
Biblioterapia





Marli Savelli

Biblioterapia



ISBNS87b Savelli, Marli 

1.ed.  Biblioterapia / Marli Savelli; [Coord.] Juny Araujo. – 1.ed. 
– Rio de Janeiro: Saramago, 2020. 

406 p.; 16 x 23 cm. 
 

ISBN: 978-85-7145-228-2 
 

1. Literatura brasileira. 2. Poesia. 3. Reflexões. 4. 
Sentimentos. 5. Filosofia. I. Araujo, Juny. II. Título. 

CDD 869.93 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Índice para catálogo sistemático: 
1. Literatura brasileira: poesia 

2. Reflexões: sentimentos 
3. Filosofia 

Bibliotecária responsável: Aline Graziele Benitez CRB-1/3129 

Copyright © 2020 por Marli Savelli

Biblioterapia

Coordenação editorial: 
Juny Araujo

Diagramação: 
Bruno Eustáquio

Capa:
Ingo Bertelli

Editora Saramago

      www.editorasaramago.com.br
      contato@editorasaramago.com.br 
      /editorasaramago
      @editorasaramago



Dedicatória 

edico ao Deus Todo Poderoso de Infinito Amor e Bondade, o primeiro a 
ler o misterioso livro do meu ser, antes mesmo que as palavras chegassem 

ao meu pensamento.
D





Prefácio 

ste livro é uma biblioterapia de sentimentos, um refúgio mental, um 
método natural terapêutico para a alma, essencialíssima e vital, na 

qual fui tratada por Deus, pelo que fez por mim, devolvo a Ele como serviço, 
numa forma de apresentá-lo para você - o que Ele é, o que somos e o que faz 
por nós. Uma escrita quase que diária, a pílula da sapiência e paciência, um 
hábito de refletir, com algumas doses de religião e filosofia, inspirada a partir 
de uma realidade empírica (…) Algumas vezes estancando o que me estaca, 
me proporcionando leveza e equilíbrio, um diálogo com meu interior e com 
os céus, um ponto de conexão, com o meu ser e com a vida. 

Aqui estão os meus anos, os meus dias, as minhas horas, os meus 
sonhos, os meus sonos, os meus despertares, o meu dom, o meu talento, a 
minha vida […] Escrevi chorando, sorrindo, cantando, orando, amando… 
Para vocês, os enamorados, os solitários, os desiludidos, os abençoados, os 
desgraçados, os felizes, os perdidos, os mendigos e os abastados, os loucos e os 
sábios. Para os que estão tristes e cansados, para os apunhalados e caluniados, 
para os sonhadores e os que não sonham, os emotivos e os racionais, para os 
valentes e os covardes. Para os desta vida e para os de outras vidas. Para os 
que estão chegando e para os que estão indo embora. E quando alguém lhe 
puser os olhos para lê-lo, poderá sentir o mesmo que senti, e compreendê-lo, 
se também estiver chorando, sorrindo, cantando, orando, amando […]   

Eu submeto esta obra ao Espírito Santo, porque o que vem do Espírito 
não mata, mas traz vida, não julga, mas direciona e conforta, e de gota em 
gota, homeopaticamente nos prepara para o bom combate, onde a posologia 
é a qualquer momento e sem contraindicações, a bússola de direção, um bom 
plano de saúde, que cura, que liberta, que purifica e alimenta. A voz do Senhor 
é mais frutífera que todo o nosso trabalho, sob a palavra Dele é que eu lanço 
as redes nas águas que se encontra, profundas ou rasas, agitadas ou calmas.
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Livro 1

Deus Te Fez Especial
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UM DIA ESPECIAL

Eu sentia a dor de um luto 
Daí Deus veio 

e me presenteou um
Arco Íris 

E, onde era só pó, 
deu-se o encantamento

A ESSÊNCIA DE DEUS

Eu te peço que seja feliz à sua essência, 
que se lembre bem quem realmente 
é, porque suas origens vem de Deus, 
e você não precisa aceitar o que o 
outro quer que seja. (…) Eu não posso 
perder o seu perfume original. Eu te 
amo, assim mesmo. ♡

NÚ

Do lado de cá 
estou 

de passagem 
Eu vim 

de passagem 
comprada 

de volta pra lá

FORÇA

Vamos, 
força! 

Você não tem outra 
escolha 

senão ser forte. 
Segura 

a minha mão

UNICIDADE

Que o Senhor me leia nas digitais, 
assim saberá quem eu sou, do meu 
perfil e de que forma eu posso 
acrescentar, usando o que eu tenho 
de melhor, inteirando-se dos meus 
dons, talentos e habilidades, das 
minhas verdadeiras intenções e do 
meu caráter, na sabedoria que não 
vem da letra, mas do Espírito Santo, 
que intercede por mim e me justifica, 
pois me conhece verdadeiramente (…)

UM ADORADOR

Ainda que os meus ouvidos 
não ouça mais 

a canção 
Deus rege no meu coração 

uma orquestra 
… 

O som 
continua 

cantando, tocando, louvando 
Ecoa n’alma 

sonora

PEPITA DE OURO

Você é uma 
Pepita de Ouro 

que somente o Ourives 
sabe distinguir as suas 

características e resistências 
Peso e medida em quilates 

Lapidada, 
moldada e polida.
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UM AMOR E UM 
PSIQUIATRA

Meu Deus, os teus pensamentos são 
profundos demais para mim e os teus 
feitos eu não posso compreender. 
Tu que formaste cada parte do meu 
corpo, cuida para que minha mente 
não caia em armadilhas, me proteja 
nesta batalha que o Senhor conhece, 
conserva a minha sanidade e a minha 
santidade, pois quero conhecer-te e 
obedecer-te. (…) Preciso também de 
um amor e um psiquiatra. Amém! 

CORAÇÃO FORTE

O coração 
é feito 

para suportar 
algumas 
pancadas 

Não se preocupe! 
Ele não se entrega 

assim 
tão fácil!

(ainda mais um coração forte 
como o seu… [Deus disse] )

ELE  E  ELA

Se fosse pra 
Adão 

viver só 
Eu não teria feito 

Eva

O plano é 
– ele e ela –

AMOR TRANSCENDENTAL

É pra eles 
mesmo 

que nós viemos

É pra nós 
mesmo 

que eles vieram

Porque a gente não escolhe os pais, 
os irmãos, os filhos … 
Essa parte é Divina

COMO VAI O SEU AMOR POR 
VOCÊ?

Tudo que é em demasia é desequilíbrio, 
falta de controle nos atos, nas ações, 
não só nas coisas ruins, como nas 
boas. É preciso colocar rédeas nos 
excessos, nas intemperanças, exercer 
o autocontrole. Ser egoísta não é 
totalmente ruim quando visto do 
ponto que você se ama primeiro, 
porque só se doar ao outro também 
não é bom, é falta de amor próprio. 
Se valorize, você é mais, se importe 
com você também. Como vai o seu 
amor por você? ♥

TUDO É QUESTÃO DE 
ENCAIXE

A pessoa errada para um é a 
mesma pessoa certa para outro. 
Tudo é uma questão de encaixe. 

(…) “Seja você mesmo!”
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PROJETO ORIGINAL

A minha maior dificuldade interior, 
depois do rompimento, foi voltar a 
minha essência, porque eu havia 
adoecido a minha personalidade, 
assumindo do outro o que não me 
pertencia, e me tornando o que 
eu não era. E como numa crise de 
abstinência, eu fui voltando a me 
encontrar, pedindo a Deus forças 
em cada tropeço… Um recomeço.

IDENTIDADE

Não perca a tua identidade 
Não ceda às pressões 

Se passar por aquilo que não é,

atrairá pessoas erradas, 
e, afastará pessoas certas.

Seja você mesmo, assim

atrairá pessoas certas, 
e, afastará pessoas erradas.

O ROLO ETERNO

Parece que tudo não passa de uma 
charada de difícil interpretação. 
A lógica que minha mente não 
está a altura de decifrar: histórias 
e nomes que se confundem, como 
num emaranhado de linhas, que só 
descobrimos com o desenrolar do 
rolo [mas, que ainda não entendemos]. 
Por uma razão que desconhecemos, 
só o Senhor sabe do início ao fim.

CÓDIGO DA VIDA

Somos computadorizados 
por Deus 

Uma máquina 
Com órgãos 

de funções específicas 
Programados 

Com milhões de fios encapados 
e fitas de DNA 
determinando a 
Cor dos olhos, 

da pele, do cabelo 
[…]

O LADO DE DENTRO É
INFINITO

A gente só consegue acessar Deus 
pelo lado de dentro. Você já se 
visitou? Não imagina como é infinito. 
Essa carne não é nada. O que é esse 
corpo? Acontece, às vezes, mesmo 
consciente, de eu me ver num lugar, 
como se um corredor imenso e largo, 
a entrada para algum lugar onde, 
provavelmente, daria acesso ao Pai, 
porque dali eu grito por Ele, não tem 
nada e nem ninguém, aparentemente, 
nem é esplendoroso como o céu e 
nem é a terra, é um lugar vazio, por 
isso faz eco, e chamo novamente, na 
tentativa dele aparecer, e mais outra 
vez. Eu sei que me ouve, porque uma 
voz de longe me responde, mas não 
posso ver.
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A TUA RARIDADE

Quando eu não tinha ninguém, eu 
tinha você, lembra? O Único, que 
falava comigo, que me inspirava, 
me consolava, me abraçava, me 
estimulava, me levantava e não me 
deixava desistir, ou me sentir só. 
Você me tornou mais resistente, 
me acompanhou desde o nada, 
fazendo com que cada dor no meu 
caos se transformasse num diamante 
polido encaixado num anel ou num 
colar, ora numa coroa real, ora 
numa bandeja de ouro, ou outra 
jóia finíssima, que para alguns não 
vale mais do que alguns trocados 
de moedas. Você me conhece a 
milhares de anos, e eu tão pouco sei 
de mim. Você é o Único dono de 
todos os diamantes que aqui possuo, 
e ainda que eu tenha mais, o mais 
importante é que eu tenho você, que 
mesmo no anonimato, foi o Único, 
que me amou incondicionalmente, 
quando eu ainda não era. Eu sou a 
tua raridade.

CAFÉ COM CHANTILLY

Não se culpe por aquilo que você não 
tem pra dar. Não se convença sentir 
o que você não sente. Não queira 
ser o que você não é. Deus prepara 
cada um de uma maneira especial, 
numa missão individual. Sim, sei que 
o que eu digo você já sabe de cor e 
salteado, mas acontece que aquilo 
que você aconselha aos outros não 
tem aconselhado a si mesmo.

VOCÊ É UMA ARTE

O homem foi feito do pó 
A mulher da costela do homem

– Quem assoprou nas narinas 
e fez viver estes ossos, 

os vestiu de carne 
e criou estes cabelos?

Ao homem deu a força física 
A mulher a resistência

– Quem perfumou o jardim 
e fez a estrelas e o mar, 

deu vida aos lobos 
e ensinou voar os pássaros?

Quão pavoroso é ser sozinho, 
pensou Deus.

TÁVOLA REDONDA

Eu sei que você me entende quando 
o meu eu está numa mesa-redonda 
sendo bombardeado pelas emoções. 
Isso não afeta a nossa íntima relação. 
O Senhor se revela ao meu lado com a 
excelência do seu amor e me abastece, 
me fortalecendo para resistir, 
controlar e anular os conflitos que 
afetam a segurança do reino em que 
mora, me protegendo, gerenciando 
e driblando as armadilhas da minha 
mente, reciclando, reescrevendo de 
maneira particular, sem permissão de 
ser presa por invasores, na sedução 
dos meus pensamentos.
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TEORIA DA RELATIVIDADE

Assim como cada pessoa tem suas 
preferências por roupas e estilos e 
cores diferentes, ou mesmo escolhas 
na decoração de uma casa, sendo 
ela clássica ou rústica, sofisticada, 
contemporânea ou vintage […], op-
tando pela que combina mais com 
sua personalidade, seja romântica, 
forte, sensível, determinada, organi-
zada, vaidosa ou não, assim é o nosso 
cérebro e as múltiplas inteligências, 
tais como lingüística, matemática, 
musical, inter ou intrapessoal […], na 
qual, voluntariamente ou propensa-
mente, desenvolvemos, exploramos, 
potencializamos, instigamos, aqui 
mais que lá, do todo. O que muda 
de uma pessoa para outra é o gosto, o 
paladar, o tato, o cheiro, a visão, e o 
ramo da filosofia que resolve ocupar a 
sua mente, não podendo ser julgados 
apenas pela beleza da subjetividade, 
ou prematuramente, pela presença 
ou ausência de alguma relatividade.

O JOÃO É DE BARRO

O homem é uma formiguinha, 
à vista do Criador 

– um pequeno bicho da terra – 
Morador em 

casa de barro, alicerçada no pó 
– temporária habitação – 

A vida 
lhe é facilmente levada, 

quem sabe – antes da hora? – 
Arrastado 

por águas repentinas 
em que se desmancha 

a argila. 
Morre!

QUEM É O OUTRO?

Eu não gosto muito de surpresas e 
nem costumo fazer, geralmente deixo 
as coisas bem às claras (quem sabe, 
programadas!), procuro ser a mais 
sincera possível, tentando evitar uma 
decepção ou sofrimento ou criar 
falsas expectativas a meu respeito. 
Pois, quem é o outro senão um 
ser singular com um conjunto de 
características próprias e variáveis!? 
Um conceito do encontro do meu 
eu com o outro e tantos outros.

O OLEIRO

Ele não é 
santo de barro 
– nunca foi – 
Ele é o Oleiro! 
Aquele único 

que tem a fórmula 
da vida, 

e que te assoprou 
nas narinas 

o fôlego

[ Nós, o barro – 
dó pó vieste 

e ao pó voltarás! ]

BRAÇO FORTE

Eu sei que Deus te fez forte pra 
enfrentar os dias maus… Eu também! 
Estamos juntos nesta via dolorosa e 
cheia de amor […] Descansa, já está 
dormente, parece estar sonhando… 
sonha guerreiro, pois o teu berço é 
a fortaleza.
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EU NAO VEJO A HORA

És o dono de toda 
ciência, 

Vossa Excelência, 
O Senhor. 

Aquele que faz 
o dia, 

o momento, 
a ocasião, 
O lugar 

… 
Eu não vejo 

A hora

QUANDO ESTOU CANSADA, 
EU CANTO

Eu me vi com o sorriso dolorido e o 
corpo desfalecendo, então comecei 
a cantar… porque quando estou 
cansada, eu canto. A música faz bem, 
relaxa e alivia o cansaço, aflora as 
emoções, ecoa no coração e repousa a 
mente … é também inspiração – canta 
e encanta, que os males espanta. A 
canção é Sua! O meu fôlego! A tua 
voz em mim.

PODEROSO

_ Falta alguma coisa, diz o homem, 
tentando descobrir (…)

 [ tem coisas que só 
Deus    tem a senha! ]

_ Eu deixo pra ver até onde o homem 
é capaz de ir, diz Deus.

SOMOS FEITOS DE AMOR E 
PARA AMAR

Primeiro Deus escolhe o barro, 
depois leva-o até a Olaria. O barro 
não vira vaso da noite para o dia. 
Ele vai recebendo água, amolece e 
diminui, até que seja possível o oleiro 
trabalhar, pois, não dá para moldar 
barro duro.

[Muitas vezes, a gente acha que está 
pronto quando Deus está apenas 
amolecendo o barro]

Depois que todos os torrões estiverem 
totalmente molhados por dentro 
e fora, começa o processo de ser 
amassado, com os pés, várias vezes, 
pois, se tiver alguma pedra ou raiz 
poderá ser sentido pelo oleiro, para 
tirar e jogar fora toda a sujeira.

[ Muitas vezes, a gente acha que chegou a 
hora quando Deus está apenas amassando 
o barro ]

Só depois de obter uma massa 
homogênea, o oleiro molda a seu 
gosto. Então, o vaso é levado ao sol, 
para secar. E depois de seco, é levado 
ao fogo, para ser queimado. Tem vaso 
que racha em alguns destes processos, 
mas, só os que saírem do forno bom, 
são aprovados e prontos para serem 
usados.

[ Então, olhamos para trás e percebemos 
como Deus estava trabalhando, e 
agradecemos, porque todas as etapas 
foram necessárias para nos tornarmos 
quem somos! ]
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SOMOS MAIS QUE UM

Juntos 
somos mais 

que um 
milhão

Juntos 
somos como 

que um 
exército

Há muitos inimigos! 
A guerra do nosso Pai 

é a nossa guerra

SILENCIE-SE

Se querem
ouvir Deus

limpem
as ceras

dos seus ouvidos

Somos feitos
de vibração sonora

A voz Dele
é audível
pra mim.

DEUS TE FEZ COM AMOR

Deus te planejou, te arquitetou, 
só Ele sabe o tamanho do edifício 
que te tornarás, tudo foi pensado 
minimamente antes de começar a 
construção, no começo pode não 
a-parecer nada porque só é o alicerce, 
depois tudo parece muito confuso 
antes das paredes serem erguidas, 
mas Deus é visionário, já vê a casa 
pronta, e não deixa nada pela metade, 
pois Ele há de completar em você a 
sua boa obra, e depois de realizada 
contemplará a beleza do que fez, junto 
ao luar, ao sol, às estrelas, aos animais, 
às flores, aos anjos, às canções, às 
palavras... na divina inspiração do 
Criador.
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Livro 2

Não Morda a Maçã
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TENTAÇÕES NO PARAÍSO

Eu só quero o que vier 
das mãos de Deus 

Não quero uma mesa farta 
de alimento, 

fama 
ou poder, 

oferecida pelo diabo 
Nada disso 
tem valor 
sem Ele.

O VENENO DA SERPENTE

Os olhos 
fitava 

a magia da maçã 
A boca 

despertava 
o gosto de hortelã 

O corpo 
declarava 

o frescor da manhã

Um doce prazer 
orvalhava 

sobre a cabeça 

NÃO FAÇO QUESTÃO

Pode ser problema 
ter a faca e o que queijo 

na mão com fome, 
mas, ainda pior, 

é a falta de apetite

FAZ DE CONTA QUE NÃO É 
REAL

Quando alguém fala em conto de 
fadas, remete-se a idéia de um mundo 
maravilhoso e encantado […] Porém, 
é uma visão equivocada de fato, pois 
nos contos de fadas não existem só 
príncipes e princesas, como também 
sapos e bruxas, não existe apenas 
cavalo branco, como também o 
lobo mau, não existe só fadas como 
também madrastas más, não existe só 
o bem, há muita crueldade. O conto 
de fadas representa muito da vida real, 
e o que poucas pessoas percebem são 
as monstruosidades que nelas estão 
inseridas: envenenamento, como em 
Branca de Neve, assassinato, como em 
Chapeuzinho Vermelho, abandono 
de filhos, como em João e Maria, a 
rejeição e ódio das madrastas pelos 
enteados, como em Cinderela, e em 
Bela Adormecida, a violência sexual 
enquanto dorme, já em a Bela e a 
Fera, de ter que passar o resto de 
sua vida com uma criatura terrível e 
assustadora […] O ‘era uma vez’ dos 
contos de fadas é o ‘acabou-se o que 
era doce’. E os finais felizes é só para 
nos fazer acreditar que histórias não 
tão felizes pode mudar, sim. Acredite!

LANÇANDO FLECHAS

Vai lançando 
flechas 

Uma hora, 
quem sabe, 

acerta!
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QUEM É DEUS?

Deus? 
Eu não conheço Deus! 

Eu cri 
no que eu ouvi 

falar 
(só de ouvi, 

não vi, 
quem viu?)

Eu não conseguia 
enxergar, 

agora meus olhos 
vêem! 
Venha 

até mim, 
se eu não sei ir 

até Ti.

Aquele Deus 
que eu sempre acreditei ser Deus 

é aquele Deus 
que acredito que realmente seja,  

que permitiu que 
seu Filho 

viesse nesta terra e fosse 
humilhado, 
pisoteado, 

massacrado, 
chicoteado, 

cuspido, 
ferido 

e finalmente crucificado 
pelos homens 

(…)

Ah, Jesus, tendes misericórdia de mim! 
__ Que Amor é esse?

CHEIRO DE FUMAÇA

Quando o que é danoso 
lhe cheira mal às narinas

[ainda existe uma alerta!]

Quando o que é danoso 
lhe cheira bem às narinas

[há risco de câncer!]

THE BYE MAN

Quando eu me deparo com alguns 
fatos de frieza humana, eu acho o 
homem um ser tão desprezível, uma 
raça de víbora, inferior e amaldiçoada, 
com uma capacidade de maldade 
que não poderia imaginar. Filhos 
de Satã? Não entendo de leis e não 
cabe a mim a justiça, só me sinto 
cada dia mais fora deste mundo. Não 
tenho praticado o mal e todos os dias 
busco encontrar o coração de Cristo 
e a graça do Espírito, tentando me 
desprender desses laços, e por vezes, 
ao me olhar, ainda vejo quão estúpida 
sou! Não valemos nada. Aqui não 
há nada, e Ele ainda assim veio nos 
salvar.

DESERTO DE SAARA

Tive uma miragem 
enquanto cruzava o Deserto  de Saara… 

Oásis da minha ilusão 
estava só de passagem!…
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A VERDADE LIBERTA

Deus também se enfurece e provoca 
situações para que a gente enfrente 
algumas coisas que precisam ser 
ajustadas e corrigidas, e não toleradas. 
E quando isso acontece é comum que 
eu me permita expressar a minha 
ira, porque estou possessa sim, pelo 
Espírito Santo que me habita, que 
embora longânimo, deixa as verdades 
em clarividência, e me liberta.

NO NARIZ DO OUTRO

Não sei se é 
nariz empinado 

ou se é 
trompa de elefante

O dedo 
no nariz do outro

PAGA MIL’ ANOS

Eu não nego no altar a fé que a 
minha mão segura, mas que Deus 
me perdoe à cólera aos corvos do mal, 
ratos repugnantes, vermes que não se 
saciam de um ouro explorado, um 
roubo legalizado, um assalto de salto 
alto. O diabo paga mil’ anos… praga! 
[…] Que as formigas lhe deem cólica 
na barriga!

EU LAVO AS MINHAS  MÃOS

Pisa nas flores 
e coroa de espinhos – 

por algumas moedas de prata. 
Acaba traído 

pela própria armadilha!

[ Eu lavo as minhas mãos ]

NA BANDEJA DA VIDA

Eu posso rejeitar 
se não quero! 

Quem está acostumado a comer 
qualquer coisa, 

sobrevive com qualquer coisa. 
[ Que a fome não me permita 

cair em armadilhas! ] 
__ Obrigada, eu espero 

o melhor 
que está por vir.

OS MESMOS DEFEITOS

Encontrei nele muitos dos meus 
defeitos […] É até um pouco 

engraçado, mas, nada encantador, 
pra ser sincera. Acredito que 
a recíproca seja verdadeira!

À BEIRA DO ABISMO

Paixão, margem de risco. 
Passos para trás. 

D e s c e n d o… Pluft!
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A RATOEIRA

Tiquinho, o rato, sabia que Quiko, 
o gato, era seu inimigo. O gato 
ficava sempre à espreita para que 
numa oportunidade, ‘nhac’, já era 
o Tiquinho.
O ratinho muito esperto, sempre 
antes de sair do seu abrigo em busca 
de alimento, olhava ao redor para 
ver se o gato estava por perto. Caso 
estivesse, mudava o caminho ou nem 
mesmo saia de sua toca.
Certo dia, checando o ambiente, 
viu que a área estava limpa, nenhum 
perigo a vista, então, ligeirinho, foi 
levado pelo cheiro até o banquete que 
ofertava seu prato predileto e ‘nhac’. 
Tiquinho foi abocanhado.
Mas, se Quiko não estava por ali, 
quem poderia ser?
__ A refeição estava sendo oferecida 
pela senhora Ratoeira.
 
MORAL : O inimigo mais perigoso é aquele 
que lhe parece amigo.

LEÃO DOMADO

Leão murmura 
Fera devora sem brandura, 

não doma na gruta

Tropeça,   Levanta 
 Cai  

  Soluça ...  Ruge 

Em cada batalha uma tortura 
todo dia uma luta 

O golpe que não cura

Exausto, cai no sono o leão 
ZZzzz ( como um cordeirinho ) 

À espera: tigres, lobos, leopardos…

ARREMESSO

Droga te põe 
pra cima

 pra te arremessar 
com mais força 

ao chão!

1, 2, 3… RESPIRA

Respira, não pira, 
respira… 

É um incômodo, 
como dor no estômago… 

Vai passar, 
tudo passa…

SALTO AGULHA

Eu não seria capaz de entender o 
sentido de certas imposições. Que 
Deus não me permita ficar diante de 
situações que eu precise recusar aquilo 
que eu tenho para entregar. Seria 
hostil, e tu não deixarias impune. 
Quero seguir de mãos limpas!

ESVAZIE-SE

Não coma da maçã! 
É preciso 

se desintoxicar. 
Purificai! 

Esvazie a taça 
para receber o vinho 

E beba do cálice!
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DESEJAR O BELO VEM DE 
DEUS

[…]
Pai: A gente pode até sentar ali e 
pensar na morte.
 
M:  Por que pai, você pensa na 
morte?…
 
Pai: Eu não penso. Todos nós vamos 
morrer um dia, mas eu não penso, 
senão eu não estaria fazendo o que 
eu estou fazendo (…)
 
M:  É verdade, nós vivemos pensando 
que somos eternos, embora saibamos 
que um dia vamos morrer.
 
Pai: O pecado trouxe a morte.
 
M: É isso! Deus criou o homem para 
a eternidade, fez tudo perfeito e belo, 
porém com pecado veio a morte e 
outras coisas maus: o envelhecimento, 
a doença […] Por isso, embora 
saibamos que um dia vamos morrer, 
temos o desejo da eternidade, e 
vivemos numa incansável busca do 
paraíso perdido, da jovialidade, da 
boa saúde e da beleza, irreparável 
aqui na terra, o belo e perfeito, afinal: 
“Quão grande dom de Deus é a beleza“.

QUEDA AO PARAÍSO

Você me trouxe de muito longe 
Não queria vir 
Parecia o fim 

Era como se eu tivesse sendo 
expulsa 

para ir à tua vida 
Depois percebi que ali era o meu 

lugar… 
De volta ao paraíso!

MELHOR QUE NÃO VENHA 
  

Enquanto sai a caça, 
eu me faço casta 

Sou pacífica, 
menos venturista, 

e um tanto passional. 
_ Melhor que não venha!

A MARIA SEMPRE AMÉM

Santa e profana 
Vestida de crenças e súplicas,  

despe-se de 
volúpias e luxúrias 

a Madalena 
Alma copulada 

Corpo nu 
Não sei se mais louca que pura

 ou mais pura que louca 
Uma diz a m e m, 

a Maria sempre amém!…
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VIVA! EU ESCOLHO VIVER

“A vida e a morte estão 
no poder da língua”

O que a gente fala, põe na boca, come 
ou bebe, tem o poder de determinar 
a nossa vida e o prolongamento dos 
nossos dias, assim como o da nossa 
morte e a abreviação desses dias na 
terra. Deus nos propõe dois caminhos: 
o da vida, do bem e da benção e o da 
morte, do mal e da maldição. E nos 
aconselha: “..escolha pois a vida, para 
que vivas!” 

[ Veja a responsabilidade que Ele 
entregou ao homem, o livre arbítrio 
nas escolhas e suas consequências… 
A vida vem D’ele, mas a vida é sua! ]
O da vida, geralmente, vem 
acompanhado de sacrifícios, pois, 
nem sempre é conforme as nossas 
vontades, porém, não desprovido 
de delícias, que acaba por fartar a 
nossa vontade. Enquanto que o da 
morte, são de facilidades e de um 
gosto apurado com os mais diversos 
venenos, que não satisfaz, alargando 
a maldição e refreando a benção.

A PICADA

A abelha 
se defende:- 

o ferrão 
[ do mel ao fel ] 

Desperta a 
amarga metade 

(…) 
A picada é instinto!

QUE DURE MAIS QUE O 
EFÊMERO

Não colhi 
porque não queria ver 

murchar 
nem perder a cor 
Preferi manter a 

ilusão 
de que durará 

mais que o efêmero!

PARAÍSO TROPICAL

Amor platônico é fruto da imaginação, 
– perfume de maçã – 
Cor púrpura de pecado original.

Ameixa, 
Ame ou deixa.

Amora, 
A fruta do Amor.

Polpas vermelhas ou roxas, 
chegam ao coração. 
_ Não toque nas convidativas e venenosas!

Uva, 
A companheira dos deuses.

Cereja, 
Uma gota de paixão.

Gama de aromas, cores e sabores, 
os Amores! 
Sem eles seríamos paraísos fechados.
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DE MANHÃ

Eu prefiro as manhãs! 
São flores com cheiro de 

manhas e maçãs 
(…) 

Regai-nos, 
ó tardes e noites, 

de manhãs 
de doces frescores … 

E, livrai-nos 
das folhas secas dos 

desamores …

MAÇÃ MORDIDA

Se dê o direito à vaidade, 
às vezes, 

é preciso comprar…

Se dê o direito à preguiça, 
às vezes, 

é preciso se entregar…

Se dê o direito à luxúria 
às vezes, 

é preciso pagar…

Se dê… 
às vezes, 

é preciso se doar…

[ O pecado está 
 na gula ou avareza: 

 de vaidade, 
 de preguiça, 

 de luxúria __ 
 Na ira ou inveja ]

POSSO SER SINCERO?

Muitas vezes me deu vontade, 
não falei 

Esmaguei nas entrelinhas, 
me calei 

A palavra que é maldita, 
não pode ser bem dita 

Aos mercenários, 
 aristocratas, saqueadores 

(…) 
__ !

LÍRIO ROXO

Amarga bebida da desilusão 
inunda o coração. 

Lágrimas descem no rosto, 
desliza na face o amargo gosto. 

Escorre na boca, tortura. 
Lírio roxo, sombria noite escura, 

[ antes sob a luz de eiffel ] 
bebo lentamente um cálice de fel 

Espalho palavras ao léu, 
exalo aos ventos, 

abrandando os sentimentos, 
sonhos e pensamentos. 

Não se aproxime, senão serás réu, 
deste meu atormentado céu!

CORAÇÃO NA BOCA

Se eu soubesse que ia morder! 
Agora pode devorar, 

meu coração já sangra!
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EU VALHO MUITO

Quando eu era criança 
não tinha autoconfiança 

Aceitava pouco, 
porque querer mais, 
pensava ser demais.

Deixei pra trás a insegurança 
depois que eu cresci, 

me tornei material polido, 
descobri que valho muito 

e não sou pequena.

OS INTRUSOS

Minha casa estava povoada de ratos, 
iam e vinham numa ferocidade. 
Roubavam minha comida. Aos meus 
olhos, tudo era muito assustador. De 
repente, vi um enorme, do tamanho 
de um gato, gritei forte umas duas ou 
três vezes, ao passo que chegou um 
amigo e disse:
__ Lá em cima é mais seguro, aqui os 
ratos são muitos, sai do meio deles!
Fiquei pensativa por um instante, e 
logo respondi:
__ Eu ainda não havia percebido que 
eu estava no porão da casa.

MORAL: Às vezes, é preciso uma 
luz no porão da nossa mente para 
compreendermos melhor certas coisas 
que estão armazenadas na escuridão e 
no medo, e decidir se queremos continuar 
ou sair.

ESPELHO MÁGICO

O que projetar em mim, 
será refletido em ti: 
-escudo espelhado –

ESCUDO ESPELHADO

Enquanto está a procura 
de sua estrela, 

Um dos pecados capitais 
aprecia. 

Para alcançar faça por merecê-la. 
Não se empenhe na maldade,

 repudia.
Prisioneiro atroz, busque 

a liberdade. 
Contra mau olho
escudo espelhado.

Calar-me? 
Não busco celebridade.

 
Tua criação acha-se 
no meu trilhado?

Ardileza! 
Pra quê tanta ambição? 

Procure o antídoto de sua cobiça. 
Veneno que corrói a alma, 

o coração.
Somos meros mortais, 

tente-se remir. 
Escárnio atiça… 

tempo desperdiça. 
A serpente do mal, 

quem há de exprimir?

COBRAS E BARATAS

Cobra posso até enfrentar. 
Já barata, eca! 
Nem pensar.
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IMORTAIS

Apaga-se as luzes do céu 
Um anjo-mulher cobre-se com véu 

Agita as asas espalhando luz 
e desce com sua cruz

Noite negra e adormecida, 
escuridão de uma cidade esquecida 

Unindo o coração frio e a treva, 
caminha um vampiro na terra.

Anjo-mulher, um ser santo 
Vampiro envolvido no manto

Caminhando sobre a terra calma 
estremece ao ver um vulto, 

na sombra do oculto, 
vindo ao encontro de sua alma

A respiração próxima a ouvir, 
entorpecida, sem ter como fugir: 

“ Tu que não é deste mundo, 
por que desceste ao abismo profundo?”

Encrava em seu pescoço 
as presas sem grande esforço

O escuro se debruça sobre a luz 
Corpos envolvidos, 

opostos confundidos 
E o amor deste modo se conduz…

Temperado de saliva, amor, beijo, 
suor, ódio, pecado, desejo 

Com a flecha no peito, 
a escuridão dissipa no leito.

Ela absorveu no corpo marcado, 
um pouco de pecado. 

Ele, com o amor sugado, 
purificou seu coração manchado.

Agora: Anjo maculado 
e Vampiro abençoado.

FLOR DA SOLIDÃO

A cor branca simboliza a paz. 
O preto, as trevas. 

Por que no escuro, calmaria; 
no claro, gritaria?

CUMPLICIDADE

Mão assassina 
não é só a de quem 

aperta o gatilho, 
mas de quem 

aponta a arma.

LIMÃO PARA SALADA

Descascando 
pepinos e abacaxis. 

Saboreando 
um prato frio.

MAÇÃ ENCANTADA

Bosque mágico 
Fruta vermelha 

Sangra e cai

SENTINELA

De longe desponta, amigo. 
Perto de mim perde o alento. 

Tomba como num castigo. 
Na mão trazia algo sangrento.
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PÁSSARO DE FOGO

Mata densa limita a visão. 
Voa perdida. 

Asas afiadas, foice no dedo. 
Cólera reprimida. 

Olha para os céus, grita por Águia! 
Segue indefinida.

Arma-se, atira, explode. 
Chora escondida. 

Morde o veneno do escorpião. 
Vale a ferida. 

No matagal risca o fósforo. 
A chama suicida.

QUANDO O GALO CANTA

O galo cantou essa noite, 
você escutou!?… 

É preciso coragem para ouvi-lo 
por três vezes! 

Não se preocupe porque…

Deus sempre manda um anjo 
Deus sempre manda um anjo 
Deus sempre manda um anjo

O dia amanheceu  
em tom cor-de-rosa e até roxo… 

– Cumpriu-se a sentença – 
O galo diante do anjo, 

vestido de pena, calou-se!

PATINAGEM

–Deslizes – 
riscos cruzam 

deixando marcas.

NOVO VELHO AMOR

O nosso amor ficou velho 
Nos traçados das linhas 

de expressão 
Posso ver a primeira impressão 

Vestígios de tudo que 
nos acompanhou, nos rodeou, nos 

fincou… 
Episódios 

de recordação em pergaminho
 

_ Onde está o escorpião?… 
_ No aquário do meu coração!…

INFELIZ E NÃO SABIA

 Eu tive um sonho 
Minha alma dizia, entre soluços, 

estar infeliz (não sabia): 
“ _ Só não desisto porque sei que seria 

uma só vez!” 
Presenciei uma tristeza 

que nunca tinha 
visto antes… 

Desabafou!…Desabou a chorar…
“_ A vida não é feita só de felicidade, 

 não desista, por mim!” 
Fiz a ela promessas, depois 
fiquei a refletir se poderia 

cumpri-las 
Ser feliz está além 
das minhas forças. 

Sou frouxa. 
Submissa a uma tal infelicidade.
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DOCE PARAÍSO

Vento por entre as folhas 
da macieira. 

Debaixo das árvores do jardim, 
Convida-me 

com voz doceira. 
Desfrutar do pecado carmesim.

Flores despertam 
no canteiro, lagos… 

Desejo envolvente, de repente
Pulsa no peito, sonhos vagos… 

Na nascente, 
encontro com a serpente.

Do pecador, devo seguir 
os rastros? 

Ao Deus dos céus 
teme o meu coração. 

Avisto o slide do Criador, 
seus astros.

O encanto do pecado, 
um unguento. 

Minha boca murmura 
uma oração. 

Ó Senhor! Clama minh’ alma
 em tormento.

SANDUÍCHE

Com boca mais macia 
que maionese 

Devorou o amigo 
como quem come 

Hot Dog

CATIÇA

Joga catiça, 
dona Maria linguiça! 
Quanto mais atiça 

mais carniça

CUPIDO DO BEM E DO MAL

 Com uma flecha -começa- 
-Termina- com uma estaca 

– Mortal –
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A Essência Humana
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A MINHA HUMANIDADE

“Como pode me amar 
tanto assim? 

Eu nem sou possuidora 
de tanta beleza?…”

Na tua luz 
eu vejo as minhas imperfeições 

e lamento com um canto 
a minha humanidade

UM PERSONAGEM

Estou rompendo com o irreal, espero 
voltar menos vezes neste lugar, até 
que nunca mais. Um personagem, o 
escudo que projetei para me proteger 
– a mente e o coração. Agora preciso 
enxergar o que a vida me apresenta 
de real, estou quase pronta. (…) Tudo 
está se dissolvendo, se tornando em 
pequenas partículas, se evaporando 
no meu universo, até se tornar nada. 
Não precisa ser grande, se não posso 
tocar, precisa estar ao alcance dos 
meus braços.

SÓ DEUS

Não cabe a ninguém 
julgar – 
só Deus 

[vê por dentro] 

ESTRANHEZA

Acho que a gente já está tendo a 
nossa estranheza, cada qual com a 
sua natureza.

INVERSO

Eu sou 
de pouco fala, 

penso 
Quem sou? 

Inverbo 
e inverso 

Estou 
menos fora 

e mais dentro.

TRIBUNAL DO HOMEM

No tribunal do homem, 
decidiu não chorar – 
só pedia a Deus que não saísse dali 
mais ferida de que quando entrou 
e que pudesse 
perdoar o acusador 
e resistir aquele mal 
__ Quem é ela, diz! 
__ Quem sou eu , dizia! 
__ Não importa quem seja você, 
importa que Eu Sou 
Deus – Ele disse!

HUMANO

É 
compreensível 

a sua 
atitude: – 
humana

(não espiritual)

Avaliada 
do 

ponto 
de vista 

humano.
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EI, VOCÊ!

No final das contas? 
Não é uma identidade que nos 

torna real 
O nome é fictício 

O rosto é pra não se perder 
no nada 

– A vida é uma ilusão – 
A maior fortuna que temos 

são as pessoas 
que estão passando pelo nosso 

caminho 
__ Ei, você! Existe algo  

que te faz especial pra mim!…

BESTIALIZADO

O sexo bestializado e banalizado seduz 
os seres intelectualmente inferiores, 
espiritualmente e moralmente mais 
fracos.

SUBENTENDIDO

Não há o quê explicar: 
Só quem já provou do sal 

sabe do tempero… 
E do açúcar o sabor!

PESA QUANTO?

Não digo que beleza não se põe na 
mesa, mas, cada um tem um critério 
de beleza, e mesmo este critério é 
eliminatório, vale por algumas horas 
e momentos, depois se pesa outros 
quesitos e afinidades (…)

CONVERSANDO COM DEUS

Deus: Não se mede alguém 
pela estatura, pela posição que ocupa, 
pela roupa que veste, pelas palavras 
(…)

M: Sim. Pelo coração. Mas 
como faço isso?

Deus: Deixa que eu faço.

ESCONDE - ESCONDE

No jogo do 
digo, não digo: 

- o leitor também diz -

O QUE VOCÊ FAZ COM ELE

Há de se tomar cuidado em tentar 
arrancar um defeito de alguém, 
porque você mexe com todo alicerce 
que sustenta um edifício – já dizia 
Clarice. A gente precisa aprender 
a transformá-lo em benefício, 
redirecioná-lo para luz, utilizá-lo de 
forma proativa, mantendo as raízes 
e podando o que é negativo para 
potencializar a qualidade. Não é um 
processo tão simples, exige reflexão 
[…] A estrutura do nosso ser funciona 
de maneira harmônica e sincronizada 
em toda a sua essência e indispensável 
à existência.
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ASSIM COMO

Não quero 
o que é 

do outro 
Assim como 
Não quero 

com o outro 
o que é 

meu

À PROVA

São as pessoas que a gente convive 
diariamente que nos desafiam a viver 
aquilo que discursamos, que nos põe à 
prova, o que acreditamos e desejamos 
alcançar, porque às vezes, me parece 
estar além das minhas condições 
humanas, o que se encontra no meu 
intento.

SEM RESPOSTA

Embora eu te conheça 
Não sei quem é você 

Uma incógnita 
que Deus 

não me permite 
decodificar 

Um ponto de interrogação 
Sem resposta.

O ORIGINAL

_ Deus! São tantas imitações, similares 
(…) Que eu possa, de alguma forma, 
saber reconhecê-lo ao encontrá-lo.  
O original.

QUEM SOMOS

Eu penso que as pessoas não conhecem 
umas as outras ao ponto de decidir o 
que é melhor para o outro – sabem o 
que é melhor para si mesmo, podendo 
se confundir com aquilo que a gente 
é e pode, mas, o mais importante é 
que a gente não se confunda – não 
se deprecie e não se supervalorize, 
saiba quem é e pra que veio, onde 
está e o que vai fazer, pra que quando 
disserem: “__ Acho que isso não é pra 
você!…” E isso realmente for pra você, 
tenha a convicção de dizer: “__ Sim, 
isso é pra mim!” E se disser que é pra 
você e não for: “__Não, acho que não 
me conhece o suficiente” (…) E ser feliz!

EU TE RECONHECI

Antes de mais nada: 
nada de máscara, 

nada de maquiagem, 
nada de salto, 

nada de formalidade. 
(…) 

Qual a intenção disso tudo, 
Deus?… 

Qual foi a primeira impressão? 
! 

(Eu te reconheci)

ICEBERG POÉTICO

A poesia como iceberg: 
o visível é pouco   

diante do muito a ser desvendado.
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(IN)SUBSTITUÍVEL

Há quem diga que somos 
insubstituíveis, porque somos seres 
únicos – ninguém é igual a ninguém. 
Há quem diga que somos substituíveis 
porque aquilo que fazemos, o outro 
também pode fazer – não igual – 
talvez melhor, quem sabe pior, de 
forma diferente, com outros pontos-
de-vista (…)

AO TEU GOSTO

Há presente bonito 
que vem em embrulho feio. 

Há presente feio 
que vem embrulho bonito. 

Há presente bonito 
que vem em embrulho bonito. 

Há presente feio 
que vem em embrulho feio. 

(…) 
O que pra um é feio, 
pro outro é bonito. 

O que pra um é bonito, 
pro outro é feio. 

Gosto não se discute!

NEM QUERO, NÃO QUERO

Para os curiosos de plantão :-/ não 
estou apaixonada, nem quero! Não 
estou desiludida, nem iludida! Não 
quero conquistar nem quero ser 
conquistada! Os meus pés estão no 
chão, o meu coração na minha mão. 
Estou em paz, em par com Deus!

SER SER HUMANO

Na mão do criador 
– a criatura – 

Finito no infinito. 
O nada no tudo. 

Seres de contradições: 
Lúcido e insano 
Sábio e estúpido 
Anjo e demônio 

Humilde e arrogante 
Mentira na verdade 

Razão e emoção 
Realidade e ilusão 

Hipocrisia ante a jura. 
Certeza, 

não fosse a incerteza. 
Singularidade 
na pluralidade. 

Animal, 
Espiritual, 
Natural, 
Racional, 

Intelectual, 
Social, 

Cultural. 
Volátil, o homem.

SIMPLESMENTE SOU
 

Não, senhoras e senhores, não quero 
cachê, nem espero receber bouquet – 
nascer, crescer - morrer? É assim que 
eu vou viver. Não vim para o glamour, 
flashes e holofotes. Sou uma Maria, a 
mãe de todo dia (dentre muitas outras 
parecidas e desconhecidas) Brasileira, 
guerreira,  equilibrista (…) Muito 
prazer! Eu simplesmente sou, Marli.
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REAIS VALORES

João tem tudo 
que José queria ter.

José é tudo 
que João 

não consegue ser.

A DIFERENÇA

Em todo o mundo há pessoas 
que subtraem 

        que somam 
  que dividem 

          que multiplicam 
Em todo o mundo há pessoas 

    que fazem 
          a diferença

SEM CERA

Não parei pra pensar, 
(não depois de levar uma vida 

pensando!) 
Seria o mesmo que 

olhar pra trás… 
Pensando muito não faz! 

Há algo invisível 
apontando a direção 

[Um empurrão] 
Sigo acreditando… 

Isso tem me deixado mais feliz! 
Assim está mais lindo, 

mais limpo. 
Tem feito eu me querer bem, 

te querer bem.

OUVE-ME?

Obedece a Deus quem aprende 
a ser obediente, ou seja, aquele 
que aprendeu a exercitar o ato da 
obediência [dizer “sim” quando 
queria “não” e vice-versa, quando 
necessário], de ser submisso, 
inicialmente, àqueles a quem Deus 
te colocou como autoridade sobre a 
tua vida, por exemplo – os pais. Como 
poderá ser obediente a Deus se nem 
mesmo aprendeu a obedecer aos seus, 
sendo esse um dos mandamentos das 
escrituras sagradas para que tudo 
lhe vá bem e goze de uma vida feliz 
e longa!? Como agradará o coração 
de Deus se não obedece?… A alma 
aprende! E quanto aos rebeldes, Deus 
não recebe o que enviam da terra, 
assim como não dão ouvidos a sua 
voz. Sobe… sobe… sobe… Ouve-me?

ARROZ-COM-FEIJÃO E LETRAS

O arroz queimou, 
o feijão não atingiu o ponto. 

Desculpe-me, 
foi mera distração!… 

Pensa que é fácil cuidar 
do jantar, da casa, 

e ainda costurar coração?…

LIMITE

Senhor, não se esqueça da 
capacidade de suportar:

extravasando ou estourando

Pra tudo tem limite!
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QUAL É O SEU?

Todo mundo tem um ponto forte e 
um fraco, tem uma boniteza e uma 
estranheza, tem um lado divino e 
outro a domar. Todos temos uma 
biografia, um nome e um sobrenome 
(…) 

UM POUQUINHO DE AMOR

– Quem é?... 
[ Uma voz doce do outro lado ] 

“ Deve ser um anjo” 
Um pouquinho de amor.

CARIDADE 

Caridade é claridade no 
escuro (…) Seja Luz!

HÁ UMA FORÇA QUE NOS 
ATRAI

Sempre ouvi dizer que os opostos 
se atraem, mas nunca me tive por 
convencida, no que diz respeito: 
neutra – até eu observar os imãs – 
de um lado atrai e de outro repele. E 
descobri que, a força magnética que 
causa atração nos imãs são contrárias, 
enquanto que a repulsão acontece nos 
iguais, isso se explica pela necessidade 
de variação no campo magnético 
[…] Por isso, o que cada um é que 
determina o que o outro tem que ser.

VALE -ME DEUS

Mente pequena 
é pobre, 
reticente 

tão burgo mediana 
_ De que vale?

Mente grande 
é rica, 

nobremente 
tão douto machadiana 

_ Vale-me Deus!

POEMASTIGANDO

Na arte eu sei que te gosto! 
Seja no prato principal 
ou o que acompanha 

Regado de óleo de amêndoas  
Eu me alimento 

(…) 
Na arte eu sei que te gosto!

O PROTÓTIPO

Tem o mesmo nome, 
mas não é o mesmo! 

Fez a mesma faculdade, 
mas não é o mesmo! 

A aparência é semelhante, 
mas não é o mesmo! 

… 
Eu continuo 

com o mesmo nome 
a mesma faculdade 

e aparência semelhante 
Mas já não sou 

a mesma!

Outros caminhos,    outras histórias!
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DEUSA DA BELEZA

Eu não posso vender aquilo que eu 
não sou, não posso trabalhar contra 
os meus próprios princípios de vida 
”[…] Que não sejas bela apenas nos 
enfeites exteriores, nos cabelos trançados 
e nas jóias de ouro ou roupas finas, que 
perece”. Creio que até Vênus se curva 
diante da deusa da beleza.

REAÇÃO

Um cão 
que quando late 

morde 
[…] 

Não ameaça, 
só comunica!

A UM DESCONHECIDO

Eu te escrevo (…) 
mas não sei se é para ti 

que escrevo.

ODORES

A impressão foi esta:-

Não tinha cheiro 
mas parecia 
que fedia 

mais que chiqueiro

De mãos limpas 
fui lavar as mãos.

AMANHÃ AINDA SEREI

Quando ele fazia algo ruim, ou 
rogava pragas e tudo mais, eu sabia 
que era o que carregava dentro de si, 
e precisava aliviar botando pra fora. 
Eu queria ajudar ouvindo, tirando 
assim um pouco do peso do seu ser, 
mas, daí que começou a pesar demais 
em mim! E me dei conta de que eu 
estava colhendo o que outras pessoas 
tinham plantado no seu coração, por 
isso, frutificava cada dia mais. Então, 
cheguei a conclusão de que só ele e 
Deus poderia mudar as coisas de 
dentro – sem entrar em detalhes – 
se não sabe, vai descobrir como. Hoje 
eu sou o que ontem não fui e amanhã 
ainda serei.

ENTREVISTA

Entrevista 
de voz tremula

[enquanto eu podia ouvir]
Entre a vista 

da Maria muda: 
__É lindo! 

[ … ] 
Fala

SEJA DE VERDADE

Não tente ser o que e quem você 
não é – não vai dar certo! (…) Isso 
pode até funcionar por alguns dias e 
meses, mas não por toda vida. Seja 
de verdade!
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LABIRINTO DA ALMA

Sou a que colhe laranja 
e chupa limão 

– grávida e aguda – 
Cheia de um tudo 

que não sei!…

À mesa tomo café 
com pão e manteiga 

– a faca na garganta – 
Boca a mastigar palavras 

que invento.

Na decolagem da alma 
com os pássaros, 
flutuo a observar, 
como um sonho 
que teme o chão.

Eu vivo a nado!… 
No fundo, sou nada. 

O peixe é a última expectativa, 
que das profundezas 
estou a explorar!…

JULGAMENTO PREMATURO

Sabe quando dizem que 
“a primeira impressão é que fica?”

Na verdade, penso que 
“a primeira impressão é que vale!”

e que depois …

Antes de concluir o pensamento, 
alguma coisa me corrigiu: 
“julgamento prematuro” 

. 

. 

. 
[ deixa amadurecer ]

UMA PONTE

Você tentava me fazer lembrar de 
dias felizes, eu, no entanto, só me 
recordava de pesadelos. E, em meio 
a tudo, ainda tentei ser doce, suave 
e forte – até perder o norte! Ainda 
desorientada, busco por onde anda 
minha essência, os sonhos que Deus 
depositou em mim, e quando penso 
que ali está, percebo só mais um atalho, 
um mediador, algo que precisava 
ser desenvolvido e reaprendido na 
viagem, uma estratégia, uma ponte 
entre eu e os meus sonhos […]

A MODERNIDADE DE 
MÁSCARA

 Internet, 
Terra virtual de ninguém. 

Não há lei! 
Personagens diversos, 

do bem e do mal, 
penetram,  

desaparecem… 
Fakes, 

(identidades falsas) 
Um rosto para si, no espelho, 

outro para a multidão.  
Qual a verdadeira face? 

Festa a fantasia 
Uma trapaça permitida. 

O real morreu? 
Vivemos dentro das máquinas, 

no avesso do mundo. 
Eu sou de carne, osso e poesia!
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ALICE NO ESPELHO

Alice dentro do espelho, menina. 
Passeia no jardim da fantasia. 

Alice frente ao espelho, mulher. 
Pintando sentimento em poesia.

Alice dentro do espelho, menina. 
Cantiga de roda, pula amarelinha. 
Alice frente ao espelho, mulher. 
Canção poética, letras e linhas.

Alice dentro do espelho, menina. 
Brinca de pique, faz piruetas. 

Alice frente ao espelho, mulher. 
Reflete aparência, silhuetas.

Alice dentro do espelho, menina. 
Cinderela, Bela e miragens. 

Alice frente ao espelho, mulher. 
Salto alto, batom, maquiagens.

Alice dentro do espelho, menina. 
Sem pecado, inocente, pura. 

Alice frente ao espelho, mulher. 
Fica à mostra sua alma púrpura.

Alice dentro do espelho, menina. 
Busca uma saída, a passagem. 

Alice frente ao espelho, mulher. 
Nas palavras, uma viagem.

Nos jogos de espelhos: 
realidade, encanto, principelhos. 
Alice no espelho -frente a frente- 

Menina-Mulher transparente.

MEUS RISCOS

Eu corro riscos, sim! 
De parecer boba cada vez que falo 

dos meus sentimentos 
De amar ou esquecer 

Sonhar e nunca alcançar 
Chorar depois de sorrir 

Não entender o que nem precisaria 
de explicação, 

ou de não ser entendida! 
De tentar e se decepcionar 

Condenar na tentativa de salvar 
Falar e me arrepender 

Enfim, eu corro riscos!…

RETRATOS

Leio os teus poemas 
como folheando 

um álbum de retratos  
Ângulo perfeito nos encantos 

dos versos, nas cartas
 e outros tantos… 

Ao alcance dos olhos 
o que os teus contemplaram… 
Romance, genealogia do clã, 
ideologia, ou filosofia vã?… 
O verme do tempo corrói , 

não o imortal… 
Depois do acorde final, 

para onde vai, será que se esvai?
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PRESSÃO

Pressão 
pressão 
pressão 
pressão 

Cansada de ser  
válvula de escape 

… escapo.

O CONFLITO DA ALMA

Tudo o que sei é que o mal e o bem 
vivem brigando por alguém.

Se queres ficar com o bem 
e a flor da tua alma for ímpar, comece assim
_ bem-me-quer, 
_ mal-me-quer,  
_ bem-me-quer.

Se pétalas forem pares, o que você quer? 
_ mal-me-quer,
_ bem-me-quer. 
Antes um difícil ponto de partida
a um funesto término.

Bem-te-quer a vida,
como um bem-te-vi que voa alegremente
nos ramos do bem-querer.

Não culpe a tua Margarida, é a tua escolha
que justifica o fim!

ÚTERO DO CORAÇÃO

Fruto da semente florindo, 
engravidando o coração, 

aos poucos se desenvolvendo, 
gerando, crescendo. 

- das entranhas à concepção - 
A vida nos dedos se abrindo, 
No ouvido, o sopro de Deus

 sorrindo. 
Um pouco utópico, logo real. 

Brota de forma natural. 
[Filho da Saudade calada 
e do Amor que chora ] 

Nasce na alma o sentimento, 
fecundo no sofrimento 

e contentamento 
Acolhido no ninho, 

forrado com folhas de carinho. 
Brincando os primeiros passos, 

com palavras e abraços 
Soltos quando prontos para voar, 

os sonhos livres pelo ar! 
Infinitos são os segredos
 nas linhas dos enredos.

IM/POSSIVELMENTE 
POSSÍVEL

O cansaço feliz, ainda que doa o 
corpo, traz contentamento, porque 
o que há em mim é, sobretudo, 
conquista.
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AFÃ

Não se engane, 
é fã – 

admiração confusa 
Se de mim fala 

com afã 
Grata ( é recusa!)

SENTIMENTO HUMANO

Quando eu me vejo relatando os meus 
motivos para Deus, de fazer isso ou 
aquilo, ou de não fazer – mesmos nas 
ações simples, logo me vem a cabeça: 
“como se Ele precisasse que eu dissesse!! 
(…)” Nessa reflexão, eu percebo que 
enquanto eu digo, eu encontro as 
minhas razões pra mim mesma, e 
quanto a Deus, Ele sabe que quando 
eu confesso, eu reconheço, a fim de 
conhecer o sentimento humano.

CONSTELADO

Estava 
sem apetite, 

mas não sem fome 
Foi colocar 

na boca 
pra perceber 

que já desfalecia

Costela 
ao constelado

AUTENTICIDADE

As pessoas nem sempre tem culpa 
de serem o que são 

-violação- 
Só não deve se passar por aquilo 

que não é. 
-representação- 

Diversas traduções, 
levam às diferentes interpretações. 

-ficção- 
Publique-se com transparência! 

-original versão-

IMBEBÍVEL

Defino 
aquela pessoa 

Como água morna 
de beber 

em dias quentes 
de verão

Prefiro 
minha sombrinha 

de bolinha 
e um sorvete de uva 

Se for preciso 
um guarda-chuva.

PRAZER?

Estranho! 
Você me parece íntimo, 

e é estranho, 
ou, 

me parece estranho, 
e é íntimo. 

Prazer?
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DEUS NOS ENSINA A VOAR

Fraquejou? 
A força da gravidade atrai 

a queda da maçã 
Por terra!

Mas, Deus, 
faz o homem levantar, 
voar em lugares altos… 

Por céus!

E não te deixa afundar – 
te faz andar 

sobre as águas… 
Por mares!

VOCÊ PRECISA CONTINUAR

_ Está cansada? 
_ Estou. 
_ Mas você precisa continuar. 
_ Eu sei 
_ Vamos que eu te ajudo. 
_ Vou tentar.

 A METADE DA XÍCARA

Estou quase feliz 
e um pouco triste 

[ Não sei qual a parte 
que me sustenta ] 

(…) 
Xícaras e pessoas 

de porcelana, 
plástico, 

de vidro e cristal 
Não importa se de requinte 

ou simples: 
Eu bebo o conteúdo!

CANSA

Pessoa chata, cansa! 
Ser legal também!

Ter compromisso, cansa! 
Não fazer nada também.

Ser honesta cansa! 
O desonesto também.

Brigar cansa! 
Se calar também.

Trabalhar, estudar cansa! 
O preguiçoso também.

A vida exige tanta coisa, 
Chega uma hora que cansa.

É NORMAL

As vezes da vontade de 
dar uma de louca: __ 

Gritar 
Não controlar meus impulsos 

Falar o que quero, 
pra quem eu quero… 

O que penso, 
do jeito que penso… 

Dá vontade 
(…)

VOCÊ PRECISA DESCANSAR

O descanso é sagrado 
Até Deus 

parou 
pra contemplar 

as obras 
de suas mãos 

Eu sei que cansa
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EU HABITO NO TEU 
ESCONDERIJO

São muitas as tentações humanas, 
mas Deus nos resgata de todas, 
fortalece os nossos ossos e a pele não 
deixa ferir. Ainda assim, é preciso 
estar se resguardando … o tempo 
todo – se ajustando, se corrigindo, 
se endireitando, se escondendo, se 
refugiando naquele que possui o meu 
coração, a minha mente e o meu 
corpo. ♥ Não é frieza, é maturidade!

OS OUTROS

O outro caiado
espera que o outro cai

Mas é no caos
que o outro encontra o cais.

OCUPAÇÃO ANTECIPADA

Estou preocupada
comigo
Porque

estou pré-ocupada
com você
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Livro 4

O Caminho Para 
a Tua Vontade
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CRISTOCENTRO

Eu giro à volta de Deus 
em um grande círculo 

que se dirige para o centro 
cujas linhas são decrescentes 

e a cada circunferência completada 
Vou me aproximando mais 

da sua vontade

INCANSAVELMENTE

Se eu soubesse que o caminho até 
o meu objetivo fosse tão longo e 
eu conhecesse as intempéries que 
enfrentaria durante a caminhada, 
talvez eu teria desencorajado, 
desistido e perderia as forças e a 
fé. Mas Deus não me permitiu ver 
nada além de mais um dia e mais um 
passo… mais um dia e mais um passo: 
“vamos, mais rápido“, é o que me dizia 
sempre, enquanto me conduzia (…). 
E hoje, depois de alcançado, ainda 
diz: “vamos, se apresse!”. Eu surpresa, 
não via mais razão pra pressa – “Por 
quê? Me diga!” Ele disse: ” Não podemos 
perder tempo, deixa tudo aí!” E eu saí 
sem saber exatamente o motivo, 
porque ainda não acabou.

PIRILAMPOS

Na escura caminhada 
Vagalumes brilham 

Túnel com luzes

CADA PASSO MAIS PERTO

Se vem pra me derrotar não vai 
conseguir porque estou orando, 
sendo provada e provando (…) As 
vezes, a gente vai entrando meio que 
de cabeça, achando que estamos em 
segurança, e diminuímos os passos 
quando percebemos que pode se 
tratar de um campo minado… Então, 
passamos a escolher onde pisar a 
planta dos pés, pedindo a Deus pra 
não deixar errar em cada passo a ser 
dado, porque pode ser decisivo.

MAPAS

Eu desenho mapas, 
não escrevo literatura. 

A tarefa é encontrar o caminho, 
seja lá como for! 

Poucos entendem 
esta minha geografia: - 

vou trilhando o coração 
– muitos hectares – 

não o chão! 
E as grades que me prendiam 

se abrem para a vida!

TERRITÓRIO 
DESCONHECIDO

A vida fora 
de onde foi demarcada 

é perigosa. 
Posso ir ou devo ficar? 

É preciso ir… 
devagar 

e com cuidado!
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TUA VONTADE É MELHOR

Eu só assumo 
esse compromisso de amor 

e sangue, 
porque eu sei 

que quer que eu 
faça para que possa fazer 

E não é de estranhar 
que eu diga sim 

para a sua vontade 
e não pra mim, 

porque eu nunca 
me arrependo dessa escolha 

Pelo contrário 
Fico maravilhada com tudo 

que faz

SOMOS LIVRES

Eu sou totalmente favorável ao 
livre arbítrio, porque Deus não nos 
fez robôs, somos livres, contudo 
suas consequências – tomara que 
boas e quem sabe ruins? Num 
relacionamento de Pai e filho, eu não 
te impedirei, se quiser sair debaixo da 
benção e ir para debaixo da maldição, 
ainda que seria o seu fundo de poço. 
– E de aconselhar me cansarei? Não 
desistirei!

SEM PRESSA

Tudo passa tão depressa. 
Se eu correr aí que tropeço. 
Devagar, não tenho pressa. 

Dá-me a tua mão, eu te peço.

LÍRIOS D’ÁGUA

De trampolim 
            em trampolim 

Nas folhas de lírios d’água 
Não para 
A ilusão 

impulsiona ao destino 
É preciso descansar 

o coração 
pra chegar 

            e então chegar!

A MINHA DIREÇÃO

Quando você deixa de admirar a Deus 
e passa admirar a si mesmo, seguindo 
seus próprios caminhos e interesses, 
confiando que tudo vem da força do 
seu braço e não Dele, se dando os 
méritos, ou vangloriando das suas 
conquistas, colocando-se numa con-
dição de não necessitar de Deus, você 
passa a ter atitudes como aquela que 
deu origem ao mal. (…) Eu gosto de 
deixar-me conduzir pelo fluxo natural, 
do universo e da natureza e seu devi-
do tempo, com sabedoria, confiando 
que tudo provém Dele, sabendo que 
cada situação está contribuindo para 
o meu conhecimento e crescimento 
espiritual, transformando o meu cará-
ter como o de Cristo, reconhecendo-
-o, aceitando o que vem me ensinar, 
ouvindo, provando, colocando em 
prática, seus ensinamentos, porque 
a vontade de Deus é a minha direção.
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O MEU MUNDO

Eu não saio porque eu tenho medo 
de me perder! O meu mundo é esse 
em que eu morro para viver e não 
este que vive para morrer.

A TRAVESSIA PELA BACIA

Mostra o caminho 
meu Senhor 

para que possar chegar 
Que de tanto 

aprender ainda pouco sabe 
Não se deixe cansar 

e nem se perder.

E se não existir 
nenhum caminho 
abra como fizeste 

com o mar vermelho 
Eu peço aqui de joelho. 

E faça atravessar 
em segurança.

Deus respondeu: “não é assim 
tão grande, é só uma bacia”

SIM, SENHOR!

Quanto ao que deseja de mim, eu 
digo: - estou aqui pra fazer com que 
o teu plano seja bem sucedido, sem 
achar que a tua vontade é pra mim 
um fardo, mas, uma honra em poder 
servi-lo!

O SURPREENDENTE AMOR

Ao longe, 
teu nome é só uma palavra 

de difícil 
interpretação. 
A definição 

que posso ter é de 
confiança 

– de que Deus nos conhece, 
antes de nos conhecermos 

– de que Deus nos escolheu, 
escolheu por nós. 

O surpreendente amor 
que vem 
de Deus

POR MAIS ESCURA QUE 
ESTEJA A CAMINHADA

Muitas vezes, certas coisas, pessoas, 
situações, vem pra nos deixar 
confusos, tentar nos fazer perder (…) 
Eu até me perco nos sinais, mas não 
de vista, por mais escura que esteja 
a caminhada.

CALEJADOS

Pés, Mãos e Coração 
calejados 

De tanto caminhar 
e lutar 

De muitos apertos 
e consertos 

(…)
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ATÉ ONDE DEUS QUISER

Deus usa alguns caminhos, para nos 
levar a outros caminhos, que farão 
pontes com outros caminhos. Um 
caminho é só para passar e não ficar. 
Vai caminhando… anda, vamos!

AINDA ME FARÁ SORRIR

Meu Pai, 
eu abro mão 

das minhas escolhas 
pelas tuas 

Ainda que me faça chorar! 
Eu aceito 

a tua vontade 
porque sei 

que Ainda me fará sorrir!

BRILHANTEMENTE

A vida é divinamente admirável em 
sua sabedoria. Um dia ela te tira 
tudo, porque você precisa aprender 
alguma lição com a falta, e no outro, 
brilhantemente, te oferece muito 
mais, para te ensinar a viver bem…

COISAS QUE SÓ VOCÊ SABE

Tem coisas que Deus só revela pra 
você, por isso, se acredita que está 
certo, continue… não espere alguém 
entender. É o seu caminho!

SÓ VOCÊ PODE OUVIR

Feche os olhos 
e dance 

com a música 
de dentro 

Mesmo que 
ninguém ouça, 

só você. 
E todos vejam!

PRESTE ATENÇÃO

Eu não me queixo, só peço a Deus 
lucidez de entendimento nos fatos 
que ainda não posso compreender, 
porque Ele nunca erra, Ele nunca 
tarda… Preste atenção! Então, começo 
a perceber a sua proteção, cuidado 
e zelo na minha vida e de minha 
família, que vai além das aparências.

DENTE-DE-LEÃO

Sinto uma leve pena:__ 
O que carrega 

te deixa carregado 
__ Sinto um peso! 

A vida pode ser mais fina, 
mais suave, mais doce 

(…) 
O que é leve é mais forte 

Cansa menos, 
vai mais longe!
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ABRA OS MEUS OLHOS

Pai do céu, eu coloco as mãos sobre os 
meus olhos e pergunto: “Como pode? 
O ser humano (eu!) não enxergar um 
palmo a frente do nariz? Cego de um 
futuro incerto. Abra os meus olhos, 
pois eles estão postos nos teus, não 
me deixa errar no caminho ao teu 
encontro, faz alguma coisa, se está me 
olhando, e não me permita, interfira!

LIVRE

Pode tomar outros mares, 
respirar outros ares… 

Tens braços para nadar, 
asas para voar…

TODOS  OS TEUS  SEGREDOS

Eu te busco nas estrelas e na lua, eu te 
busco no céu azul, eu te busco no sol 
e na chuva, eu te busco na natureza, 
eu te busco nas canções, eu te busco 
nas palavras, eu te busco nas asas da 
borboleta, eu te busco nos códigos 
da vida (…) Embora eu perceba que 
todo o universo segue uma lógica 
da perfeição divina, minha mente 
não consegue alcançar tamanha 
complexidade, pois tal conhecimento 
é elevado demais para mim, bilhões de 
vezes maior do que eu possa imaginar, 
mas, às vezes, me vejo desesperada, 
querendo te encontrar, no meu 
próprio entendimento, porque cada 
partícula do meu corpo te anseia. (…) 
Porque não senta comigo e me conta 
todos os teus segredos?

BASTA UM SORRISO

Quando te encontrei 
simplesmente 

sorri, 
não demorei. 

Pensei:- 
“Basta!” 

Sorri 
e prossegui. 

(…)

REALIDADE

De repente a música que tocava 
silenciou e eu só ouvia as batidas 
do coração, dizendo o que do outro 
lado estava em sintonia (…) A música 
voltou a tocar.

24 HORAS

Dentro de 24 horas, 
você pode morrer. 

Você pode renascer, 
dentro de 24 horas. 

Não importa como e de que jeito 
As coisas mudam 

de uma hora pra outra 
Não somos 

isso ou aquilo, 
estamos 

isso ou aquilo 
Pedras e Flores 

É a vida!
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ROTA PERDIDA

Não importa se veio da 
direita ou esquerda 
O importante é ir 

para o mesmo lugar! 
( Estou sem norte, 
ao léu da sorte… ) 

Fica do meu lado direito, 
que eu sigo do seu lado esquerdo!

A NOSSA MISSÃO

Acontece que primeiro a pessoa segue 
o homem, então esse homem leva essa 
pessoa a seguir Cristo, e o Espírito 
Santo convence-a de toda a Verdade, e 
essa pessoa passa a conhecer, enxergar 
e entender (…) E assim Deus levanta 
um povo forte, valente, ousado e 
guerreiro, para iluminar os vales, as 
estradas e o mundo todo com o seu 
Amor.

PAR OU ÍMPAR

Um pé de um par 
num pé de outro 

Não fica par 
nem um nem outro 

Ímpar!

VASSOURA NA MÃO

Por debaixo do tapete a poeira, 
quem quer limpar não dá conta, 

convivem bem na sujeira…

SINTONIA

Eu falo com a vida do meu jeito 
e você do teu modo!  

 Cada um no seu ritmo 
Eu curto esta canção, 

não vou mudar de estação: 
“Se o mundo acabar hoje  

 eu estarei dançando”

EM TERRA DE CEGO QUEM 
TEM UM OLHO É REI

Têm olhos mas não vê, 
têm ouvidos mas não ouve! 

_ Pode um cego           guiar outro 
cego?… 

Meu Deus! 
Ego. 

É cada um por si (…) 
E que o Senhor seja com os justos.

A MARGARIDA E O 
CAVALEIRO

Cansei… 
do diário de cada dia, 

da telepatia, 
de dar volta em poesia...

Cansei… 
dos palácios e castelos, 

de éros, 
e de outros elos…
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VOU DEIXANDO … IR

Engraçado como eu nunca mando 
fazer roupas sob medida – já tentei e 
me decepcionaram. Prefiro encontrar 
alguma pronta que faça o meu tipo 
e esteja na minha medida. Também 
não mando consertar ou tento 
consertar roupa, objeto, etc (exceto, 
se fazer valer…) Prefiro passar pra 
frente! E nem costumo guardar 
aquilo que eu já não uso mais. Não 
suporto ver armários e guarda-roupas 
abarrotados de coisas… Só pra dizer 
que eu tenho? Sinto-me leve quando 
esvazio e desfaço-me deles – fica mais 
organizado e fácil de encontrar aquilo 
que eu realmente preciso.

__ Se não uso pra quê guardar?… Não 
usar mais não significar estar velho. 
Eu me desfaço de coisas mais novas 
e continuo com outras mais velhas, 
desde que ainda não me deixaram 
de encantar.

ALTERNATIVA

No meio do caminho tinha uma
pedra 

            d 
               e 
                 s 
              v 
            i 
            o 

             da pedra
que tinha no meio caminho…

EU ESPERO O MELHOR

O que a vida quer de mim? 
O que espera fazer de mim? 

__ O que eu digo?… 
Não me exija que eu não te exijo! 

Se eu me perder 
que eu possa me encontrar… 

Que eu possa saber 
ganhar ou perder (…)

E não nos decepcionaremos 
no final.

REVELAÇÃO PESSOAL

Os significados de certas coisas pra 
Deus são diferentes dos significados 
que tem pra nós. É como se Ele usasse 
metáforas e analogias, e a gente levasse 
ao pé da letra da palavra, algumas vezes. 
Só que não é bem essa a explicação, 
pois não me refiro as palavras, essa é 
só uma forma de tentar elucidar com 
base nas experiências observadas face 
aos acontecimentos (…) Ah, quem 
sabe compará-lo a um sonho, que não 
entendemos o seu real significado, 
até que aconteça. Nem sempre Deus 
mora nos padrões dos homens, mas 
essa é uma revelação pessoal, que 
cada um deve acessá-lo livremente. 
Ele também se revela em poesia.

VEM, E SEGUE-ME

Com licença, abra passagem. 
Levo só minha bagagem. 

Vem, e segue-me 
O bom caminho não negue
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BOBAGEM

Preciso escrever alguma 
bobagem 

Tirar peso da bagagem 
Abraçar o vento 

e me encher de ar 
É longe, 

muito alto (…) 
Abra passagem 

Não espero nenhuma vantagem 
Quero seguir viagem

ESTAMOS  JUNTOS

Você apareceu pra mim como num 
outdoor gigante, estampado num 
caminhão que se colocou no meu 
caminho, que eu não poderia deixar 
de ver, mas também não pude 
abraçar, nem beijar e nem tocar. Foi 
uma resposta materializada de dizer 
que está comigo, que eu não estou 
sozinha. […] Como você é especial!

GRAVANDO

Sinto em cada canção 
uma resposta ao meu chamado 

Baixinho ao ouvido 
– meu nome – 

Como que, de porta entreaberta, 
algo encoberto 

fosse sendo revelado 
por entre os sons, 

declarando, 
gravando…

SOBRETUDO

Eu tenho dificuldades em dar 
respostas com precisão naquilo que 
se refere ao amanhã, ele é facultativo 
a muitas outras coisas que há de se 
levar em conta até que se realize, a 
princípio está fecundado numa ideia 
e fundamentado na fé em Deus – e 
quase sempre Ele me surpreende! […] 
Eu só não quero ficar consumindo 
o meu tempo com as coisas deste 
mundo, por isso, peço agilidade 
naquelas que me são necessárias, pois, 
simultaneamente vou repartindo 
os meus dias com uma coisa e 
dedicando minha atenção com outro, 
e em conjunto e sem interrupção, 
integralmente a minha alma, me 
desmaterializando para deleite do 
espírito.

SEM OLHAR PARA TRÁS

Em frente. 
Um passo para trás, 

morre.

Basta

Um olhar para trás 
vira 

estátua de sal.

CASA DE DEUS

Eu se eu te contar que a minha 
vontade era não ir (…) Então, eu disse: 
“Mas, pra onde eu irei?”
Ele não me respondeu, apenas me 
pegou pelo braço e me levou pra sua 
Casa.
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PEDRA SOBRE PEDRA

Pedras? 
São pesadelos, 

e pesadelos passam… 
Logo descanso 

nos sonhos!

Pelos caminhos, ruas e esquinas por 
onde ando – pedras em meio às flores 
– umas pequenas outras grandes. São 
pessoas que atiram pedras… Têm as 
que curam os ferimentos; outras são 
pedras no caminho… Têm pessoas 
que nos ajudam a carregá-las ou afastá-
las com cuidado para não se ferir… 
Alguns preferem à luta sangrenta, 
usam as pedras como armas, visam 
destruir e não construir. Empenham-
se na vida alheia, deixando de reparar 
a própria estrada. O que cada um faz 
com elas é pessoal. Com as pedras 
calço meu caminho com argamassa 
colorida, protejo os pés de não pisar 
no barro. É preciso firmeza, uma 
maratona a seguir… 

Muitas vezes tropeço, mas levanto… 
Obstáculos obstruem a passagem, 
sobrevém o cansaço, o desânimo – 
insisto não desisto! Para ir além do 
entrave, pedras para levantar uma 
escada: poeira no olho, o pedreiro a 
trabalhar… No outro passo engenho o 
futuro – projetos, organização, planos. 
Cada pedra uma letra, um raciocínio: 
compasso, régua, lápis, papel. Dia-a-
dia, o desenho. A construção da casa, 
o teu espaço: trabalho, segurança… 
Quem sabe, reforma ou ampliação. 

Seja como for, ali estão as pedras. 
Exige esforço e dedicação. 

Para todas há sempre uma serventia: 
No caminho solidificam o chão; os 
degraus no transpor de barreiras; 
presentes no alicerce da construção…

OS ANJOS SE ALEGRAM

Deus tem me dado até o que eu já 
havia esquecido. E naquilo que eu 
escolhia errado não me permitiu 
que eu prosseguisse, criando um 
impedimento, provisionando algo 
melhor, que eu ainda desconhecia. 
Incrível! Tudo é por Deus. Ele vai 
além do esperado. O Senhor me 
apresenta novidades todos os dias. Os 
anjos se alegram comigo. E quando 
tudo aqui explodir, os céus me espera!

O CAMINHO PARA A TUA 
VONTADE

A minha cabeça está embaralhada, 
não consigo colocar os pensamentos 
em ordem. É como se eu estivesse 
indo pra um lugar no qual não sei o 
endereço, e não tenho muito senso 
de localização, às vezes, entro na 
contramão, dou volta em círculo, 
e não entendo o que o GPS me 
orienta… Então, eu solto a mão do 
volante, deixo no piloto automático 
e digo: “conduza, porque eu não sei… o 
caminho para a tua vontade”
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O QUE QUER  DE MIM ?

[...]

-Eu não peço isso pra Deus, muito 
pelo contrário, eu temo que Ele me 
peça.
– “Porque você acha que eu te peço 
o que não quer?”
– Porque de alguma forma eu sei, ou 
não sei!? O teu querer é o meu querer? 
O meu querer é o teu querer?

SOL BRASILEIRO 

Caminhando ao sol, 
um fogo escaldante. 

Ferve o chão de brasa coberto. 
Árvore ou abrigo 

– nada – fulminante. 
Nem sequer uma sombra… 

deserto.

 Estou cansada, 
a terra esbofeteia. 

Tenho sede… só faz poeira. 
À frente um desfile 

sem trégua. 
Atrás, uma multidão 

seguindo a légua.

Se parar, me devoram… 
faminto. 

A carne, com as pisadas, esmaga. 
Numa digestão 

agindo pelo instinto… 
Alguém sangrando, 

queima, apaga.

CINDERELA SERÁS!

O par perfeito é
o de tamanho ideal,
que faça o seu estilo.

O número exato
e Cinderela serás!

O bom par não fica pequeno, 
ainda que belo, não é bom usar, 
o muito justo é desconfortável.

“ Melhor descalço que apertando”
[Observe se não são pés inchados, 

em cima do salto, 
que estão interferindo no tamanho]

Não prefira o que fica 
grande, mesmo que lindo, 
Incomoda no caminhar.

“ Melhor descalço que sobrando”
Não aceite imitação!

Ainda que todo perfeito
tenha defeito,

seja no esquerdo ou direito,
quando se ama,

sempre se dá um jeito!…

DEUS MUDA AS COISAS DE 
LUGAR

Não devemos resistir às mudanças, 
mas aceitá-las como parte do plano 
de Deus porque enquanto elas vão 
acontecendo, os céus vão dizendo: 
“está dando tudo certo!”… Que boa esta 
paz! Que bom confiar!
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 (( RE-CICLO ))

A história 
está sendo repaginada. 

((Re-ciclo!)) 
Mantenho a originalidade

Mudo o 
desfecho – 

o que está fora do eixo 
e o fecho!

PROCURA-SE SUPER HERÓIS 

Todos nós fomos chamados para 
sermos heróis, porém, são poucos os 
que querem fazer parte do plano para 
salvar o mundo, não se permitem 
serem os cálices para receber o 
bálsamo do amor, aprendendo a 
sacrificar a sua própria vontade, 
porque o outro também importa. 
Deus percorre a terra e separa 
para Ele os que estão destinados a 
combater o vilão que, está motivado 
apenas a dominar o mundo e ser 
servido de acordo com seus prazeres,  
num desejo de ser adorado [...] E a 
oportunidade de se escolher de que 
lado deseja ficar - é único e pessoal. 
Sabemos que um grupo gigantesco 
prefere o anti-herói, pois, hoje, 
mascaradamente, o que separa o bem 
do mal é uma linha tênue. 
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Livro 5

O Senhor Do Destino
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DEUS SABE O QUE É 
MELHOR PRA VOCÊ

Os planos de Deus 
não podem ser frustrados 

No entanto, 
se as nossos planos 

não são os Dele 
Logo, 

Os nossos planos 
são fracassados

Penso que eu devo 
agradecê-lo, 

inclusive por isso. 
Porque todas as coisas 
cooperam para o bem 

daqueles que amam a Deus. 
Ele sabe o que é melhor 

pra você .

Você será grande, meu guerreiro!

SERÁ, MEU PAI?

Será 
que meu pai 

Já está com asas 
sobrevoando 

os céus 
como um 

Archanjo Miguel?

Será, 
meu Pai?

PROMESSA

Promessas menores são perdoadas, 
se infringir a promessa maior.

DEUS É UNIVERSAL

Deus é universal e único. Se 
existissem mais deuses, as leis que 
governam o universo e as nossas vidas 
seriam diferentes de uma parte do 
mundo para outra, ou teria mudado 
a harmonia das estrelas, planetas 
e galáxias, sujeitos as mudanças, 
de tempos em tempos, desde a sua 
criação até os dias de hoje. Ele é o 
mesmo ontem, hoje e amanhã (…) 
A cultura sim, difere de um lugar 
para outro, assim como o idioma, a 
comida, a roupa, ou mesmo dentro 
de nosso próprio país, em regiões 
diferentes e suas épocas, mas os 
ensinamentos de Deus são imutáveis 
e é para toda humanidade, seja para 
os que estão aqui ou ali, o Deus é um 
só – de toda tribo, raça, língua, povo 
e nação, do passado ou do presente, 
porque a Palavra de Deus é absoluta 
e tem todo o poder, enquanto que 
a cultura é relativa e influenciável, 
e nada poderá ocupar o lugar da fé.

O IMPREVISÍVEL CABE A 
DEUS

– Ah! Eu não poderia prever isso, você 
é mesmo incrível!
– Eu sou imprevisível!

PROVEJO

Eu provejo 
na 
tua 
vida 

Eu pró-vejo.
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PASSO A PASSO 

Tem um futuro que Deus está nos 
direcionando que, muitas vezes, 
não compreendemos (…) Ele sabe 
de forma plena o que sabemos em 
parte, porque ainda não acessamos 
o que Ele já conhece.

INFIDELIDADE 

Por que me pergunta 
O que quero 

Se já se decidiu 
O que quer? 

Homem mortal 
Eu te julgarei 

cara a cara

PROCURAÇÃO PLENOS 
PODERES

Eu sacrifico o meu direito de escolha e 
outorgo plenos poderes a Deus sobre 
a minha vida, para aceitar, prorrogar, 
retificar ou ratificar, escolher, alterar, 
responder, resolver, transferir e 
restituir, renovar, cessar e acessar. 
Autorizo-O a praticar atos em meu 
nome, por meio de mim – que eu 
não seja mais eu – não quero mais 
existir […] Porque o meu querer me 
aprisiona enquanto que a tua vontade 
me liberta.

UM REINO DIVIDIDO

Que ao ser colocado na balança, 
a nossa vida, 

o Senhor não nos encontre 
em falta. 

Todas as nossas ações 
serão pesadas 

– a carne e o espírito – 
Desde um olhar 

a uma nudez. 
Ele não terá como inocente 

o culpado – 
Não perca a sua coroa!

INDISPUTAVELMENTE

Não permita que eu estrague tudo com 
as minhas querências, se não forem 
as tuas – levai-as! Nem dê ouvidos as 
minhas orações, se ignorantes aos teus 
planos – põe fim! Suplico, pois, que 
por mim, então, fale, rogue e peça, 
pois, sabes que sou insuficiente em 
mim e indisputavelmente sua.

AMOR E PROTEÇÃO DE LUA 
A SOL

Olhando para o céu aquela noite, 
comparei a tua Onipresença Divina 
com a lua –está ao mesmo tempo em 
toda a parte – raramente lhes dão 
atenção, ainda assim não deixa de 
estar, de nos acompanhar – de lua 
a sol – basta olhar para cima: assiste 
a todos! (…) As estrelas, os teus 
incontáveis anjos!
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TERRA, AQUÁRIO DE DEUS

“… é como Deus enxerga a Terra - 
planeta água, e seus habitantes”

GALHOS SECOS

Se você mexe os pauzinhos 
Ora, ora! 
Imagina – 

Deus move galhos, 
arranca árvores pela raiz 

E na terra seca, 
o hálito da vida, 

dos quatro ventos, assopra 
Faz florir!

DEUS NÃO DESISTE DE VOCÊ

Deus usa vários meios de comunicação 
que pode te alcançar, usa as pessoas, 
usa as coisas, usa a natureza, usa o 
universo, usa as sagradas escrituras, 
usa a música, usa o Espírito Santo, 
a fim de respondê-lo, guiá-lo no 
caminho da verdade, da sua vontade 
e da salvação. Um aviso, um apelo à 
consciência, um convite, e você nem 
liga. Por que não dá ouvidos? Por que 
fecha os olhos?

MARIONETES

Faz de conta que a gente acredita 
que é tudo por nossa conta 

Faz de conta que a gente não sabe 
… 

(Ok,ok! Segredo não se conta!)

DEUS É MAIOR

Lançada 
pra ser devorada por leões. 

[ enganoso laço! ] 
Deus manda um anjo 

e me salva. 
[ o troféu em despedaço ]

Perdida glória. 
Não temi !… Vitória ! 

Deus é maior 
que qualquer homem 

Deus é maior 
que qualquer outra coisa.

VOCÊ NEM IMAGINA…

Você nem imagina no que Deus é 
capaz de fazer pra te defender, te 
proteger, te abençoar… Move o céu 
inteiro e terra, se for preciso, e você 
nem sabe que foi por você, pra você. É 
Deus! Ele te vê, sim. Assim. Agradeça. 
“Confia Nele e o mais Ele fará”.

 EMANAÇÕES

__ Vá para terra onde 
mana leite e mel!
__ Como irei?. É para direita ou 
esquerda? É longe ou perto?
__ É adiante, segue! 
(…) Tens sede, beba desta água!



Livro 5 o seNHor Do DesTiNo

61

O MUNDO É UM OVO

Ah, Deus! Como será ser Deus? Ver 
pessoas se sentindo – com poder nas 
mãos – deuses, e ninguém é maior 
que Deus – quando na verdade não 
passam de massinhas modeladas por 
Ti, embora deturpadas pela ganância. 
Eu me peguei pensando: “__ Como 
Deus enxerga isso tudo aqui?” Se Ele 
quiser amassa de novo… o mundo pra 
Ele é um ovo.

A NORMA

O homem 
tem os seus meios, 

opte 
pelo plano 
A, B ou C 

– não importa – 
Deus 

é quem determina 
o fim. 

Essa é a norma!

PARA SEMPRE

As leis dos homens podem passar 
por alterações ou complementações, 
conforme seus interesses, porém, a 
Palavra de Deus não passa! […] É a 
mesma de ontem, de hoje e será de 
amanhã.

MIGUILIM

Não antecipe as notícias do jornal 
de amanhã 

Você não é Deus, 
eu não sou Deus! 

Alguém quer me contar algo 
no horóscopo? 

Preciso tirar um coelho da cartola 
Você acredita?… 

Estou em busca da palavra mágica 
– Miguilim, Miguilim – 

Já arrisquei algumas tantas 
Acho que nesse caso 

posso desperdiçar 
O que está atrapalhando pode ser 

a preposição, 
ou é só uma questão de pré-

disposição.

OUTRA HISTÓRIA

A história que por ora tentava viver 
não tinha sido escrita para mim nem 
para você. O enredo era para outros. 
Nós tentamos, nos esforçamos, nos 
desgastamos, nos acabamos, para que 
enfim o script estivesse disponível 
para que eles pudessem atuar. Não 
sabíamos, não sabiam! Sem culpa, é a 
vida, muitos embaraços e enganos. E 
nós, onde nos encaixamos? O nosso 
papel? O nosso destino? 
Enquanto isso, outra pessoa insistindo 
em viver a minha história. Outra 
pessoa vivendo a sua história (…)
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DEUS TEM UM PLANO

Às vezes, quando você quer muito 
uma coisa, você pode conseguir, 
porém, se não for ela a vontade de 
Deus pra tua vida, você fica sem a 
proteção dos céus, e tudo começa dar 
muito errado, porque Deus não tem 
compromisso em abençoar aquilo que 
está fora dos planos Dele. A tua força 
pode se tornar a tua forca. Deus tem 
um plano que você pode não entender 
de imediato, mesmo que esteja a um 
palmo do seu nariz, porém, Ele te dá 
o livre-arbítrio nas escolhas, contudo, 
suas consequências. Ele deixa você ir. 
Ele deixa você ficar. Ele deixa você 
voltar … e tudo começa dar muito 
certo, porque “Só existe um plano que 
pode dar errado, aquele que não está nos 
planos de Deus!”

SEM DESTINO

Meu corpo em desatino 
à tua busca segue o trilho. 

Coração em desalinho 
faz sofrer este andarilho.

MODO DEUS

Quando damos a Ele o controle 
total de nossas vidas, existe uma 
intervenção divina fazendo o 
necessário para aprendermos o que 
ainda não sabemos, secretamente, 
agindo e corrigindo, re-direcionando, 
habilitando-nos para o seu propósito, 
nos configurando a seu modo.

É O SENHOR QUEM 
GOVERNA

“Este lugar 
[ eu ] é o 
Senhor quem governa”

– E o que será que Deus 
está fazendo agora 
por mim?… 
– E o que será que Ele 
está fazendo agora 
por você?… 
– E o que você esta fazendo agora 
para Deus?… 
– E o que eu estou fazendo 
agora para Ele?…

“Este lugar 
[ eu ] é o 
Senhor quem governa”

Se assim não fosse, ao invés de estar 
diante do teu altar, quem sabe, 
estaria aprisionada, talvez não de 
corpo, mas de mente, ou doente 
num leito de hospital, ou estivesse 
perdida pelas ruas afora, ou sabe lá 
mais o quê! […] O Senhor tem me 
guiado por caminhos retos e me 
livrado dos tortuosos, fazendo com 
que a saúde se aposse do meu corpo, 
e não permite que a razão me falte […] 
tem me guardado, me abençoado, me 
prosperado, me suprido, me ouvido, 
me olhado… pois, “este lugar [ eu ] é 
o Senhor quem governa”
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QUE OS RATOS OS ROAM

O seu passado 
vou pesar 

Porque faz parte 
da história 

… 
Que se desenrole 

o rolo 
E que os ratos 

os roam!

QUEM DECIDE O FINAL?

O livre arbítrio são reticências do 
destino… O enredo já foi escrito, 
mas há espaços nos inícios, meios, 
ou fins, pontilhados, situações pouco 
claras nos convidando a prosseguir 
para concluir com a nossa liberdade 
de escolha… Se não disse, então… siga 
as pegadas, preencha os traçados, você 
é coautor de sua própria história. […]

 MEUS PLANOS

Eu dou um 
basta 

nos meus planos 
(Por mais que eu os alcance 

não chego 
Ainda que tivesse 
um braço robusto 

de um audaz menino) 
Eu os troco 

pelos teus, Deus. 
Entregue!

VIDAS CRUZADAS

UMA LUZ TE CONDUZ

Depois de te preparar! 
E quando já pronto, 

uma força maior te conduz… 
pega na mão 

e leva, 
pega na mão 

e traz…

DO LADO DE CÁ

Estamos juntos 
na descida e na subida 

No frio e no calor 
“Faça chuva ou faça sol” 

Seja à pé, 
ou de carro 

Ao destino (…) 
Com Deus no controle!

DESTINO, ENTRE NÓS

Tem alguma coisa de destino entre 
nós, e que – pelos sinais – não deve 
ser uma coisa ruim, não deve (acho!) 
De repente você me salva, você me 
paga, você me praga… Tem alguma 
coisa de destino entre nós!
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A MENINA DOS TEUS OLHOS

Ainda que muitos digam que ‘não’, 
mas se o Senhor me diz que ‘sim’, 
eu vou. Eu jamais aceitaria se viesse 
de homem que fosse, mas não posso 
ignorar o que vem do Espírito Santo. 
Deus não muda de opinião, o ser 
humano muda. Não me é admissível 
pensar que Deus me conduziria 
para a perdição senão a redenção. O 
caminho que segue as leis da Bíblia 
Sagrada, lavadas no sangue do novo 
testamento (...) Eu continuo servindo 
ao Deus de nossos pais. E que assim 
seja!

QUAL É O PLANO?

Qual é o plano? 
Muitas vezes a Vida faz escolhas, 

antes, pra nós 
Cedo ou tarde? 
[ Já é Noite! ] 

(…) 
Empurra, Emperra 

__urra! 
__erra! 

Cada caso um caso. 
Eu respeito o acaso.

NAS MÃOS DE DEUS

 Ah… o Destino! 
Ele me pega pelo braço, 

me arrasta, me leva 
para aonde bem quer 

e ainda diz:  
”é aqui que você  

vai ficar’’

PERGAMINHO

As linhas das mãos 
percorrem até os dedos 
na escrita do destino.

QUE ASSIM SEJA

O que está escrito, 
tá escrito! 

O que tiver que ser, 
será! 

Quem viver, 
verá! 

E que tudo acabe bem! 
Amém!

LUZ, CÂMERA, AÇÃO

Acho super chato quando contam 
a história de um filme enquanto a 
gente assiste… O fim, então. Nossa! 
Acredito ser assim na vida real, a 
tensão do não saber é que torna a 
vida muito mais fantástica, cômica, 
triste, dramática, feliz, romântica, 
imaginária (…)

LIGADOS

De repente, o destino 
puxou a linha para cima 

e chacoalhou 
até os empecilhos caírem… 

– Nós nos trombamos – 
Ainda meio confusa, 

cambaleando, 
vou seguindo contigo…
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AS ESTRELAS CANTAM PRA 
ELE

O céu está lindo, não há um espaço 
nele sem estrelas, e eu não tenho 
câmera que seja capaz de capturar 
tamanha beleza reservada só pra mim. 
Então, eu levanto as minhas mãos e 
adoro com uma canção e sinto que 
elas se calam para me ouvir, eu sou 
o espetáculo naquele momento, mas 
quando eu paro, é como se um coral 
continuasse a cantar, e eu não posso 
gravar, só eu posso ouvir, as estrelas 
cantando pra Ele (…)

DEUS NO ESCONDERIJO DO 
VERSO

Eu sei que me ouve 
e que me vê 

Só que não basta 
É preciso escrever

Eu não quero estar numa guerra 
em que o Senhor não 

seja o General

Eu não quero viver uma história 
em que o Senhor não 

seja o Escritor.

NINGUÉM SE PASSARÁ POR 
VOCÊ

Tudo o que você tiver que viver, 
ninguém se passará por você! Não 
só nas coisas ruins como nas boas 
também – que isso te sirva de consolo. 
Será restituído em tempo, as horas, 
espaço, medida (…)

NO IMPAR SEJA O PAR

O plano do homem é imperfeito 
[ Pensam que podem 

e não podem! 
Pensam que sabem 

e não sabem! 
Pensam que têm 

e não têm! 
Pensam que são 

e não são! ] 
No ímpar 
seja o par 

             feito!

O SENHOR É QUEM SABE

“Por favor, meu Deus, o Senhor sabe {…} ” 
[ E parei! ] Se o Senhor sabe, porque 
estou falando ‘o Senhor sabe’? Todo 
conhecimento está contigo e eu nem 
bem sei […] ! Eu falo do que o meu 
raciocínio lógico me diz, daquilo que 
é superficial, da matéria, da filosofia e 
da razão, o que está aparente a vista, 
enquanto o Senhor sabe e têm todos 
os dias contados nas tuas mãos, sabes 
até o dia que foi determinado o fim, o 
fim deste mundo. O Senhor é quem 
sabe!

NO.V.ELO

Presos no elo que se desenrola 
Às vezes, emaranha… 

extraviando o caminho  
Desatar nó pode me fazer atrasar, 

mas eu vou chegar! 
O destino já foi traçado, aponta… 

– de ponta a ponta –
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NÃO QUESTIONE, SIGA!

Eu observo 
os sinais… 

Eu acredito 
em destino… 

Descobri que não é preciso 
tanta força, 

nem muita pressa… 
As placas são sinais 

que indicam o destino 
Observo 
Acredito 
__ Sigo!

O SENHOR DO DESTINO

Penso que o destino é muito forte, 
carrega consigo a coragem, a lealdade, 
a procura [… ] Lutar contra ele é 
sofrimento, se o universo conspira, 
tem que aceitar o f luxo do seu 
andamento, o tempo tem por 
capricho, não existe uma explicação 
racional, é coisa de Deus .

QUE SEJA GOSTOSO

Não adianta torcer 
o nariz, 

moço ou moça! 
O que tiver que ser, 

vai acontecer (…) 
A gosto de Deus! 

E que venha gostoso, 
com gosto de Deus!…

O AMOR PATERNO DE DEUS

Muitos não acreditam em Deus porque 
não o reconhecem como a figura de 
um Pai, porque na sua experiência 
não tiveram um exemplo de pai 
presente e amoroso, dificultando 
assim o seu relacionamento com o Pai 
Divino. Então, que tal uma conversa 
honesta com o Espírito Santo? Ele 
te convencerá de toda verdade. É a 
minha melhor parte. Recebemos com 
Ele o direito à adoção, nos tornando 
filhos e não escravos. Mas há também 
muitos que não acreditam em Jesus. 
Eu não os julgo! A figura de Jesus é a 
que nos mostra que devemos nascer 
de novo, sermos regenerados em 
Cristo, na formação para incorporar 
da perfeição do seu caráter. Fica difícil 
alcançar o perfil da divindade em 
um homem, ou seja, manifestar as 
características do Pai como em Jesus 
que se fez carne e habitou entre nós, 
mortais que somos. É preciso se 
agregar a família divina e reconhecer 
o direito de sentar à mesa com Ele, 
receber da herança eterna e exercer 
o papel de filho. Deus nos ama tão 
loucamente, faz qualquer coisa por 
você! ♥♥♥
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A FILHA OBEDIENTE

As escolhas que Deus faz e nos propõe 
são as mais difíceis, à vista, pois, 
muitas vezes são de valores, prazeres e 
padrões diferentes do comum, porém, 
as melhores para o meu bem, porque 
são presentes, bençãos de amor, 
especialmente selecionadas para mim, 
por critérios e preferências daquele 
que tudo sabe, olho que tudo vê, e 
que nada lhe está oculto ou escapa 
das tuas vistas, porque não é homem, 
mas Deus – onipotente, onipresente, 
onisciente”

DESTINO

Eu aprendi que o livre-arbítrio 
está na escolha: 

e eu escolhi acreditar … 
Aceitar o que a vida me dá! 

(…) 
Vou seguindo o fluxo 
fazendo uma prece … 

Vejo alguém que padece … 
Há quem diga – “até parece!” … 

Tem aquele que se apressa …

A LUZ INTERIOR

A prova que eu te dou é muito mais 
do que o acender e o apagar de uma 
lâmpada, que ora resplandece ora 
não, ao alcance do homem. O que eu 
estou fazendo livremente, sem antes 
que me peça, é aquilo que não teria 
poder algum sobre ele, senão pelas 
minhas mãos, porque a iniciativa é 
minha. Eu vou adiante.

GENEALOGIA SUPREMA

– Eu sou filha de Deus.
 
– “Mas quem criou o Autor da Vida?” 
Pergunta.
 
– Que diferença faz saber se eu tenho 
ou não Avós Celestiais?

O Pai prometeu que um dia vai 
fazer uma festa com toda a família 

reunida. 

O EQUILÍBRIO DA VIDA

Não sei se existe alguma teoria a 
respeito, digo com base nas minhas 
observâncias vividas, de que teve 
vez que a vida me tirou uma coisa 
de grande valor e Deus, em seguida, 
me deu algo de valor inestimável. Não 
sei se no lugar, ou em compensação, 
talvez por consolo e preenchimento. 
Quem sabe! […] Assim como teve 
vez que a vida me tirou algo de valor 
inestimável e Deus, a seu tempo, me 
deu uma coisa de grande valor. Não 
existe uma regra. É como se algo bom 
viesse apagar um sentimento ruim, 
ou um bem para eliminar um mal. 
Deus é incrível, e tem um cuidado 
especial em manter o equilíbrio na 
vida daqueles que entregam a Ele o 
controle total, sem mais! Ninguém 
poderia fazer melhor.
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À DERIVA

O mar está me levando. 
E eu não sei nadar. 

As ondas me são adversas, 
chegam a espumar. 

Minha alma submersa, 
me faz sentir medo. 

Ouço o som que vem do fundo, 
não conheço seu segredo. 

O que guardas no profundo?

A maré é alta e forte. 
Águas inconstantes, a sorte. 
Não vejo onde me agarrar. 

Onde eu irei desaguar? 
Será num precipício, cilada? 

Num oceano que brada? 
Em terra firme, serei deixada? 
Para onde me levará, ó mar? 
Só sei que está me levando…

ÀS ORDENS

Senhor, pode dar o comando, estou às 
ordens dos céus, em estado de alerta a 
tua voz, dia e noite. [Vamos conversar! 
] Sabe que eu sei que teus planos são 
maiores do que os meus, e que os 
teus caminhos são mais altos, porque 
“quão grande és!” (…) Mas, talvez eu 
pensasse em algo menor – que não 
é pequeno, e um pouco abaixo – 
que não é baixo [depois de minhas 
vontades terem sido esmagadas]. Eu 
quero, desde que venha comigo, pois 
sabes que estou contigo, mesmo antes, 
com alguma falta, e sei que um final 
feliz compensará todos os infortúnios 
já vividos. A tua vontade é o meu 
prazer. Que se cumpra!

O JUSTICEIRO

Muitas vezes pensamos estar sendo 
injustiçados, quando na verdade é 
justo, outras vezes, querendo justiça 
cometemos injustiça –estando na 
mesma condição de justiçado e 
injustiçado, porque ”a justiça dos 
homens são como trapos de imundícia’‘. 
Não quero ser injusta e nem ser 
injustiçada, por isso, meu Senhor, 
peço que tais atos sejam retratados 
e justificados, conforme o teu 
entendimento. Faça-se a tua justiça, 
Justiceiro.

VINHO NOVO

Deus está no controle. 
Odres! 

Não se desespere 
Espere a minha Hora!

Esgote os jarros d’antes, 
enche-os com água limpa,

Depois vai provar do milagre 
e no final 

da festa lhe será servido 
o melhor vinho!

O CAMINHO

Eu não te deixei 
Você nunca me deixou! 

Não desviamos 
o teu olhar do meu olhar – 

Iluminando 
a escuridão 

Luz, a minha luz! 
– O Caminho.
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NOSSO DESTINO SERÁ 
DECIDIDO

Assim como a ignorância e a má 
interpretação da lei não escusa da 
responsabilidade de condutas ilegais 
e a falta do seu cumprimento, assim 
também é a Palavra de Deus, que está 
ao alcance de todos, a oportunidade 
de conhecer a sua vontade, não 
podendo ser negligenciada e rejeitada 
a sua prática, sabendo que a partir 
dela nosso destino será decidido.

O PODER DOS PODERES

Tens o poder dos poderes 
A saberes 

O mal 
que não vejo 

O bem 
que não sei 

Ouves o silêncio 
dos bravos inflamados 

e os seres 
deslumbrados 

E isenta de perigo 
os que estão no teu abrigo.

QUE DAREI EU AO SENHOR?

Não me permita esquecer o quão fiel 
tem sido o Senhor para comigo, pois, 
o Senhor não tem se esquecido da 
minha fidelidade: “Que darei eu ao 
Senhor, por todos os benefícios que me 
tem feito?” Deus é o maior de toda a 
história.

SERÁ APENAS ONTEM

I
Não serão os aplausos 

Nem tampouco as vaias

Que irão determinar a vitória 
de outra pessoa 

Nenhum homem tem domínio 
sobre O Deus a quem te entregas!

E o mal não passará de um grito! 
Será apenas ontem.

II
Não serão os aplausos 

Nem tampouco as vaias

Tais quais, não hão de te aumentar 
e nem hão de te diminuir 
E que não tome para si 

a Glória que a Ele pertence!

E o mal não passará de um grito! 
Será apenas ontem.

OFÍCIO DE VIVER

O ofício da vida é o destino 
Um remeteu 

outro correspondeu… 
Você me vê? 

Se me lê, me entende. 

Parece egoísta 
alimentar-se do meu segredo 

sem deixar que eu prove do teu 
Pode ferir, 

ou fazer sorrir…

Eu queria saber do outro lado!?…
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VAI BATER NA SUA PORTA

Certa vez, meu pai me falou – “se não 
está dando certo, não insiste, às vezes, 
não é pra ser” . E contou que sua avó, 
momentos antes de falecer, disse a ele 
: “o que tiver que ser seu vai bater na 
sua porta!“. Eu acredito que além de 
passar um ensinamento, ela abençoou 
a vida dele desta forma, porque assim 
sucedeu. E isso se confirma na Palavra 
de Deus, nas promessas reservadas 
aos filhos que obedecem: “todas estas 
bênçãos virão sobre ti e te alcançarão (…)”. 

Penso que “bater na sua porta” não 
é ficar esperando sentado isso ou 
aquilo acontecer, mas, significa que, 
as coisas de Deus, à seu tempo, fluem 
naturalmente, trazendo alegrias e não 
desgostos ou sofrimentos. E quando 
diz que ‘elas virão até você’, ‘irão 
te alcançar’, perceba aí um estado 
de movimento, você está andando 
na frente, não está parado, ou seja, 
quando você faz a sua parte, Deus faz 
a parte que cabe a Ele.

Por isso, não pare, enfrente, sempre 
em frente, e à frente Deus, que à 
seu tempo, enquanto interagimos, 
inf luencia o universo a nosso 
favor, abrindo as janelas dos céus, 
derramando de suas bençãos sem 
medida (…) Namastê!

VOCÊ ESTÁ SENDO FILMADO

Quem entra e quem sai de cena?
Vivenciamos o enredo 
desde o nascimento, 

mas não sabemos o final, 
tampouco o amanhã. 

Como estou atuando, Diretor? 
A platéia tem por mim 

simpatia ou repulsa? 
Quem é o público? 

Fazemos parte do elenco de Deus 
Atores da história viva 

do melhor Escritor 
“de ontem, de hoje e
de eternamente!…”
Ilusão, aqui ou lá? 

O mundo real é aquele 
que não vejo? 
Espectadores, 

protagonistas ou antagonistas? 
Deus escreve certo 

pulando linhas, para que 
possamos, improvisar o script, 

preenchendo de forma 
tangível e legível, 

o arbitrário e libertino, 
as reticências e etcéteras!

O SENHOR TEM ME 
CUIDADO

Estou dentro do caminho que Deus 
traçou para me levar ao meu destino, 
é uma viagem. E saber que todas 
as coisas  contribuem para o bem 
daqueles que amam a Deus, me faz 
entender que cada acontecimento é 
necessário, inclusive as dificuldades 
de percurso, faz parte do processo. O 
Senhor tem me cuidado.
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QUADRAS

O passado veio me visitar 
Invadiu o presente, 

segurou minha mão e me levou 
a fazer poesias a passeios.

Fomos até a Cruz e Souza, 
no lugar onde morei quando nasci. 

Casa de madeira azul… 
avistava dali a estrela D’Alva.

O destino não tardou, 
cruzamos até a Fagundes Varela. 

Brincadeiras de rua, 
num campo em frente de casa…

De lá eu segui viagem a pé 
Não ia esquecer da João Ribeiro,  
aquela que eu costumava dizer:  
__ Uma casa no meio da rua!…

 Ao passo que da Afonso Taunay, 
um poema entrou em erupção 

“Se essas ruas,  
se essas ruas fossem minhas…”

 E agora, qual o caminho de volta? 
Só sei que ainda sonho, 
faço castelos de areia…  

No futuro do Vale do Sol!

O CAMINHO DA SALVAÇÃO

O que o Senhor quiser 
Eu quero 

O que o Senhor decidir 
Está decidido

Enquanto você me olha de cima para 
baixo, eu te olho de baixo para cima. 
É como se a minha mente estivesse 
num labirinto sem saber a saída, e o 
Senhor, com os teus raios luminosos 
me direcionasse à porta da salvação.

DEUS ESCOLHE…

Deus muda os meus planos e não 
me permite… Talvez eu não teria 
escolhido o que Ele escolheu [mas, 
coincidentemente me agrada!], 
porque o erro me faz humana e sua 
escolha é acertada! