
0 

 



1 

 

ELDA EVELINA VIEIRA 

Reflexões 

da Alma IV 

Observatório do Texto 
Brasília-DF 2020 



2 

 

Reflexões da Alma IV  © Elda Evelina 
Copyright ©Observatório do Texto, 2020 

Estão resguardados todos os direitos desta 
publicação que 

poderá ser reproduzida por qualquer meio, desde 
que citado 

o nome do autor. 

Impressão e acabamento: Art Letras 

artletras1@gmail.com 

Capa: Elda Evelina 

elda@eldaevelina.com 

Edição: Observatório do Texto 

observatóriodotexto@gmail.com 

Revisão: Raquel Verano 

 

VIEIRA, Elda Evelina 

Reflexões da Alma IV 

Brasília: Observatório do Texto, 2020 

144p. 

1.Mensagens  2. Poemas  3.Reflexões 

 

ISBN 978-65-80322-09-1 

Composto e impresso no Brasil - Printed in Brazil 

mailto:artletras1@gmail.com
mailto:elda@eldaevelina.com
mailto:observatóriodotexto@gmail.com


3 

 

- 

 

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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Responsabilidade 

Temos sempre de levar em consideração 
a necessidade de passarmos por 
aprendizados, muitas vezes doloridos. 

Dificilmente, no atual estágio em que nos 
encontramos, aprenderemos sem o 
exercício da tolerância, da fraternidade, 
da disciplina. 

As dores individuais serão na proporção 
de nossas capacidades e níveis 
evolutivos. 

As dores coletivas dependerão da forma 
como cada um de nós exerce a sua 
própria condição espiritual. 
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Somos todos responsáveis pelo que nos 
ocorre no contexto em que estamos 
inseridos. 

Devemos buscar fazer-nos melhor, a 
cada dia, com nossas ações e 
pensamentos. 
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Consciência e 
equilíbrio 

Devemos estar sempre conscientes da 
importância da manutenção do equilíbrio 
do Universo. 

Sendo parte integrante dele, o Homem 
precisa entender que o todo só será 
harmônico e saudável quando cada parte 
também o for. 

Cuidemos sempre para que possamos 
estabelecer nosso ponto de equilíbrio e 
alcançar a saúde física, mental e 
espiritual. 
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Palavras de Alma 
para Alma 

Não posso alcançar o que você está 
sentindo... posso ter empatia pelo que 
está sentindo. 

Não tenho como avaliar a sua dor... 
posso tentar amenizá-la emitindo 
energias amorosas para tentar acalentar 
a sua Alma. 

Não tenho como dizer a você o que 
fazer, ou o como fazer... posso acolhê-la 
nos meus braços e enxugar suas 
lágrimas. 

Posso afirmar, com toda a segurança... 
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Deus está com você e Ele sabe tudo o 
que não sabemos. 

Deus nos ama tão profundamente que só 
pode querer o nosso bem... e nesse 
“nosso” estão incluídos todos os Seres, 
inclusive os que não estiveram 
fisicamente em seus braços, mas 
espiritualmente deverão estar 
percebendo o amor que deixaram nascer 
em seus corações. 

Palavras que brotaram da minha Alma 
neste momento e entrego a vocês. 
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Clamar da Alma 

Há momentos em que vivenciamos 
problemas bem sérios. 

É quando acolhemos mentiras, mesmo 
sabendo que são mentiras. 

Não nos permitimos ouvir a Alma que 
grita querendo nos despertar. 
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Jaboticabas 

Há quem escreva com u e outros com o.  

Eu...? Bem, sempre quando tenho 
dúvidas minha opção é pelo o, pois com 
u eu me lembro do jabuti e penso ser 
melhor não misturar as coisas.  

Aqui, talvez, caiba umas carinhas 
risonhas para mostrar minha expressão 
marota pensando no que acabei de 
pensar e escrever.  

Bem, vamos passar para o meu refletir 
sobre essas frutinhas saborosas, que 
nos dão a impressão de serem negras. 
Engano, são arroxeadas, podendo até 
mesmo ter alguns traços do vermelho 
intenso.  

Jaboticabas remetem-me à infância.  
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Onde morava, quando criança, havia 
duas jaboticabeiras no quintal, entre 
outras árvores frutíferas.  

Quando estavam carregadas de frutos, 
eu buscava um galho em que pudesse 
me sentar para, calmamente, me deliciar 
comendo uma a uma.  

Sei que alguns vão estranhar eu dizer 
comendo.  

Mas é verdade! Eu comia... sorvia o 
caldo doce, saboreava a polpa grudada 
ao caroço e mastigava a casca, mas não 
engolia. 

Estranho? Não sei, para mim era natural 
saborear assim.  

Costumávamos, por vezes, “apanhar” as 
jaboticabas, colocá-las em uma bacia 
com gelo e, ali mesmo, colhê-las de 
dentro da bacia e nos refrescarmos com 
a temperatura daqueles frutos polpudos 
e geladinhos. 
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Acontecia no quintal, ou na mesa da 
cozinha. Dependia de nossa vontade e, 
as frutas, se rendiam ao nosso desejo de 
saboreá-las ao nosso gosto. Era um 
renderem-se aos nossos desejos.  

Uma outra coisa que poderia nos dar 
imenso prazer era ver as árvores 
floridas. Pequenas flores brancas que 
cobriam tanto o tronco como seus 
galhos. Poder-se-ia dizer que estavam 
como nevadas.  

Parece até engraçado, imaginar a região 
onde vivi minha infância poder estar 
nevada. Mais uma vez um sorriso maroto 
tomou-me o rosto. 

Minas Gerais, bem no interior... ainda 
que não o fosse... Triângulo Mineiro, 
Araguari, bem na ponta do “nariz” de 
Minas.  

Voltando aos frutos, a expectativa estava 
em encontrarmos aqueles grandes, 
alguns com mais de 2cm de diâmetro. 
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Podem acreditar! Eram carnudos, doces 
e muito saborosos. Por vezes havia até 
uma certa competição entre nós, os 
apaixonados pelas jaboticabas.  

Vez por outra, havia uma docilidade no 
coração de alguns. É quando o amor fala 
mais alto do que a gula. Se 
encontrássemos um desses frutos 
especiais oferecíamos a alguém como 
um presente muito especial, um 
verdadeiro tesouro.  

De jaboticabas já fiz licor e geleias. 
Quem sabe venha a, em outro momento, 
passar os detalhes das feituras para 
aqueles que tenham interesse em 
saborear de seu próprio fazer.  

Há alguns dias recebi de uma prima 
fotos das jaboticabeiras no quintal de sua 
casa. Estão aqui a ilustrar este artigo(*). 
Poderão confirmar o que disse logo 
acima... estão como nevadas.  
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Ela me contou que por vezes tem de 
competir com as maritacas. Estas 
querem saborear os frutos mesmo ainda 
verdes. Eu poderia até imaginar que 
seria para incumbirem-se de resgatá-las 
todas sem deixar uma sequer para 
alguém mais. Uma trama consciente, 
como crianças a “brigarem” pelo 
comando do território.  

Será que seria assim mesmo? Mais um 
sorriso maroto no meu rosto. 

Bem, creio que posso ficar por aqui. Já 
fiz o meu passear pelo interesse e 
carinho por esta fruta saborosa e até 
mesmo intrigante.  

Caso ainda me lembre de algo mais 
voltarei ao assunto. 

(*) o artigo está no site eldaevelina.com 
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Indiferença 
ou expressar-se? 

Como ficar indiferente a tantas coisas 
acontecendo no mundo? 

