhar. 

Prazeroso esse pensar, 
O de sentir-se agente do conhecer. 

Ver nos olhos de alguém 
O poder da descoberta, 

De novos horizontes a mirar. 

É como abrir-se o véu 
Que empanava o olhar. 
Caminhos que se abrem claros, 
Nítidos os detalhes a visar. 
Nova esperança a se descortinar. 
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Vejo claro o meu caminho, 
Ainda que com mil indagações. 

No entanto, respostas sei que vou 
encontrar. 

Preciso ter olhos de ver e ouvidos de 
escutar. 

Para meu seguro e firme caminhar. 

Aprender mais dos ensinamentos 
Do grande Médico de corpos e de almas. 
Mas não deixá-los como simples letras 
mortas, 
Torná-los vivos em minha vida, 
Pelo exercício e experienciar. 

Meu modelo e guia, o Amado Mestre, 
A envolver-me todo o tempo. 

Sentir Sua presença, intensa, dia-a-dia. 
A dar-me forças e esperança 

A todo o momento. 

Quero a esse novo caminhar 
Oferecer-me por certo. 
Espírito renovado e olhar aberto. 
Ampliar horizontes e ter como meta 
O Universo a expandir sem limites. 
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Ousado o meu intento, eu sei. 
Mas o Mestre disse certa vez: 

Vós sois deuses. 
Também afirmou em mesmo tom: 

Deixe brilhar a vossa luz. 

Sou Ser eterno e muito ainda a aprender. 
Tenho uma luz dentro de mim 
Que preciso fazer acender. 
Tenho um poder no meu interior 
Que o Mestre afirmou existir. 

Posso ousar persistir 
Em fazer do meu caminhar 

Uma jornada de luz, 
De esperança, de paz e de amor. 

E isto vou me empenhar em conseguir. 

Mil anos ainda podem me exigir 
Para que eu consiga esta meta alcançar. 
O que não posso é desistir 
De esta jornada trilhar. 
Seguirei em frente, vale a pena acreditar. 
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Não por recompensas ou glórias, 
Contrapartidas terrenas, tão-somente. 

Elevar-se espiritualmente 
Tem sentido diverso, é transcendente. 
Está além do que alcança hoje nossa 

mente. 

Confiar é preciso e trabalhar 
Nossa Alma em fazer-se acreditar, 
Ter fé e prosseguir. 
Nos ensinamentos do Mestre se empenhar 
Com força e coragem no caminhar. 



44 

 

 
Cantar, brilhar, até mesmo gritar e 

expressar-se em júbilo. 

Abrir um sorriso amplo – olhos, lábios -, 
por inteiro. 

O corpo como que se expande para 
abrigar emoções das mais variadas. 

Os braços se elevam abrindo-se como 
a quererem abraçar e envolver o mundo à 
volta. 

Os olhos se fecham e os pulmões 
absorvem o ar repleto de energia que nos 
revigora. 

Depois, em um momento de mansidão 
e plenitude, o Espírito se mostra refeito dos 
reflexos das experiências vividas. 

É o resultado do perceber o valor da 
alegria de viver. 
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Muitas vezes nos fechamos, fugimos da 
realidade que nos sufoca, entristece, 
embrutece. 

Ficamos como que cristalizados na 
nossa dor. 

O mundo nos parece cinza tão-
somente, sem nuances, sem brilho, sem 
cor. 

Mas o mundo não é sem cor, muito 
diverso disso! 

Há vários matizes nas formas que há à 
nossa volta. 

Tonalidades intensas, por vezes 
suaves, seja nas flores, no céu, no mar, 
nas matas, nos animais, em tudo o que nos 
cerca. 
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As pessoas à nossa volta distribuem 
sorrisos, abraços, palavras amigas... é 
verdade que por vezes nem tanto. 

No entanto, também as diferenças 
fazem parte das cores e do brilho que 
precisamos encontrar com o nosso olhar. 

Precisamos abrir a janela da nossa 
Alma. 

Mesmo a experiência da dor pode 
proporcionar um novo olhar para a vida – o 
aprender a viver. 

Seja no prazer ou satisfação, até 
mesmo nos obstáculos e dificuldades, 
devemos abrir o nosso olhar e perceber a 
beleza que existe ao nosso redor. 

Devemos abrir a janela que nos oferece 
a oportunidade de viver com Alegria.  
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A noite se vai e um novo dia nasce em 
esperança e sonhar. 

Eis que vejo uma leve luz no horizonte. 
Céu quase negro, salpicado de estrelas 

deixando-se colorir por uma doirada luz 
ainda somente se espreitando em uma 
linha ao longe. 

A lua já não vejo, como que se esconde 
já meio cansada após uma longa noite a 
brilhar. 

Dia que surge imantado pela luz e pela 
paz. 

Seja hoje momento de pensar, imaginar 
e pelo espaço navegar. 

Minha mente a criar o que possa vir a 
ser belos sonhos realizar. 
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Curioso quando o que vejo não é o que 
está para onde olho. 

Meus olhos como que percebem além 
do que está à minha frente, que se torna 
invisível, transparente, para que eu possa 
observar o que transcende a percepção da 
minha razão. 

É interessante quando ocorre e eu 
possa ter consciência do fato.  

São os olhos do corpo e os olhos da 
Alma que se fazem presentes em um só 
momento e minha mente tem a capacidade 
de absorver e decodificar as duas imagens 
e torná-las reais. 
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Sei que isso não ocorre a todo tempo, 
nem mesmo com todas as pessoas, e por 
isso torna-se difícil explicar. 

Só sei que é possível, e é muito 
prazeroso deixar-me levar pelas formas e 
cores do aqui e do que percebo além. 
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Por vezes sentimo-nos solitários. 

A questão é, o que realmente 
representa a solidão? 

Um corpo só, em um ambiente vazio de 
outras pessoas pode representar, em 
alguns momentos, oportunidade 
maravilhosa de buscarmos a nós mesmos. 

Meu corpo, minha mente, Eu Espírito, 
tentarem se conhecer, encontrar seus 
valores, tomar consciência da sua 
importância no Universo. 

É algo transcendente! 

Vale a pena vez por outra buscar esse 
tipo de encontro e estar sozinho.  

Simplesmente sozinho, mas não 
solitário. 

Estarmos a sós nem sempre é solidão. 
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Sabemos que nos foi concedido o 

esquecimento de tempos passados para 
que possamos assumir esta nova 
experiência, em vida corporal, sem nos 
envolvermos com energias de mágoa, 
culpa, ódio, rancor e outros sentimentos 
que nos prejudicariam no cumprimento de 
nossos compromissos. 

No entanto, foi-nos concedida a bênção 
do conhecimento de que isto é fato e que 
podemos nos elevar espiritualmente 
empenhando-nos no exercício do 
Evangelho do Cristo, revendo valores e 
atitudes. 

Somos seres em evolução e temos em 
nós, na nossa Consciência, as Leis Divinas 
Universais e, por conseguinte, temos 
condição de nos conectarmos com esses 
princípios. 
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Diante desse conhecimento e da 
necessidade de buscarmos a nossa 
evolução, não precisamos saber quais 
foram os nossos erros, os nossos desvios 
morais, precisamos tão-somente 
aplicarmos esse conhecimento em nossas 
vidas e buscarmos o nosso contato íntimo 
com o Pai.  

Este saber remete-nos à convicção de 
que devemos nos deixar impregnar pela 
energia Divina, que está a nos envolver 
todo o tempo, e possibilitarmos que o 
nosso corpo e a nossa Alma sejam 
transformados a caminho da perfeição a 
que Jesus se referiu: “Portanto, deveis ser 
perfeitos como o vosso Pai celeste é 
perfeito” (Mateus 5:48) 
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A noite pode ser um momento de 
descanso, de abandono para refazimento 
das energias do corpo. 

Mas a noite também costuma ser a 
oportunidade de se navegar pelos sonhos, 
pelas fantasias. 

Pelo simples deixar-se levar por novos 
horizontes que se abrem no Universo onde 
residem as estrelas, a lua, lugares por 
onde transitam os poetas para buscar 
palavras e expressões que vão além da 
capacidade dos simples mortais que 
firmam seus pés na Terra e não se 
permitem alçar voos com os pássaros, 
menos ainda com os Anjos. 
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Precisamos mudar o nosso olhar para o 
que devemos fazer no nosso dia-a-dia com 
relação à busca por proteção espiritual. 

Pensamos que a proteção vem com a 
prática da busca pelo bloqueio do ambiente 
em que vivemos, seja no trabalho, seja no 
ambiente doméstico, seja em nossos 
próprios corpos. Como que visando não 
permitirmos a entrada de energias 
negativas, a intromissão das trevas em 
nossas vidas. 

É um engano proceder assim. 

As trevas não existem, o que existe é a 
ausência da luz. 

O que devemos buscar não é o 
impedimento da intromissão das trevas e 
sim abrirmo-nos à entrada da luz que irá 
iluminar os ambientes em que vivemos 
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fazendo com que esses lugares não mais 
fiquem sem a luz. 

E para que estejamos em condições de 
nos abrirmos à luz e deixar que a luz nos 
envolva e penetre nos ambientes onde 
vivemos, precisamos mudar nossos 
pensamentos, comportamentos, conceitos, 
valores. 

Só com a autotransformação e a 
renovação de nosso íntimo 
transformaremos o ambiente à nossa volta. 

É a partir de então que não 
precisaremos mais nos preocupar com as 
trevas, pois a luz iluminará todos os 
ambientes onde estivermos, a começar 
pelo nosso próprio ambiente interno – nós, 
espíritos renovados e transformados em 
ambientes de luz.  

A paz esteja com todos nós, agora e 
sempre. 

Graças a Deus. 

Um espírito chamado simplesmente 
Maria 



56 

 

 

Passamos nossos dias indo aqui e ali 
sem nos darmos conta do que está à 
nossa volta. Olhamos para nossos 
problemas, para o que as outras pessoas 
estão fazendo, por vezes nem mesmo 
olhando para nós mesmos. 

Há um momento, porém, que 
despertamos para algo que está tão perto 
de nós, bastando abrir a janela de nosso 
quarto e olharmos para o que está bem à 
frente de nosso olhar... um simples e 
pequeno jardim. 

A partir deste momento o mundo toma 
nova dimensão e o nosso olhar vai além da 
simples visão do que ali está. 
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A partir de então será mais do que um 
simples jardim, são cores, vida, cheiros, 
emoções... 

É este o despertar da nossa Alma, 
mesmo que de forma incipiente, mas o 
suficiente para começar a fazer diferença 
nas nossas vidas. 
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Quem disse que o deserto não tem flor? 

Flores que se abrem lindas. 

Em tons e matizes a alegrarem nossos 
olhos, se abrem como luzes em áridas 
terras. 

Há os amantes das Rosas do Deserto, 
fiéis cultivadores desses espécimes, pois 
que raros e deslumbrantes. 

Merecem cuidados e carinhos, pois que 
sobrevivem somente em condições 
especiais. 

Aqui o meu carinho em forma de arte, 
na tentativa de retratar a beleza que há 
nessas flores, rosas que no deserto têm o 
seu lar. 

Acompanha arte de mesmo título. 
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Por vezes a inversão das cores, do 
brilho, fazem com que o detalhe ressalte e 
se sobressaia. 

Quem sabe se conseguirmos, vez 
por outra, mudarmos o nosso olhar 
buscando o detalhe, a essência, 
conseguiremos fazer com que o pano de 
fundo perca a importância permitindo 
enxergarmos o que realmente deve ser o 
foco da nossa observação?!   
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Por vezes passamos pela vida 

simplesmente por passar. 

Não fazemos contato com o que nos 
cerca. Olhamos à nossa volta, mas não 
vemos o que olhamos. Muitas vezes é um 
simples olhar vazio, sem nos 
emocionarmos com a beleza tão 
expressiva no mundo. 

Se o nosso olhar buscasse perceber 
melhor o mundo nós o veríamos de forma 
diferente, teríamos oportunidade de nos 
emocionarmos a ponto de sentir prazer em 
estar vivo e poder participar do milagre da 
vida. 

Olhar e ver exige que nos envolvamos 
com a vida em todos os seus aspectos. E, 
ao olhar e ver, aprender a buscar os 
sentimentos e perceber a luz que existe em 
cada um de nós. 
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Olhar o mundo à nossa volta não se 
limita a visualizar os contornos, as cores, 
as formas. 

Olhar vai muito além. 

Também compreende perceber-se, 
sentir a própria alma, mesclar sentimentos, 
imagens, sons, trazendo para si as 
emoções que o amalgamar proporciona e 
oportunizar nosso Ser o transformar-se a 
partir da experiência concedida. 
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Nós percebemos o mundo não só com 
os olhos, também com os ouvidos, através 
do olfato, pela sensibilidade, sentimentos, 
emoções, com o tato, pelos nossos 
condicionamentos, memórias, conceitos, 
conhecimentos. 

Compreender o que nos cerca passa 
pelo olhar sob várias fontes de percepção. 
Quanto mais conhecimento, memórias, 
sentimentos, melhor e mais aguçado torna-
se nosso olhar para alcançar os 
significados dos acontecimentos em maior 
amplitude e profundidade. 
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Sabe aquele jardim de que falamos 
quando do “brincando no jardim”? 

Não serão só flores, cores e cheiros... 
também haverão trinados de pássaros a 
emocionar nossos corações abrindo ainda 
mais nossos horizontes de esperanças e 
sensações. 

Abra a janela do seu quarto interior e 
perceba o quanto ainda há para perceber 
em sua vida. 

Bem-vindo aos sonhos e à beleza. 
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O caminho de evolução é aquele em 
que podemos encontrar a paz, ainda que 
tenhamos obstáculos a transpor, muito 
trabalho a realizar e dificuldades a vencer. 

Quando sentir uma dor em seu coração 
não sofra. Faça desse momento um 
momento de gratidão pela oportunidade de 
aprendizado que está acontecendo em sua 
vida. 
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Quanta dor existe em cada coração que 
reconhece suas falhas e deseja encontrar 
o caminho da redenção! 

Reconhecer as próprias falhas já é uma 
tomada de consciência que oportuniza o 
início da autotransformação, a partir do 
autoconhecimento. 

A partir desse momento, nossa atitude 
deverá ser de prosseguir nesse caminhar e 
descortinar, dia a dia, novos horizontes de 
esperança, confiança e fé no poder de 
Deus em nós. Não desistirmos nunca de 
irmos ao encontro do amor que Ele tem por 
nós. 
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O despertar de um novo dia é sempre o 
reavivamento da esperança de novas 
realizações e conquistas. 

Deixemos que nossa Alma acolha a 
esperança, a confiança e a fé. 

A partir de então, encontraremos força 
e coragem para ir em busca da 
concretização de nossos sonhos. 

Sonhos esses que, pela confiança e fé, 
serão o espelho do que a Alma necessita 
para encontrar e desenvolver a própria luz. 
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Adoro levar meus olhos a passear... 

Auroras, ocasos, flores, troncos e 
galhos, aves, nascentes, rios, mares, céu, 
lua, estrelas e o que mais meu coração me 
pedir para encantar-se e sonhar. 
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A noite como que expressa um 

sentimento de dor pela saudade que a faz 
sentir-se sozinha. 

É a ausência do sol que só se dispõe a 
surgir no horizonte quando a lua já está a 
cuidar-se para o seu giro em busca de 
outras noites. 

Ela, a noite, tem por vezes a 
oportunidade de sentir o sol a brilhar 
intensamente, através da lua que oferece 
sua face, quando plena a mostrar-se. 

Nesses momentos, a dor da noite tem 
gosto de uma saudade pequena, pois a 
face da lua a brilhar encanta seus sonhos 
de luz. 
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No entanto, quando a lua só se mostra 
como uma auréola, a dor da noite é plena 
de ansiedade a esperar por novas noites 
em que a lua mais uma vez se dispõe a 
espelhar o sol por entre as estrelas. 
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O amor cósmico é algo transcendente. 
Dizemos sobre amor algo muito diferente. 
Amor que se encontra no dia-a-dia 
É tão somente o querer bem 
A este ou aquele que nos quer bem. 

Amor verdadeiro no entanto 
Vai muito além de um sentimento fraterno, 
É semelhante ao amor materno. 
A mãe ama seus filhos 
Seja o que se aconchega em seu regaço, 
Ou mesmo aquele que se recolhe 
Sem saber expressar sentimento. 

A mãe, até mesmo, 
Demonstra afeto especial, 
Ainda que só aparente, 
Por aquele a se mostrar diferente 
Ou até mesmo indiferente. 
Pois percebe ser este 
Quem mais precisa da sua atenção, 
Por ser mais carente de afeição. 
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Amor de mãe quase se assemelha 
Ao Amor Cósmico que tenho em mente, 
Pois para ser um amor que transcende 
Deverá ser amor incondicional. 
Amor a ser mostrar em qualquer parte, 
Em qualquer circunstância, 
Por qualquer ser, seja planta, bicho ou 
gente. 

Amor iluminado, amor alegre, 
Amor colorido, amor expandido, 
Muito além deste mundo, 
Muito além do sol. 
Amor que vai além das estrelas. 
Como a envolver todos os astros 
Contidos no Universo. 
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Ao unirmos nossas mãos em prece, 
acolhemos a energia que buscamos  
permitindo que flua através das palmas das 
mãos e busquem circular pelo nosso corpo. 

Sendo uma energia de luz e de 
bênçãos, pelo contato com o plano 
superior da vida, seremos iluminados e 
abençoados a partir daquele momento, 
pois um contato de luz e de amor se fez. 
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A partir de uma reflexão de que o 
amadurecer é como escalar uma 
montanha: as forças diminuem, mas a 
visão é mais livre, mais ampla e tranquila... 
pensei: 

Eu estou nesta fase... as forças vão 
se esvaindo, aos poucos, mas mantenho a 
determinação de buscar energia suficiente 
para tentar realizar sonhos, deslumbrar-me 
com a beleza na Natureza e imaginar que 
um dia alcançaremos a paz que vislumbro 
ao longe... busco uma conexão com esta 
visão de um horizonte  de esperança e 
encontro minha própria paz na amplidão do 
Universo. 
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Há momentos de percebemos que o 
maior carinho que podemos demonstrar 
por alguém é compartilhar uma parte 
daquilo que nos é muito especial. 

Tenho um carinho especial pelos Anjos, 
não só por aqueles que têm asas e podem 
voar pelos ares, pelo espaço. Nem 
tampouco só por aqueles pequeninhos que 
ainda gostam de fazer peripécias por entre 
as flores nos jardins. Ainda por aqueloutros 
que ficam a nos mirar com olhos 
embevecidos por nos amarem tanto e 
sentirem que ainda temos muito a aprender 
a amar, mas acreditam em nós e confiam 
na nossa capacidade de aprender e 
evoluir. 
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Estes eu normalmente só posso ver 
com os olhos da Alma, mas posso senti-los 
comigo todo o tempo, uma bênção, por 
certo. 

Mas gosto de tê-los comigo na forma de 
pequeninas ou grandes peças e poder 
olhar para cada um deles com os olhos do 
corpo, tocá-los, senti-los fisicamente e, 
nesse momento, compartilhar com amigos 
muito especiais. 
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Canto o meu canto 
De amor pela vida, 
Sigo por caminhos de voltas, 
Sigo por caminhos de idas, 
Observo variados sons, 
Percebo ruídos de cores intensas 
Como sou tocada por suaves matizes. 

Há momentos de dor, 
Como momentos de risos. 
Por vezes os risos são de dores, 
Por vezes as dores são sorrisos. 

Dou voltas pelos contornos da vida, 
Quebro linhas do horizonte 
E deixo-me cair na imensidão. 
Chego a lugares inimagináveis 
Para onde só o sonho pode me levar. 
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Sonho com cores e sons, 
Sons de cores 
E cores de silêncio. 
Silêncio que repercute em minh’alma 
E me faz cantar. 
Cantar melodias de amor, 
Por vezes de dor, 
Por vezes de risos. 

Continuo por caminhos de voltas, 
Sigo por caminhos de idas. 
Ouço cores, 
Observo sons, 
De intensos momentos 
Ou suaves matizes. 
Vivo de amor, de dor e de sorrisos 

A vida é o meu canto de amor 
Meu caminho é de amor pela vida. 
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Eu estou em você e você está em mim. 

É assim que nos sentimos quando a 
compaixão vibra em nosso Ser. 

Quando sinto uma dor, não é só eu 
quem a sente. Sentem todos aqueles que 
estão conectados pela compaixão. 

Quando alguém sofre, sofre também as 
pessoas que têm sua alma interligada, pois 
serão uma só pessoa, uma só alma. 

Na realidade, mesmo quando não 
existe a compaixão no coração de alguém, 
ele sofre, pois somos um só no Universo. 

O que a compaixão proporciona é a 
consciência desse sentimento e nos 
impulsiona à ação de querer encontrar um 
caminho para reduzir o sofrimento do 
outro. 
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A compaixão é um sentimento que 
promove uma ação positiva em direção ao 
equilíbrio e à harmonia do Universo. 
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Temos todos a mesma origem, somos 
irmãos. 

Mesmo os que de uma mesma família 
consanguínea mostram-se, muitas vezes, 
diferentes. Por que não teríamos também 
as nossas diversidades em várias 
expressões de culturas e raças? 

Busquemos esta consciência e com 
certeza o mundo manifestará a 
fraternidade que existe em nossos 
corações, mas que ainda não conseguimos 
expressar, cristalizados que estamos em 
nossos preconceitos. 
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Fico a imaginar como seria flutuar entre 
as estrelas. 

Por enquanto, deixo-me sonhar com as 
imagens que surgem em minha mente e 
tento trazê-las para mim entre tintas e 
pincéis. 

Flutuo entre as cores, os contornos, as 
luzes e as sombras. 

O que me é possível no momento, mas 
não deixo de sonhar que um dia permitir-
me-ei flutuar livremente pelo Cosmos. 

E o sonho tornar-se-á realidade. 
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Gosto de voar. 

Não só gosto, tenho necessidade de 
levar aos ares meus pensamentos, meus 
olhares, minhas vontades, meus desejos. 

Levanto voos sejam rasantes, sejam 
aos céus. 

O que importa é não estar pousada na 
matéria, pois esta não me deixa no livre 
pensar e criar como em sonhos no 
imaginário. 

No entanto, há os momentos de 
pouso, de acordar para a realidade, de 
olhos abertos e atentos. 

É quando acolho a energia da terra, 
das plantas, percebo-me matéria e Alma, 
ao mesmo tempo. 



83 

 

Reflito sobre o que sou e onde 
gostaria de estar. 

Depois, alço novos voos e busco os 
meus sonhos por onde me permitirem 
navegar.
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Vejo o sol. 
Astro-Rei que aquece nossos dias, 
Ilumina e embeleza nossas vidas, 
Expõe contornos, cores e formas 
De todas as coisas. 
Proporciona o observar as sombras 
Que delineiam as formas. 

Não deixa que tenham tão só cores 
A se misturarem sem graça, 
Sem beleza, 
Brilho, 
Sem volume. 

Percebemos brilhos, 
Nuances que a escuridão oculta, 
Sem a luz refletida das formas, 
Das cores, 
Sem brilho e sem beleza para os olhos. 
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Olhos... 
Olhar...  
Sentir... 
Ah! O perceber pode ir além do ver. 
Podemos sentir com o tocar 
E o tocar não precisa do olhar 
Para se emocionar. 
Acontece à luz ou na escuridão 
Que por vezes pode ser fria pela ausência 
do sol. 
Mas... 

O sol que pode nos aquecer 
Não é só o Astro-Rei a brilhar no cosmos. 
O calor pode vir de inúmeras formas. 
Do aconchego de um ser amoroso, 
Da oferta de um ombro amigo, 
Das mãos que nos acariciam, 
De um abraço apertado, sentido. 
Calor das profundas emoções. 
Nascidas na Alma e nos corações. 
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Rosto que se fez lentamente 
Traço a traço, mansamente 
Branco sobre negro papel 

Nem tão real... virtual 
Mas real no se ver 

Virtual por não se tocar 
Tão só... mente 
Vai se colorindo 

Minhas mãos traçando 
Lenta... livremente 

Por vezes, vermelho 
Em outras, ocre marajó 

Rabiscos pretos por sobre linhas 
Fazendo traços de contrastes 

Cobrindo espaços indesejáveis 
Olho, analiso, penso, retoco 

Ainda insatisfeita, não desisto 
Continuo a rabiscar 

Oferecer cores e traços 
Faço sombras e brilhos 

Vou para os olhos 
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Janelas da Alma 
Busco o expressar 

Daquele rosto negro 
Em seu próprio olhar 
Delinear contornos 

Pigmentar a íris 
Pontuar a menina dos olhos 

Seu brilho, a luz refletida 
Observo, analiso aquele olhar 

O se expressar 
Poderia estar melhor... 

Não há perfeição na arte que fiz 
Eu também não sou perfeita na minha 

expressão 
Para ser mais real 

É melhor que fique assim 
Então, logo abaixo, 

Deixei algumas letras 
Minha assinatura 

Como artista que se deixou a criar. 

Poema feito tendo como referência 
uma arte de mesmo título 
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Há muitos bichos que me encantam, 

seja por suas formas, por suas cores, por 
suas histórias, ou pelas histórias que 
fazem sobre eles. 

São sempre encantadores. 

As corujas são instigantes pelo seu 
olhar e sua faceira maneira de ser. Seus 
olhos tão grandes como a terem condições 
de perscrutarem nosso íntimo e, ao mesmo 
tempo, mostrarem certa  fidalguia. 

Há poucos dias vi uma foto de uma 
coruja, azul. Incrível! Como pode existir 
uma coruja azul? Passou-me pela mente 
ser uma montagem, uma criação de 
alguém com criatividade extravagante para 
imaginar uma coruja azul. 

Não é que a coruja azul realmente 
existe?! Não só existe, é rara, com poucos 
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espécimes ainda remanescentes no 
mundo. 

Não resisti, tive que me aventurar a 
registrar em arte, no papel. E aqui está o 
resultado. 

Imortalizei a Coruja Azul com o meu 
carinho e respeito por este ser lindo que 
me tocou o coração. 
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Olhei para o céu. 
Negro, sem nuvens. 

Naveguei desde o chão, 
Levando meus sonhos 

Em um lento flutuar. 
Encontrei a lua. 

Linda, ainda que não plena, 
Pois o sol deixara-lhe uma beira 

Como que um namorar, 
Em êxtase e devaneio. 

Tomo sua imagem 
E guardo-a em meu coração. 



91 

 

 

Olho para os céus. 
Vejo as estrelas. 

Deixo-me navegar. 
Abrindo dos sonhos os véus, 

Entre cores de aquarelas, 
Sinto o meu corpo flutuar 
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Há um novo cantar de sons 
Pelo mundo em que vivo. 
Sinto as dores de muitos 

Ouço o cantar de corações. 
São tantas as imagens 

Que me cercam, que me envolvem. 
Esqueço-me de outras 
Que ficaram para trás. 

As novas são novas e lindas, 
Por expressarem novos sentimentos. 

As que já se foram são antigas, 
Por isso ficaram para trás. 

Não por não merecerem meu canto, 
Mas por não expressarem mais 

Meus sentimentos, sonhos ou amor. 
Vejo o mundo mudar, 

Explodir em inusitadas imagens, 
Cores, luzes, sons, sonhos... 

São nossos desejos que hoje outros, 
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Diferentes de antes, mesmo de ontem. 
Pois queremos mais sentido, 

Sentido no que somos, 
No como sonhamos, 

No que temos ou percebemos. 
Valores que se vão e outros que vêm. 

Conceitos antigos tornam-se idos, 
Pois muitos são preconceitos. 

Busco conceitos novos, 
Valores de verdade, 

Que não se expressam pelo que valem. 
Expressam-se pelo que são. 
Assim sente o meu coração, 

Minha mente também. 
Pois não sou mais só 

Sentir emocionalmente. 
Sou razão, sou intelecto, 

Com sentimento, com afeição. 
Pois quero mudar o meu mundo, 

Seja interior, 
Seja onde vivemos todos nós. 
Liberdade de pensar, de agir. 
Com sensatez, com equilíbrio. 

De quem fez-se luz. 
Fez-me bem, fez-se paz. 
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Paz de todos nós. 
Aprendermos o que vale. 

Aquilo que muda e não o que mantém. 
Pois manter sem pensar, 

Só no deixar-se ir, 
Não promove a dinâmica 

De vidas novas. 
Mentes novas. 

Conceitos, ideais. 
Somos seres que buscam 
A evolução, o despertar. 

E para despertar 
Precisamos acordar. 

Quero abrir meus horizontes, 
Como véus a descortinar 
Uma vida de esperança. 

Esperança de esperançar, 
Pois esperar não traz beleza, 

Só é mesmo tristeza, 
Sem consolo, sem movimento. 
Preciso movimentar minh’Alma, 
Deixar meu corpo deixar-se ir. 

Nos sonhos e no despertar 
De mudanças. 

Sejam em explosões, 
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Ou no meditar. 
Irrequietos movimentos, 
Ou simples desabrochar 

De uma nova vida 
De brilhos, 

Que só acontecem 
Quando a Alma está pronta. 

A se descortinar. 
Para novos sonhos, 

Novas ideias e ideais. 
Isto ocorre sabe como? 
Quando aprendemos 

A verdadeiramente Amar. 
Amarmos a nós mesmos, 
Valorizar nossos sonhos. 

Amar quem está ao nosso lado, 
Pois também fazem parte de nós. 

Somos todos um 
Neste Universo... ou pluriverso. 

Vivermos, aprendermos 
E deixarmo-nos seguir 

Como um só Ser... melhor. 
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Folhas que esverdeiam, 
Flores que incendeiam, 
Corações a palpitar, 
Mentes a sonhar, 
Sonhos a navegar. 
Pois que sentimentos não se fazem sós. 
Precisam de sonhos, de emoções, 
Se fazem presentes no olhar e na voz. 
Olhares que incendeiam corações, 
Mãos que se tocam 
E tocam fazendo sons, 
Em múltiplos tons. 
Pois que são como flores. 
Estas que colorem a vida e trazem 
lembranças. 
Pois que são como folhas 
Estas que se esverdeiam como 
esperanças. 
Cores em todos os momentos, 
Expressando sentimentos, 
Seja em janeiro ou abril. 
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Maio ou fevereiro, 
Março, junho ou julho. 
Até mesmo agosto, 
Novembro ou setembro. 
Dezembro, também pode ser. 
Mas o sonhar em cores, flores e folhas, 
Neste momento de viver. 
Procuro, penso e descubro, 
Desta vez é outubro. 
Outubro em cores. 
Cores do sonhar, do amar e do viver. 

Poema produzido por ocasião da exposição 
“Outubro em cores”, com trabalhos em aquarela – 

somente flores. 
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Muitos de nós creem que caridade é 

oferecer algo material a quem esteja 
precisando. 

Alguns pensam que sentir 
necessidades é não ter coisas, bens, 
alimento para o corpo. 

Outros, no entanto, começam a ter 
consciência de que ser caridoso é perceber 
as carências daqueles com quem 
convivemos, em suas mais diversas formas 
de expressão. 

Há aqueles que já sentem em si 
mesmos algo que vai além do precisar e do 
oferecer aquilo que podemos tocar e 
perceber com os cinco sentidos do nosso 
ser. 

A partir deste momento, os que 
alcançaram uma certa consciência do que 
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seja caridade, sentirão uma força interior 
que os remeterá não simplesmente a doar, 
mas principalmente ao doar-se. 

Estes perceberão que as necessidades 
mais prementes, pelas quais passa a 
quase totalidade da humanidade, estão na 
carência do acolhimento fraterno, no 
aconchego de um abraço amigo, na 
valorização do Ser como um bem maior, no 
reconhecimento de que, antes de estarmos 
aqui como uma Alma em exercício do 
aprendizado e buscando seu crescimento 
moral, somos um Espírito eterno que 
necessita de fazer contato com o amor 
como instrumento de sua profunda 
transformação. 
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Sempre existirão aqueles que sofrem, 

vêm suas dúvidas permanecerem e, sem 
alento, podem até pensar em pôr fim aos 
seus dias aqui na Terra, achando que, 
assim, porão fim aos seus sofrimentos e 
angústias. 

Em vão suas tentativas, porque em 
outro plano continuarão suas tormentas e 
angústias com maior poder de exaustão e 
de dor, pois verão com mais clareza os 
motivos que os levaram ao estado em que 
se encontram e, se não houver a 
compreensão com Cristo, virá o desalento 
e a desesperança. 

Então, qual seria a participação de 
nós cristãos e de todos aqueles que se 
dispõem a trabalhar em prol dos menos 
favorecidos, se não o trabalho de amor, de 
acolhimento, de aconchego amoroso, 
carinhoso? 
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Precisamos estar mais atentos no 
nosso dia-a-dia.  A todo momento 
encontramos amigos de jornada em 
desequilíbrio e desesperança e nada custa 
acolhê-los em nosso colo espiritual e fazê-
los sentir que existem pessoas que os ama 
e compreendem e querem oferecer seu 
ombro amigo e fraterno. 

O que nos custa um sorriso 
acolhedor, uma palavra de conforto e 
esperança, um aperto de mãos, um abraço 
caloroso e reconfortante, um sopro de vida 
a energizar o seu corpo e alma. Podemos 
oferecer um pouco de nós mesmos para o 
reerguimento de alguém que sofre e 
desespera. 

Caso não estejamos próximos, que tal 
uma prece, uma doação à distância, um 
telefonema, uma carta, um recado amigo? 
Será que é tão difícil para nós fazermo-nos 
presentes em horas difíceis, quando mais 
se apresentam necessárias as provas do 
nosso carinho, do nosso afeto? 
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Lembrem-se, irmãos, mantenham-se 
presentes seja como e onde for. Uma 
presença amiga, uma palavra de carinho, 
de afeto, pode mudar totalmente a direção 
que possam estar tomando as vidas de 
vários companheiros de jornada. 

Sejamos cristãos verdadeiramente 
sendo trabalhadores afinados com o 
Evangelho de nosso mui querido Mestre 
Jesus. 

Amar, amar e amar, sempre, com 
Cristo no coração. 

Paz 
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Eis que a lua surge linda, exuberante, 
Em todo o seu explendor. 
É o nascer de esperanças, 
De paz, de luz e de amor 

Não se deixe abater. 
Quando o céu apaga suas luzes, 
São nossos olhos que deixam de ver 
Os brilhos das estrelas e do luar. 

Se prestarmos atenção, 
O sol desceu no horizonte 
Mas não se foi simplesmente. 
Ele se faz nascente em outro despertar. 
A lua, por sua vez, toma o seu lugar 
E brilha nas nossas noites, 
Trazendo a esperança em seu brilhar. 
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Não é simples compreender a alma de 
um artista, pois sua alma está em 
constante transformação através de cada 
processo criativo pelo qual transita.  

É a própria metamorfose buscando o 
seu momento de borboleta em um 
exercício constante de aprendizado e 
realizações. 
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Imagine um lindo lugar 
Onde podemos sentir 
A aragem do mar, 
Ouvir suas ondas, 
E em suas águas mergulhar. 
Imagine este mesmo lugar 
Onde podemos ver um rio, 
Barcos ali a navegar, 
Pássaros pelos céus a voar, 
Pescadores com suas redes a pescar. 
Eu sentada em uma ponta de rio e mar 
Onde estão os dois a se encontrarem. 
Observar o nascer do sol, 
A brilhar o verde mar, 
Em lindos tons dourados 
Sob o azul do céu também a brilhar. 
Contemplar, neste mesmo lugar 
O nascer de lua cheia 
Por entre nuvens a se despertar, 
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Em tons de azul, rosa a se mostrar. 
Também ali ainda, entre o rio o mar, 
Poder contemplar o sol 
A fazer brilhar o rio 
Em dourados raios  
E no horizonte a se inclinar. 
Brilhar coqueiros, 
Em contraste com o azul do céu 
A se destacarem. 
Este lugar existe 
Nessa terra de belezas mil. 
Arraial d’Ajuda, 
Ponta do Apaga Fogo 
Às Margens do rio Buranhém. 
Na linda terra chamada Brasil. 
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Escolho as cores. 
Toco com elas o pincel. 

É um ir e vir 
Entre tinta e água. 

Risco com vermelho, 
Escorro com amarelo, 

Traço com preto. 
Por vezes é do azul a vez. 

Um simples toque no papel, 
Em outros momentos 

É um deixar de água e cor 
Tomar forma, 

Definida ou talvez não. 
Deixo minhas mãos, 
Seguirem a intuição. 

Quem sabe não é minha a decisão!? 
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Deixar-me guiar pela força dos pincéis. 
Movimentos intensos, ágeis, seguros. 
Por vezes, suaves, leves, sensíveis. 
Observar o ir e vir de vontade própria 
Não minha, mas das minhas mãos. 

Como se minha mente não fosse minha 
Tão-somente. 

Meus olhos em movimentos intensos 
A acompanhar minhas mãos e os pincéis, 

Nem percebia bem o que fazia, 
O que sentia, 

Tão-só agia, repito, não eu, 
Talvez o meu Eu 

Que sentia por si só, 
Mas não me dizia 

Comandado por não sei quem 
Ou o quê!? 

Alguém pode estranhar 
Ou estranhar-se por não entender 

Eu até tento... compreender. 
Pois por vezes minhas mãos 



109 

 

Têm como vontade própria 
E agem, seja por pincéis, 

Ou tinta sobre papéis. 
Querem se expressar. 

Eu? Deixo-as me dizerem 
A que vêm. 

Querem me dizer algo? 
Ou simplesmente... 

Não me dizem só dizem 
A alguém? 

Pode ser, quem o sabe? 
Sou eu a permitir 

Sou dona dos meus anseios, 
Por vezes quero devaneios 

E me faço navegar por sonhos, 
Por imagens ou por símbolos. 
Minhas mãos, minhas amigas, 

São os instrumentos de que me faço 
utilizar. 

Fazem parte do meu corpo. 
Mas, por vezes 
Não são parte, 

São o próprio corpo a esgueirar-se a criar. 

Poema feito tendo como referência uma 
arte de mesmo titulo 
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Hoje eu quero brincar com cores e formas 
Em papel escuro como a noite. 
É como navegar em mente 
Com ramos e flores como fossem 
Astros e estrelas a viajarem 
No Cosmos infinito e distante. 

Deixo-me  sonhar e navegar, 
Por jardim em noite estrelada, 
Pois que estrelas me trazem saudade, 
De tempos idos em que, talvez, 
Flutuasse eu pelo Universo, livre, 
E ali vivesse não em sonho, mas de 
verdade. 
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Muitas vezes gostaríamos que outras 

pessoas pensassem como nós. 

Por vezes pensamos na beleza de 
alguém tendo como referência 
características e expressões que 
consideramos ideais. 

Uma forma de supervalorização do 
próprio Eu. 

Não percebemos que o mundo 
harmônico não é feito de 'Eus', não é feito 
de individualidades egóicas. 

Podemos até nos expressar de formas 
semelhantes, mas não somos iguais. 

A beleza que existe em cada um tem 
características próprias e por isso a beleza. 
A repetição não é prazerosa, o diferente 
traz alegria, ainda que não percebamos 
isso de forma consciente. 
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Uma Mandala, por exemplo, pode 
parecer uma repetição de imagens, mas é 
um engano. 

Mesmo que sejam imagens idênticas, 
estão expressas em simetrias, espelhadas, 
em distâncias iguais a partir do centro, mas 
em direções opostas e em ângulos 
diferentes. 

Por isso tornam-se belas. 

Se assim não fossem, seriam tão 
somente um desenho ou pintura seriada, 
mas sem expressão de conjunto. 

São formas que se fecham em um 
círculo, sem começo nem fim. 

É um sentimento de continuidade, 
quase de eternidade. 

Todos nós, apesar da individualidade, 
formamos juntos um todo e, como tal, 
expressão da completude dos sentimentos, 
expressões e valores de cada um. 



113 

 

 

Minha arte se faz em sonhos, 
encantamentos, percepções sutis. 

Primeiro se faz na mente. Posso ficar 
dias e dias imaginando como fazê-la 
presente, por vezes nem acontece 
materialmente. 

Quando resolve, por fim, trazer-se para 
os pincéis e tintas, é como realizar um 
sonho... refaço o que disse... é um realizar 
de um sonho que aconteceu, seu despertar 
através das minhas mãos e do meu olhar. 

Assim sou eu, artista de sonhos em 
cores, formas e letras.  
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Se há muitas moradas, 
Na casa do meu Pai. 
Se há outros mundos, 

Onde habitam humanidades. 
Por que me preocupar 

Onde estarei quando daqui me for, 
Já que em qualquer lugar outro, 

Onde esteja ou para onde seguir, 
Será só mais um novo lugar, 

De tantas outras moradas 
Que o Pai destinou 

Como alternativa de jornada, 
De crescimento, aprendizado, evolução. 

Preciso crer e confiar. 
Não importa onde esteja, onde viva. 

Importa como meu coração 
Acolha novos caminhos. 
Importa como eu Espírito 

Esteja preparado como seguir em frente. 
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O mundo que para mim for escolhido 
Deverá ser o meu lugar de viver. 

E não só de viver, mas de aprender. 
De trabalhar, de dedicar o meu tempo 

Para minha evolução. 
Não visando tão-só o meu caminhar, 

Mas o caminhar e o evoluir 
De outras Almas às quais esteja eu ligada, 

Por compromissos de outras eras. 
Estaremos juntas, por certo, 

Para o desabrochar de uma nova vida. 
Virmos a ser  filhos das estrelas, 

Em amor, paz, luz e bênçãos. 
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