Como não expressar meus sentimentos, 
apesar de saber que posso incomodar a 
muitos e talvez, até provocar reações 
adversas? 

Como me deixar levar pelo receio de 
minhas emoções, em forma de palavras, 
intensificarem emoções desequilibradas 
e exacerbarem vibrações desarticuladas 
e descabidas? 

Muito difícil manter em mim tanta tristeza 
sem deixar-me expressar. 
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Sonhos 

Sonhos são livres… 

a fé é poderosa… 

a esperança é nobre... 

Somos feitos de sonhos, a fé nos 
fortalece e a esperança nos faz seguir 
em frente na busca por realizar os 
sonhos.  
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Oportunidades 

Apesar das dificuldades, devemos fazer 
de nossas vidas oportunidade para 
sermos felizes. 

Precisamos mudar a nossa disposição 
pela vida. 

Muitas vezes ouvimos pessoas dizerem 
que precisam sofrer para evoluir, para 
crescer espiritualmente. 

Na realidade, o que precisamos é de 
oportunidades de aprendizado e 
normalmente essas oportunidades vêm 
acompanhadas de dificuldades, porque 
muitas vezes ainda não conseguimos 
aprender sem ter que enfrentá-las. 
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Mas precisar de sofrer é outra coisa! 

Não precisamos nem devemos sofrer. 

Precisamos sim compreender que 
qualquer que seja a dificuldade ou a dor, 
ela é o nosso instrumento de 
aprendizado e crescimento espiritual. 
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Confiança 

Sentindo-me fortalecida na confiança de 
que nosso caminhar, ainda que de dores 
e dificuldades, deverá ser aquele que 
nos proporciona as oportunidades de 
descobertas, de aprendizados, de 
crescimento e evolução. 
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Escolhas e decisões 

Há momentos na vida em que 
precisamos definir bem nossos próximos 
passos.  

Por vezes escolhemos a emoção, é 
quando o coração toma o comando.  

No entanto, grandes decisões precisam 
ter como base, como fundamento de 
nossas decisões, a razão.  

Lucidez, lógica, equilíbrio, firmeza de 
caráter, fundamentos éticos e morais.  

Levar em conta riscos pessoais e de 
entes queridos, de pessoas que poderão 
ser envolvidas sem nem se darem conta.  
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Se temos capacidade de discernimento... 
somos profundamente responsáveis por 
nossas ações e teremos de acolher na 
consciência as implicações de nossas 
decisões.  

Saibamos fazer nossas escolhas. 
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Caminhar evolutivo 

Buscamos nosso crescimento espiritual 
sem percebermos que o processo 
evolutivo não está no procurar e sim no 
exercer, a cada dia, com determinação, 
confiança e fé, os ensinamentos trazidos 
pelo Mestre, Cristo Jesus. 
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Fazer escolhas e 
tomar decisões 

Quando deixamos de expressar o que 
sentimos e o que queremos, delegamos 
ao outro o poder de escolher o mundo 
que quer construir para nós. 

Abrir mão do direito de escolher e decidir 
é assumir que não temos opinião e não 
sabemos nos expressar.  

Precisamos definir bem o que queremos 
e o que não queremos. 

Ocorre muitas vezes de vermos, “fugir” 
de nossas mãos, o que realmente 
gostaríamos.  
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Chegou, então, a hora de mudarmos 
nossas escolhas tendo como referência, 
para a decisão, o que não queremos, ou 
mais ainda, o que nos recusamos a 
aceitar. Mudarmos, então, o objeto do 
nosso olhar para que não nos suceda 
algo pior.  

Deixar-se envolver pelos anseios do 
outro leva-nos a ter de viver a vida que 
não é a nossa. 

De início, pode parecer confortável por 
não termos de tomar decisão, por não 
termos de pensar, de dispender energias 
que nos possam parecer inócuas. 
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Depois, ao termos de enfrentar os 
resultados decorrentes da nossa 
omissão, talvez venhamos a nos 
arrepender da nossa incúria. Mas já será 
tarde e teremos de conviver com o nosso 
arrependimento. 

Importante sabermos o que realmente 
queremos, assumir posição a respeito 
com serenidade e lucidez.  

É fazermos parte de um processo em 
que seremos nós próprios a tentar fazer 
o caminho a ser trilhado. 

Uma consciência tranquila é de valor 
inestimável.  

Não podemos ser omissos deixando-nos 
levar ou delegando escolhas.  
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Sejamos ativos e determinados na busca 
de um mundo melhor, menos 
conturbado, onde cada um tem o seu 
direito de pensar e dizer, com 
serenidade, o que lhe vai na Alma. 



28 

 

Esperança na 
autodescoberta 

Há grande esperança na reformulação 
dos nossos conceitos e valores. 

Todos estamos em processo de 
crescimento espiritual e, em algum 
momento, iremos acordar para o que 
realmente importa em nossas vidas – 
reencontrar o Ser Puro que existe em 
nós, a luz que brilha em nossa Alma e 
agregar os ensinamentos maiores em 
nossas vidas. 
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Diversidade e 
compromisso 

Temos todos a mesma origem, somos 
irmãos. 

Irmãos de uma mesma família 
consanguínea também se mostram, 
muitas vezes, diferentes. 

Por que não teríamos também 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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A Alma e os sonhos 

Deixe seus sonhos voarem 

Com a suavidade de uma borboleta. 

Tenham todas as cores do Universo, 

O brilho de todas as luzes. 

O encantamento e a magia que possa 
imaginar a sua Alma. 
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Resistir ou agir 

A oscilação, a insegurança, o 
desânimo... creio que estão presentes 
em todos. Em alguns estão camuflados 
na raiva, no ódio, na insensatez, no 
descalabro de muitos sonhos e anseios.  

Se não há clareza de uma decisão 
convicta em qualquer dos sentidos em 
que queiramos traçar nossos caminhos... 
temos, então, de nos decidirmos pelo 
lado que menos nos agonia, agoniza e 
nos oportuniza encontrar um pouco da 
segurança ao que queiramos nos apegar 
para não cairmos no mar de maiores 
lamentações.  

Não podemos ter medo, temos de 
confiar. Confiar em nós mesmos e na 
lucidez que plantamos ao longo da nossa 
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história. Saber que temos conteúdo 
adquirido nas escolhas. Nas decepções, 
como também advindas dos acertos e 
das alegrias.  

São sementes que germinaram desse 
plantio e deverão florescer a partir da 
adubagem realizada pela confiança, pela 
esperança e pela fé.  

São nossos baluartes construídos com 
coragem e determinação.  

Se a insegurança nos fragiliza... 
recolhamo-nos nos recônditos de nossa 
Alma fortalecida e busquemos aí a 
coragem e o arrimo em que nos 
apoiarmos para seguir em frente e dizer 
a nós mesmos... não há medo a superar, 
pois este já foi anulado pelo amor e pela 
fé que existe em mim, Alma que não se 
deixa vencer. 
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Pôr do Sol 

O céu em fogo a fazer-nos lembrar que a 
vida é exuberante e bela. 

Deixar-se acolher pelo brilho e pelo calor 
desta estrela que nos presenteia com 
suas energias todos os dias, não 
importando onde estejamos, o que 
sentimos, quem somos, em que 
acreditamos. 

O sol é uma das expressões do amor do 
Criador. 
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Irradiar luz 

Transmutar emoções para que 
consigamos tornar mais leve o Espírito 
que somos e, assim, sermos mais fortes 
e sábios em nossas decisões. 

Transmutar é limpar nossa Alma e 
deixar-nos mais acessíveis a Planos de 
Luz e nos disponibilizarmos aos efeitos 
do bem, da fraternidade, do amor. 

Em assim sendo... irradiaremos à nossa 
volta essa energia tocando corações, 
ainda que endurecidos, e poderemos vir 
a ser instrumentos do bem, ainda que 
em momentos sombrios. 
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Nascer de um 
novo dia 

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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Minha criança 
interior 

Procuro resgatar minha criança todos os 
dias. Hoje só foi mais um de muitos.  

Minha criança está na minha alegria, 
descontração, prazer em viver e em 
conviver.  

Na vontade de ser feliz e levar a alegria 
às pessoas da minha convivência.  

Se em um desses eu não conseguir 
alcançar meu intento, é porque minha 
criança deixou de me vigiar. Então... vou 
rapidinho pedir socorro a ela para não 
me esquecer de ser feliz.  
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Sonhar 

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 mesmo acertados. 
Sonhar é fonte de energia 
Do prazer de viver 
É fonte de alegria 
A cada dia renascer. 
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Música da Alma 

A música a estar em mim, 

Toca o meu coração 

E toca no meu coração. 

É um sentir e criar a todo tempo, 

Pois que sinto e posso expressar 

A emoção que nasce em minh’Alma. 

Seja no cantar, 

Seja no tocar, 

Seja no simples olhar, 

Pois o olhar da Alma 

Se expressa sem sons, 

A dizer de forma profunda 

Seus sentimentos, 
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Seus pensares, 

Seus amores. 

E quando a alma se expressa 

Com emoção, 

Sentindo amor, ou mesmo em dor, 

Só pode ser em forma de música, 

A música a estar em seu coração. 
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Livro 

Instrumento de saber, o livro é aquele 
amigo de todas as horas, é só você 
querer sua companhia e lá está ele, 
aguardando ser acolhido em suas mãos, 
envolvido pela energia da inquieta 
empolgação pela aventura, pesquisa, 
romance, pelo conhecimento, 
investigação, viagem pelo imaginário 
existente em cada um de nós. 
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A noite, o luar e a 
saudade 

A noite como que expressa um 
sentimento de dor pela saudade que a 
faz se sentir 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 
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face da lua a brilhar encanta seus 
sonhos de luz. 

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. 



43 

 

Esperança no 
caminhar 

Um novo dia se inicia a trazer-nos 
esperança. 

Ter esperança é ter fé de que nosso 
caminhar será mais seguro e novos 
caminhos irão surgir em nossas vidas. 

A esperança e a fé são resultados da 
permanência de Deus em nós. 

Sintamos então que Ele está a conduzir 
nossos passos com Seu amor e 
sabedoria. 

Ele sabe o que é melhor para nossas 
vidas. 
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Cada momento 

Apesar das dificuldades, devemos fazer 
da vida uma oportunidade para sermos 
felizes. 

Olhar para o hoje 

Tenhamos um olhar plácido e amoroso 
para o hoje. 

Ele poderá trazer-nos surpresas 
benfazejas e só conseguiremos 
identificá-las se tivermos olhos de ver. 
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Caminhar consciente 

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 deste um momento de 
gratidão pela oportunidade de 
aprendizado que está acontecendo em 
sua vida. 
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Bênçãos que 
surpreendem 

As dificuldades que nos surgem ao longo 
do caminho são tributos que devemos 
acertar tantas vezes quantas sejam 
necessárias para cumprir a lei maior da 
natureza. 

Assim, teremos que cumprir um 
processo de resgate já programado e 
reprogramado a cada vez que nos 
desviamos do caminho. 
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No entanto, essas dificuldades são 
bênçãos que nos são oferecidas pelo 
Poder Maior para cumprirmos um 
processo de evolução espiritual que nos 
proporcionará, de futuro, experiências 
maravilhosas e promissoras. 
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Cada dia 

A cada dia que surge... 

nasce uma nova esperança. 

A cada nova determinação de nossa 
mente... 

novos horizontes de abrem... 

A cada sonho de nossa alma... 

novos sorrisos e novos brilhos 
embelezam nossa vida. 
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Expressar-se 
e sentir 

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

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

Podemos não só sentir, mas também 
expressar em palavras as emoções que 
nos ocorrem. 
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Podemos criar formas e dar-lhes 
movimento... 

Ou podemos, simplesmente, sentir a 
emoção do que nos ocorre ao vivenciar 
aquele momento. 
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Luzes dos caminhos 

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 
dento de nós. 
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Essa luz é que iluminará nossos 
caminhos, permitindo que nossos passos 
sejam seguros e que nossos olhos, os da 
Alma, possam ver a verdadeira beleza 
que é a exteriorização do Ser Divino que 
existe em cada um de nós. 
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Amo o meu País 

Lembro-me de uma conversa que tive 
recentemente com uma pessoa. Ela ficou 
falando dos problemas no nosso País, da 
corrupção, da incapacidade de sermos 
melhores, elogiando outros países. 

Aí eu disse: eu amo este País e acredito 
nele e nas pessoas. Enquanto alguns 
desacreditam da nossa capacidade de 
realização, outros não só acreditam 
como também trabalham para que fique 
melhor. 

Quando as pessoas não acreditam na 
nossa capacidade de realização e só 
falam mal do País e das pessoas, não 
terão disposição nem ânimo para realizar 
algo de positivo. Creem que não valerá a 
pena o esforço. Continuarão a nada 
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fazer de positivo para a mudança 
necessária, pior, continuarão trabalhando 
contra. 

Quanto àqueles que acreditam... dão o 
melhor de si para tentar promover a 
grande mudança, pois acreditam e 
sabem que valerá a pena. 

Ela ficou me olhando e calou-se. 
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Limites 

Não há limites para nossas realizações 
quando vontade, determinação e 
disciplina impulsionam nossos sonhos. 
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Colorir caminhos 

Sigo pela vida 

A colorir caminhos. 

São sementes que espalho, 

Sentimentos que expresso, 

Palavras que escrevo ou canto. 

Ao colorir caminhos, 

Não só tento espalhar alegria. 

Busco fazer desabrochar, 

Do meu coração, 

Sentimentos que façam brilhar meus 
olhos. 
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E, ao perceberem o meu olhar, 

Sejam contagiados pelas emoções 

Que trago em mim. 

Sejam de alegria, 

Esperança,  

Confiança, 

E Fé. 
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Fazer arte 

Fazer arte é deixar a mente flutuar, 

O coração se emocionar, 

O corpo se expressar, 

As mãos, os olhos, a boca... 

Deixarem-se no simplesmente criar. 

Não há espaço restrito, 

Não há sonhos proibidos, 

Não há formas sem sentido... 
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Gostar das pessoas 

Uma amiga publicou um cartaz dizendo: 

“Eu não sei como te explicar que você 
deveria se importar com as outras 
pessoas”  

Não foi dirigido a mim... foi uma pergunta 
ao Universo. 

Faço a seguinte reflexão: 

Vamos dizer... porque fazemos parte de 
um mesmo mundo. Pode parecer pouco 
e ininteligível para algumas pessoas.  

Porque somos uma família universal. 
Algumas pessoas não iriam alcançar o 
conceito.  

Porque todos somos frágeis e 
precisamos, de alguma forma, uns dos 
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outros. Talvez já esteja começando a 
esquentar, como diríamos em uma 
brincadeira comum em minha infância.  

Porque...  

Porque nenhum de nós é infalível e 
poderemos, um dia, agir ou já ter agido 
de uma maneira que poderá até mesmo 
ter sido mais grave do que como agiu 
aquele que estou menosprezando neste 
momento.  

Talvez se comece a pensar a respeito 

E daí por diante... um processo de 
reflexão que nos poderá permitir 
alcançar um conceito a nos levar a 
concluir... 

“devo aprender a gostar das pessoas, 
se não isso... aprender a respeitá-las.” 

Quem sabe? 
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Despertar 

Há sempre um novo dia a ser despertado 
em nós. 

De início, pode ser como uma tênue luz 
ao longe, mas, depois, vem a tornar-se 
exuberante. 

Muitas vezes não nos deixamos admirar 
as oportunidades que a cada dia nos são 
oferecidas e não despertamos nossos 
olhar para acolhê-las e torná-las 
produtivas e agentes de nossa 
transformação. 
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Alma de Mulher 

Sou forte.  

Carrego em minhas entranhas a 
coragem de enfrentar obstáculos 
incríveis.  

Tenho a força e a determinação de 
experimentar novos caminhos e vencer 
novos obstáculos. 

A cada dia eu me descubro nova em 
ideias e ideais.  

Preciso vislumbrar a esperança e os 
sonhos, sem os quais dificilmente 
conseguiria alcançar as estrelas.  

Estrelas são metas a serem 
conquistadas e realizadas.  
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Sou guerreira no buscar o meu EU mais 
profundo, reconhecer erros e buscar 
corrigi-los.  

Tenho coragem para pedir perdão. 

Minha Alma precisa manter-se em Paz, e 
não haverá paz se não houver uma 
consciência tranquila.  

A serenidade do Espírito é esse encontro 
da Alma consigo mesma.  

Também preciso exercitar a Gratidão.  

Gratidão por tudo, começando pela 
oportunidade de estar vivenciando 
experiências que me acrescem como 
pessoa, como mãe, como filha, irmã, 
esposa, amiga... enfim, como Ser nesse 
espaço cósmico infinito.  
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Que esse Dia da Mulher não seja uma 
simples comemoração corriqueira... 

Seja uma oportunidade verdadeira e 
intensa de revermos nossa participação 
efetiva na construção de um mundo 
melhor.  
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Entrega 

De joelhos eu me entrego à 
contemplação do Universo em que vivo. 

Gratidão por existir com capacidade de 
poder realizar algo que possa vir a ser 
oportunidades benfazejas aos 
companheiros com os quais partilho esse 
instante na eternidade. 
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Consciência 
Cósmica plural 

O caminhar evolutivo e a abertura de 
novas capacidades de percepção. 

Creio que, com essa ampliação da 
percepção, não seremos mais o Eu e o 
não Eu... 

Mas, simplesmente o todo, como 
Unidade. 

Não no sentido da perda de identidade 
individual, mas na construção de uma 
Consciência Plural. 
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Pintar com palavras 
ou escrever com cores? 

Em um dia em que se comemorava o Dia 
do Livro fiquei pensando sobre o que 
Monteiro Lobato disse: 

“No fundo não sou literato, sou pintor. 

Nasci pintor, mas como nunca peguei 
nos pincéis a sério 

(pois sinto uma nostalgia profunda ao vê-
los – sinto uma saudade 

do que eu poderia ser se me casasse 
com a pintura) arranjei, 

sem nenhuma premeditação, este 
derivativo da literatura, 
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e nada mais tenho feito senão pintar com 
palavras.” 

Achei simplesmente maravilhoso. 

Talvez tenha eu entendido um pouco a 
minha procura... 

pela arte não só dos pincéis, como 
também da caneta e do teclado. 

Eu me senti, a partir de então, muito bem 
acompanhada, 

nesse encanto pelo escrever com cores 
e pintar com as palavras. 
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Convívio 

Nas relações interpessoais é importante 
que estejamos dispostos a ouvir o que o 
outro está tentando transmitir a nós, ou 
perguntar-nos. 

Fazermo-nos interessados no diálogo 
que está transcorrendo naquele 
momento. 
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Educando para 
Jesus 

Para ensinarmos sobre o Evangelho, não 
basta sabermos os textos, sejam bíblicos 
ou de fundamentação Espírita. 

Precisamos compreender em que eles 
podem interferir em nossas vidas e na 
daqueles a quem estaremos oferecendo 
a oportunidade de conhecer Jesus. 

Tão somente repassando informações 
não estaremos promovendo contato com 
a essência do Evangelho. Muito menos 
despertando Almas ao interesse do 
entendimento. 
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Sem compreender, não haverá um 
caminhar de consciência. 

Sem perceber a razão dos 
ensinamentos, o que Jesus efetivamente 
quis oportunizar-nos com o seu trabalho, 
não abriremos, ao Espírito que somos, 
horizontes novos que nos permitirão a 
transformação a partir da 
conscientização do que somos, a que 
viemos, em que contexto temos vivido e 
onde queremos chegar. 

Primeiro sentir Jesus, conhecer seus 
ensinamentos, internalizar a vibração 
que a vida do Mestre irradiou a todos 
nós. 

A partir de então, estaremos em 
melhores condições de abraçar a tarefa 
de compartilhar nossas percepções a 
respeito do Cristo, a missão que veio 
realizar na personalidade Jesus, nossas 
vivências com o Evangelho e convicções 
delas decorrentes. 
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Confiar e agradecer 

Seja a vida de luz e de bênçãos. 

Confiar e saber agradecer, não obstante 
as dificuldades. 

Reconhecer oportunidades de 
aprendizado... 

E ser forte para vencer. 
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Felicidade e sonhos 

O futuro de cada um está na proporção 
direta da busca pela realização de seu 
sonho. 

Deveríamos não ter medo de ser feliz. 

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

Precisamos nos valorizar mais e 
permitirmo-nos a grandeza da realização 
dos nossos sonhos. 



74 

 

Detalhes 

Desejar que os pequenos detalhes da 
vida sejam destacados sob nossos 
olhares para que percebamos o 
verdadeiro valor do que seja importante 
em nossa jornada. 
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Livra-nos do Mal 

Buscando inspiração na oração que o 
Mestre nos ensinou (Mt 6:9-13). 

Muitos de nós, ao longo dos últimos 
séculos, temos lido essa rogativa. Não 
só lido como também repetido em 
nossas preces, pedindo ao Pai que nos 
afaste do mal, protegendo-nos das 
tentações, colocando-nos em lugar 
seguro como engaiolados sob proteção. 

Queremos estar seguros não nos 
deixando ser envolvidos por sentimentos 
menos nobres, ou mesmo não agirmos 
de forma indevida, como que impedidos 
de cometer falhas. 

Por vezes podemos até perguntar ao 
Pai: por que não ouves ou ouviste a 
minha prece? Quero não mais cometer o 
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mal, mas ainda o faço. Como se 
devêssemos estar engessados para não 
mais errar. 

É um equívoco da nossa parte. 

Somos detentores do Livre arbítrio para 
que aprendamos a lidar com nossos 
anseios. Saibamos identificar qual o 
caminho que devemos tomar ao longo da 
nossa jornada. 

Se nos ocorrem experiências que 
devamos enfrentar, por certo são 
oportunidades importantes para nosso 
aprendizado. São momentos que nos 
exigem reflexão, atitudes ponderadas, o 
“Olhai, vigiai e orai” a que nos 
conclama o Mestre (Mc 13:33) 

Só com o exercício diuturno desses 
embates é que conseguiremos ser bem-
sucedidos nas tentativas de alcançarmos 
uma condição espiritual cada vez melhor. 
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Quando Jesus sugere na Oração 
Dominical o “livra-nos do mal”, 
deveremos interpretar como sendo o 
auxiliar-nos a lançar fora o mal que ainda 
existe em nós. Para tanto, necessário se 
faz que nos empenhemos no 
autoconhecimento. 

Precisamos olhar de frente, sem receios 
ou hesitação, nossas fragilidades, ou 
mesmo tendências ao mal proceder. 

O conhecer a si mesmo é essencial no 
reconhecimento de nossas imperfeições 
morais. Para tanto, precisamos de ajuda, 
pois ainda resistimos em nos 
reconhecermos imperfeitos. 

Insistamos no “livra-nos do mal”. 
Peçamos humildade, tolerância, 
coragem, indulgência para com nós 
mesmos. 

Ao pedirmos para ser afastados do mal, 
tenhamos em mente o sermos 
incentivados, encorajados, 
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impulsionados a fazer melhores escolhas 
para nossas atitudes. Alcançarmos 
sustentação espiritual suficiente para 
perceber as alternativas que temos à 
frente e sabermos identificar, de forma 
lúcida, o caminho mais apropriado para 
nossa jornada com o Mestre. 
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Necessidade de 
encontrar novos sonhos 

Tenho tido necessidade de encontrar 
novos sonhos 

Já tive muitos ao longo da minha vida. É 
verdade que também tive pesadelos. 

Tanto uns, quanto outros, trouxeram 
oportunidades de aprendizados e 
crescimento nessa minha jornada. 

Os pesadelos são importantes por 
proporcionarem encontros que 
oportunizam olhares novos para 
situações por vezes aparentemente sem 
alternativas para o caminhar pela vida. 
Olhares esses fazem perceber que 
sempre há uma forma de seguir em 
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frente, seja com alternativas claras e 
óbvias, ou por vezes incrivelmente 
encobertas aos olhares de quem não 
quer ver de modo diverso... tão somente 
seguir em frente nos mesmos caminhos, 
ou até mesmo por não acreditar na 
própria capacidade de fazer diferente. 

Quando percebemos que essas viagens 
mentais nada mais são do que a Alma a 
nos mostrar que devemos seguir, não 
em fuga do que nos parece ser 
pesadelo... São oportunidades para 
visualizar novas percepções do que nos 
ocorre. Apresentam-se como um Portal a 
se abrir para novos realizares. 

Tenho necessidade de encontrar novos 
sonhos, novos olhares para seguir meu 
caminho. 

A vida, para ser vivida com intensidade e 
alegria, não pode ser um simples 
caminhar de um dia após outro. 
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Precisa deslumbrar-se com novos 
encontros e descobertas. 

Tenho necessidade de encontrar novos 
olhares para fazer diferente e melhor o 
que pede minha Alma, sedenta de 
sonhos e de concretudes. 

Tenho inquietude a pulsar no meu 
âmago mais profundo. Inquietude pelo 
saber, pelo criar, pelo aprender. A 
inquietude também passa pelo deixar-se 
ir. 

Não me é suficiente o acolher, preciso 
também compartilhar. 

Não posso guardar, engaiolar, aprisionar. 
Faz-se necessário expandir, trazer à 
tona, deixar à luz clara e intensa do dia 
do outro que partilha comigo momentos 
da eternidade em que vivo. 

O acolher sempre algo novo, inquietante 
ou alentador, é a realização de sonho 
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que pode tornar-se pesadelo se 
aprisionado dentro de mim. 

Precisa ser libertado tão logo acolhido no 
meu ser, para poder ser sonho realizado. 

Poder transpor o Portal para novas 
descobertas. Renovação constante para 
permitir que a Alma se sinta como uma 
criança a descobrir o mundo que se 
descortina à sua frente. Inquieta, faceira, 
indômita, alegre, incansável. 

Tenho tido necessidade de encontrar 
novos sonhos. 

Não porque tenha deixado de sonhar, 
pois tenho sonhos a todo o tempo. 

É porque preciso não só de sonhar, 
preciso acalentar os sonhos, acolhê-los 
docemente, elaborá-los e transformá-los 
em realidades. Sejam concretas ou tão 
somente sentidas. 
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Pode ser como uma melodia que precisa 
de liberdade para ser cantada e mostrar 
alegria. Se ficar contida, será como o 
canto de um pássaro que se entristece 
por estar em uma gaiola sem poder alçar 
voos por novos horizontes. 

Tenho tido necessidade de encontrar 
novos sonhos... 
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Somos... 

Somos muito mais do que realizamos 
materialmente... 

Somos o que oferecemos como Seres 
emocionais, comprometidos com um 
mundo melhor. 
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Somos seres estelares 

Já vivemos há milhões de anos 
navegando pelo espaço, Universo ou... 
Multiverso, o que é mais provável. 

Trazemos heranças inimagináveis em 
nosso Ser. 

Não neste corpo em que nossa 
personalidade hoje habita, e sim nos 
registros de nossa essência. 

Se a ciência não nos identificou dessa 
forma, ainda, é porque muito tem a 
pesquisar, constatar e aprender... 

Mesmo que seja por mais bilhões de 
anos. 

Temos toda a eternidade a nosso dispor. 
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Novo Ano 

Esperar pelo novo ano proporciona 
incríveis expectativas, sejam de novas 
realizações ou mesmo de conclusões 
das que tiveram seu início em momentos 
idos.  

Traçamos novas metas, elaboramos 
novos planos, dispendemos energias 
que mobilizam nossa jornada, a 
proporcionar olhares para novos 
horizontes.  

Meus votos são de que consigamos 
alcançar nossas metas de forma 
tranquila, mas com determinação.  

Mais ainda... com fé e esperança. 

Não nos deixemos desanimar com os 
primeiros obstáculos... façamos, destes 
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instrumentos, alavancas de nossos 
propósitos. 

Se não for possível que cumpramos as 
metas todas... provavelmente será 
porque algumas delas não terão tido, 
naquele momento, a oportunidade de 
serem concretizadas... cada conquista 
terá seu momento próprio para se tornar 
realidade.  

Confiança, coragem, alegria, esperança 
e fé não poderão faltar. São os 
verdadeiros instrumentos que nos 
proporcionam condições de seguir em 
frente.  

A Paz do Senhor esteja com todos nós.  

Seja agora nosso momento de encontro 
com a Paz e a Luz.  
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Desapego... 

Folhas se soltam de suas “raízes” 
quando chega o momento do desapego 
de suas origens. 

A partir desse momento, segue nova 
missão, inclusive a de fortalecer o solo 
para novas florescências. 

Talvez seja esse também nosso 
caminhar. Quem sabe? 
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Momentos atuais e o 
caminhar espiritual 

Uma visão sobre os momentos atuais e o 
nosso caminhar espiritual 

Fala-se que, para acordarmos para a 
necessidade de avançarmos na linha do 
progresso, primeiro precisamos “chegar 
ao fundo do poço”.  

Será que já chegamos “ao fundo do 
poço”, ou pelo menos já estamos perto? 

De um lado, com olhar de esperança, 
podemos pensar que também 
poderemos estar perto do acordar. Não 
saberia dizer quão perto, já que as 
medições de tempo, dentro da noção de 
eternidade, levariam a prováveis 
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centenas ou milhares de anos..., mas 
poderemos já estar tão perto do fundo do 
poço que poderíamos pensar em 
dezenas de anos, quem sabe?!!! 

Bem, continuemos... 

De outro lado, como imaginar que o Ser 
Humano pode ser tão sórdido, tão 
mesquinho, tão ambicioso, tão sem 
humanidade a ponto de, pela impensável 
amplitude de sua ganância, colocar-se 
em risco como também a vida de seus 
familiares, amigos - como poder-se-á 
garantir que ele próprio não esteja 
consumindo seu próprio produto em 
algum lugar, correndo riscos com a falta 
de medidas de segurança e tantas outras 
situações que estamos presenciando 
praticamente todos os dias?! 
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Para poder seguir em frente com o meu 
lado feito de esperança... espero que já 
estejamos perto do fundo do poço e 
comecemos a curva do progresso ético e 
moral... mais ainda, ter a esperança de 
que venhamos a presenciar esse 
momento de luz.  

Abraços fraternos. 
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Auto-olhar 

Há sempre um olhar a nos perscrutar... 

Quando é nosso próprio olhar, importa 
que seja para nos conhecermos melhor, 
visando termos uma caminhada segura e 
firme na jornada da vida. 
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Reflexo de um 
Olhar 

Olhar que busca à sua volta, 

Com inquieta ansiedade. 

Quer compreender o que ocorre, 

Perceber o envolvimento de outros 
olhares. 

Não se pousa em um só lugar, em um só 
Ser. 

Necessita de abarcar tudo que lhe é 
possível. 

Das profundezas dos mares ao infinito 
das estrelas. 
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Dos pequenos Seres aos Gigantes 
impensáveis. 

Em certo momento... aquieta-se. 

Busca olhar para si mesmo. 

Encontrar-se com seu próprio Ser. 

Compreender o que veio a aprender com 
seu Olhar. 

Sentir-se, envolver-se, 

Com a energia absorvida de suas 
experiências. 

De seus encantares e de seus sonhares. 

Vê-se refletindo no mundo... 

No mar, no ar, no Cosmos,  

Em tudo o que o envolve, 

Desde o mais longínquo astro 

Ao ponto mais profundo de si mesmo. 
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Confiança e trabalho 

Quando a dor insistir em fazer-se 
presente, aquietemos nossa Alma e 
tenhamos confiança em Deus. 

Sigamos em frente trabalhando no bem. 
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Uma planta silvestre 

Nasci quando a terra me deu forças e 
condições de eclodir minha casca e 
deixar-me surgir. 

Eis que me mostro, ainda pequena, 
quase imperceptível. Só me faço mostrar 
àqueles que têm olhos de ver além do 
que se expõe. 

Sou tímida, insegura, ainda. 

Despendi alguma energia para romper o 
que me envolvia e me continha. 

Procuro caminhos através da terra que 
me encobre. 

Posso ir direto em direção à minha 
busca. No entanto, por vezes, preciso ir 
serpenteando, contornando obstáculos. 
Aqui e ali uma pedra, uma raiz, 
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pequenos torrões de terra. Parece até 
que não querem me permitir “ver” o Sol. 

Sim, a minha busca primordial é pela luz 
do Sol. Ela me fará ter energias para me 
desenvolver. 

Sou uma planta silvestre. 

Podem me perguntar:  ̶   por que razão 
você se denomina uma planta silvestre? 

Bem, eu não sabia muito bem como, 
mas fui procurar entender como me 
identificar. 

Encontrei uma forma de dizer quem 
sou... ou melhor, como sou. 

Soube, então, que quando uma espécie 
se desenvolve de forma espontânea, 
sem intervenção humana direta, em um 
determinado habitat, ela é designada de 
uma espécie silvestre. 

Então... sou uma planta silvestre. 
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E qual a razão de eu estar tentando me 
mostrar e me explicar? 

Quero mostrar presença para 
homenagear os entes silvestres no Dia 
da Vida Silvestre. 

Procurei quem pudesse se interessar em 
me ajudar... e aqui estou eu. 

Tímida... agora nem tanto, não é? Pois 
me fiz deixar ser conhecida. 

Insegura... ainda sou. Nem sempre sou 
reconhecida como um ente importante 
no mundo. Quem sabe se procurarem 
me conhecer melhor e reconhecer o meu 
valor?! 

Forte... rompi minha roupagem 
primordial. 

Vou deixar-me crescer. Peço me 
permitam a presença no mundo. Não só 
deixar-me ser vista, mas também possa 
multiplicar minha espécie, habitando o 
Planeta. 
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Estar em comunhão com outras 
espécies, sejam silvestres ou não. 

Poderiam me ajudar nessa tarefa? 
Agradeceria imensamente, está bem? 

Por vezes minha aparência pode ser 
estranha e, por isso, posso ser 
descartada como algo sem importância 
ou sem valia para a vida. 

Podem estar certos, ainda que não me 
conheçam e não saibam a que vim ao 
mundo, acreditem, tenho algum valor, só 
será preciso me conhecerem melhor. 

Invistam nisso e, quem sabe, terei 
respostas importantes para muitas 
perguntas que possam estar 
“borbulhando” na mente de muitos. 

Procurem me conhecer melhor e, talvez, 
eu não mais serei descartada como sem 
valia. 

Conto com vocês. 
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Mentiras... 

Há um momento em que vivenciamos 
um problema bem sério. 

É quando acolhemos mentiras, mesmo 
sabendo que são mentiras. 

Não nos permitimos ouvir a Alma que 
grita querendo nos despertar. 
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Escolhas conscientes 

Há momentos na vida em que 
precisamos definir nossos próximos 
passos. 

Por vezes escolhemos a emoção, é 
quando o coração toma o comando. 

No entanto, grandes decisões precisam 
ter como base, como fundamento de 
nossas decisões, a razão. 

Lucidez, lógica, equilíbrio, firmeza de 
caráter, fundamentos éticos e morais. 

Precisamos levar em conta riscos 
pessoais e de entes queridos, de 
pessoas que poderão ser envolvidas 
sem nem se darem conta. 
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Se temos capacidade de discernimento... 

Somos profundamente responsáveis por 
nossas ações e teremos de acolher, na 
consciência, as implicações de nossas 
decisões. 

Saibamos fazer escolhas. 
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Construir beleza sobre 
sombras  

Mesmo quando as sombras queiram nos 
envolver... buscar as cores e construir 
formas que venham a embelezar nosso 
caminhar. 

Ao final... perceberemos que nossas 
realizações não permitem que as 
sombras se façam presente, ainda que 
se mantenham, por vezes, como pano de 
fundo, mas tão-somente isso. 
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A Arte 

Arte não é tão somente a expressão 
exterior, o objeto material com se 
expressa uma aptidão, um talento. É 
também, e essencialmente, a percepção 
sutil de tudo o que nos envolve e ocorre. 
Permite que vejamos o mundo de uma 
maneira especial.  

Nosso olhar adquire maior capacidade 
de observação e identificação de 
detalhes que, antes de desenvolvermos 
nossa sensibilidade artística, passavam 
despercebidos.  

Desenvolver essa capacidade de 
observação e percepção é de grande 
importância, não só para 
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desenvolvermos um trabalho artístico 
(escrita, pintura, música etc.), também 
nos auxilia em várias áreas de trabalho, 
pois passamos a utilizar essa 
capacidade em tudo o que fazemos, em 
inúmeras situações do nosso dia-a-dia. 
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Sonhos, fé e esperança 

Sonhos são livres… 

A fé é poderosa… 

A esperança é nobre... 

Somos feitos de sonhos, a fé nos 
fortalece, e a esperança nos faz seguir 
em frente na busca por realizar os 
sonhos. 
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Ser Família 

Ser Família é acolher com amor, 
respeito, compaixão, carinho, o SER que 
vive ao nosso lado independente de 
sexo, raça, cor da pele, cor dos olhos, 
escolhas de estilo de vida, condição 
econômico/financeira, classe social, 
escolhas religiosas, se ateu, se crente, 
se veio do espaço ou do submundo.  

Ser Família é ser parceiro, abraçar, 
compreender a diversidade que ensina a 
todos nós o valor de cada um, não 
obstante as diferenças, pois estas são a 
expressão do SER real, que não se 
esconde atrás de máscaras e apresenta 
seu Eu verdadeiro. 
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Ser Família é ser Amor, independente 
das circunstâncias e de suas próprias 
escolhas, pois as escolhas do outro 
passam a ser suas escolhas por amor a 
ele. O Amor verdadeiro, sincero, puro 
que deveria existir dentro de cada um de 
nós. 

Amor que o verdadeiro Mestre de todos 
os tempos exortou que mantivéssemos, 
independente do nome que Ele tenha 
para cada um de nós. 

Ser Família é reconhecer vivermos todos 
para o bem comum.  

Ser Família é perceber que o outro é 
parte integrante do NÓS na Família 
Universal de que fazemos parte. 
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Liberdade para 
Despertar 

A liberdade de expressão é 
impulsionadora da liberdade de criação e 
desenvolvimento. 

As mentes têm de ter liberdade de 
“voarem” ao encontro de descobertas e 
autodescoberta. 

Impedir o livre pensar promove impedir o 
despertar e o desenvolver da ciência e 
de si próprio. 
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Amor verdadeiro 

O amor resplandeça sempre... 
Verdadeiro, 
Que esteja em seu próprio lugar. 
Se não o foi por mim... 
por nós... 
que se encontre em alguém e 
permaneça. 
Seja eterno e verdade. 
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Sonhar da Alma 

Eu sonho sempre... de olhos abertos ou 
fechados. 

De olhos fechados vagueio pelo criar e 
imaginar... 

sejam formas, cores, sejam palavras e 
dizeres - simples ou complexos.  

De olhos abertos, vagueio pelas cores 
dos pores-do-sol, 

como também pelo luar em suas 
variadas expressões.  

Viajo pelas nuvens, pelas árvores, flores 
e folhas, 

insetos e outras expressões de vida.  

Tudo me traz razões para sonhar... 
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Esperançar e 
transformar 

Há sempre motivos para acreditar...  

A esperança mora em nós... 

mas as mudanças devem “sair” de nós 
em atitudes que transformam o mundo 
para melhor. 
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A noite, o brilho 
e as escolhas 

 

A noite pode parecer escura e triste. 

No entanto, se olhar à sua volta 
perceberá que há cores e brilhos... pois a 
luz será o foco do seu olhar. 

Qual está sendo a sua escolha? 

Em qual direção dirige seus passos? 
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Reencontro 

Na Arte há momentos de criar,  

De sonhar, 

Fluir energias ao Universo, 

Acolher emoções. 

Há momentos de criar olhares novos 
sobre a vida. 

Em outros, simplesmente navegar por 
entre estrelas. 

Por vezes sentimos o querer de 
reencontrar caminhos. 

Este foi o momento... 
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Acolher a simetria de uma Mandala. 

Companheira de muitos anos que 
deixara no passado. 

Agora torna-se presente nesse 
Reencontro. 
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Escritor 

A mente “persegue” sonhos. 

A mente de um escritor persegue ideias 
que podem estar “guardadas” nas artes, 
nas emoções, nas dores, nos sonhos, 
nas paisagens, nas alegrias ou tristezas, 
na saudade... 

O escrever é como materializar 
momentos ou sentimentos. É torná-los 
visíveis, quase tangíveis. 

É democratizar conhecimento, 
popularizar erudição, disponibilizar 
ideias, abrir portas a novos 
descobrimentos, permitir novos sonhares 
e percepções sobre o que existe - seja 
no real ou no imaginário. Ter como base 
o concreto, como também o etéreo, o 
sutil, o intangível. 
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É, muitas vezes, criar novos mundos ou, 
tão somente, proporcionar novos olhares 
para o mundo em que estamos 
assentados. 

Parabéns a todos que, de alguma forma, 
escrevem histórias, proporcionam novos 
sonhos, oportunizam conhecimento. 
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Arte em papel 

Papel que se molha, 
Molhado é para ser arte. 
Arte que se esparrama, 
Cores diluídas em aguada, 
Por vezes intensas, densas. 
Em outros momentos... 
Suaves, quase transparentes. 
Traços definidos... nem sempre... 
São contornos quase esmaecidos, 
Onde se misturam as cores, 
Que criam, no bailar das cores aguadas, 
Suaves semitons, 
Tons indefinidos...  
Criados pelo baloiçar 
Da água, em cores, no papel. 
O negro também se faz presente. 
Exatidão nesta arte. 
Traços precisos,  
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Acuidade no olhar. 
Suavidade e cuidado no fazer. 
Olhar a cada momento... 
Buscar alinhos ou desalinhos. 
Ajustar aqui e acolá. 
Ver de longe, 
Olhar de pertinho. 
Está tudo bem? 
Chegou o momento de deixar a arte 
cuidar de si mesma. 
O artista oferece seu nome em algumas 
linhas no papel. 
Intitula sua obra e se encanta com o seu 
trabalho. 
Liberta sua arte para que acolha seu 
próprio caminhar. 
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Jesus 
Palavras de Vida 

Jesus nos recomenda, entre outras 
coisas: 

• Amar a Deus sobre todas as coisas; 

• Amar o próximo como a si mesmo e, 
em outro momento, amar como Ele 
nos ama.  

Quanto aos Ensinamentos contidos nos 
Evangelhos, o Mestre nos conclama: ide 
e pregai o Evangelho a todas as 
criaturas.  

Quando fala sobre o Amor, insere 
também aí o conceito de Caridade, que é 
o exercício do Amor.  
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No momento em que acolhemos essas 
recomendações e conceitos em nossos 
corações... precisamos ter consciência 
de que é a recomendação do Mestre 
Jesus que estamos acolhendo em 
nossas vidas.  

São as palavras de Jesus, o Cristo, que 
estarão reverberando em nós.  

É Ele a nossa referência para a vida! 

Paz e Luz. 
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Fez-se a Luz 

Ao fazer este trabalho foi como estivesse 
representando, em tela, a explosão da 
Luz Solar em meio ao Cosmos estrelado. 

Primeiro o “Céu” em um azul e roxo 
profundo, manchado de lilás aqui e ali. 

Depois... a explosão solar em tons 
quentes: vermelho intenso, vermelho 
púrpura, laranja, amarelo... 

Manchas provocadas... um projetar 
sobre o “Céu” em direção ao infinito em 
linha ascendente. 

Chapiscar de estrelas por toda a tela, em 
várias dimensões. 

Riscos como um escorregar de 
centelhas, também em linha 
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ascendente... como a representar a 
busca pela evolução. 

Ao longo do trabalho fui me envolvendo 
nessa sensação e a buscar a emoção de 
ali estar, no Cosmos, neste Sol 
representado, sentindo as Estrelas a 
brilharem à minha volta. Ao tempo em 
que também outras estrelas faziam parte 
deste Sol. 
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Meditar e Irradiar 

Buscar o se encontrar, o Ser mais 
profundo. 

Navegar por sentimentos, experiências, 
memórias contidas, por vezes 
guardadas, querendo ser esquecidas. 

Dores da Alma, lamentos da mente, 
clamor do corpo. 

Querer se encontrar, conhecer-se 
melhor. 

Por tempos buscar olhando ao redor, 
acreditando poder-se acolher o que traz 
encanto aos olhos, aos desejos, 
aspirações... ilusões. Os brilhos, as 
fantasias. 

Por mais que se tenha acolhido esses 
encantos, ainda se perceber no vazio. 
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Um vácuo deixado pela ausência de 
valores e encantos reais que aos olhos 
não é permitido perceber quando é o 
exterior que nos importa. 

Querer manter o propósito de se 
encontrar, o ser aquele Ser que se 
encanta com o que importa. 

Preencher o vazio deixado pela ausência 
de valores verdadeiros. 

Olhar para si mesmo. Procurar conhecer 
a Alma que dá vida ao corpo. 

Tomar consciência de ser algo muito 
além do físico. 

Ser um Ser eterno e etéreo. 

Poder navegar pelo Espaço Cósmico. O 
corpo não poder impedir. 

Descobrir aos poucos não ser 
prisioneiro, por ser Alma, ou Espírito, não 
importa a denominação que venha a ser 
dada. 
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Ser muito mais do que o corpo em que 
se habita. Este é tão somente um 
instrumento para experienciações na 
matéria. Isto enquanto não alcançar a 
capacidade de não mais precisar do Ser 
tangível para agir e interagir com o que 
nos cerca. 

Perceber a realidade multidimensional 
que nos envolve e expressar a 
verdadeira parte do Ser. 

Buscar conhecer este Ser que vive 
desde muito antes da sua consciência de 
ser. 

Um navegar interior. Um meditar onde 
não há desejos... há entrega. Não há 
visões... há abandono ao eterno. Não há 
expectativas... há esperanças e 
confiança. 

Quando assim estiver seremos luz e, ao 
nos perceber luz, só há um caminho a 
seguir... 
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O de irradiar a energia deste Ser que 
somos e nos integrarmos à beleza do 
sentimento mais poderoso que existe em 
todo o Universo... o Amor. 
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Canto e Cigarra 

Espero o canto da cigarra. 
Canto por todo canto, 
Como a chamar chuva 
Que há tempos tanto 
Deixa de vir. 
Como a não querer chorar, 
Seu pranto que se prende 
Em um engasgo de dor. 
A sofrer pela terra, 
A sofrer pelas matas, 
A sofrer pela vida. 
Ao reter o seu canto 
Faz reter o pranto e, 
Quando este chegar, 
Poderá ser tão grande... 
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Esse pranto sofrido, 
Que poderá vir a ser 
Torrencial de lágrimas 
A lavar a terra 
E a alma de todos nós. 
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Vida e 
Natureza 

Seres indefesos, 

Sofridos, 

Por alguns... amados. 
Por outros... desprezados. 

Seres vivos que são mortos. 
Seres mortos em espírito, 

Que se acham vivos. 
Enganados por si mesmos. 
Pelo seu orgulho, vaidade, 
Prepotência, arrogância. 
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A noite 

O sol busca outros destinos. 

As estrelas surgem nos céus a 
mostrarem suas luzes. 

São piscares intermitentes a brincarem 
com o nosso olhar. 

Corações pulsam emoções. 

Alguns buscam o sonhar em novos 
mundos. 

Todos nós esperamos pelo novo 
despertar... o continuar da vida com o 
retornar do Sol. 
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Mentes, sementes 
e vida 

Mentes saudáveis transformam 
oportunidades em manifestações de 
vida. 

Mentes sem sentido... destroem. 

Perdem incríveis oportunidades de 
transformar sementes em florestas de 
bênçãos. 
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Somos sementes 

Somos sementes. 

Se tentarem nos enterrar, correm o risco 
de fazer-nos transformar em grandes e 
fortes árvores; produziremos frutos com 
novas sementes. 

Tentando nos enterrar, proporcionam a 
nós a oportunidade de nos 
multiplicarmos, pois somos hábeis em 
fazer-nos milhares. 
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Oração e gratidão 

Em oração, entregarmo-nos à 
contemplação do Universo em que 
vivemos. 

Gratidão por existir com capacidade de 
poder realizar algo que possa vir a ser 
oportunidade benfazeja aos 
companheiros com os quais partilhamos 
esse instante na eternidade. 
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Gratidão e 
consciência 

O ter consciência de precisarmos ser 
gratos por toda e qualquer experiência, 
mais ainda, internalizarmos esse 
sentimento de gratidão por tudo o que 
nos ocorre. 

É a própria expressão de já estarmos 
galgando novos caminhos em direção  à 
plenitude espiritual, ainda que sejam os 
primeiros passos. 
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Esperança e fé 

A cada novo dia renova-se a esperança. 

Ter esperança é ter fé de que nosso 
caminhar será mais seguro, e novos 
caminhos irão surgir em nossas vidas. 

A esperança e a fé são resultado da 
permanência de Deus em nós. 

Sintamos então que Ele está a conduzir 
nossos passos com Seu amor e 
sabedoria. 
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Fraternidade 

Temos todos a mesma origem, somos 
irmãos. 

Irmãos de uma mesma família 
consanguínea também se mostram, 
muitas vezes, diferentes. 

Por que não teríamos também nossas 
diversidades em várias expressões de 
cultas 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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Flutuar e sonhar 

Deixar que o 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. 

Aprender a sentir a emoção, o amor, e 
deixar-se flutuar e sonhar. 
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Tempo útil 

Enquanto pensamos se devemos ou não 
realizar algo, há muitas coisas 
acontecendo que dependem da nossa 
decisão. 

Precisamos ser mais ativos e decididos 
não deixando que o tempo passe em 
vão. 

  



140 

 

Luto do Mar 

Emociona...  

Lágrimas a escorrer...  

Olhos d’Alma a enxergar...  

Muito além do que meus olhos podem 
alcançar... 

Meu coração a apertar...  

Dor de doer,  

Ensimesmar...  

O que fazer...  

O que fazer...  

Para clarear 

O nosso Mar. 
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Multiverso multicores  

Contemplo celebração da vida em suas 
mais variadas formas e cores. 

Observo contornos, definidos, 
significativos por vezes e, em outros, 
exigindo interpretações. 

Um exercício interessante a buscar 
n’Alma sentimentos que me levam a dar 
nomes ao que vejo. 

Mas... por que dar nomes ao que os 
olhos vêm se o que importa deva ser o 
olhar da Alma? 

Um universo de formas, cores, 
significados, sentimentos... que me 
trazem, por vezes, emoções... em outros 
momentos indagações. 

Multiverso então, de multicores. 
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OUTRAS OBRAS DA AUTORA 

– Renascendo do Amor 
– Prece 
– Prece II 
– Um Novo Caminhar 
– Imagens e Mensagens 
– Anjos do Coração e da Felicidade 
– Viagens 
– Alegria do Natal e outras histórias 

(coautoria com Andressa Vieira 
Palmeira) 

– Mensagens (Volumes I a IX) 
– Palavras para o coração 
– Reflexões Evangélicas 
– Reflexões Evangélicas II 
– Evangelho é Amor – Reflexões 

Evangélicas 
– Evangelho é Amor II – Reflexões 

Evangélicas 
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– Aprender com o Mestre – Sobre o Amor 
– Reflexões da Alma 
– Reflexões da Alma II 
– Reflexões da Alma III 
– Breves reflexões 
– ARTE em cores, formas e letras 
– Textos em contextos 

VÍDEOS COM MENSAGENS E REFLEXÕES: 

youtube.com/eldaevelina 

CONTATO:   

elda@eldaevelina.com 

eldaevelina@gmail.com 
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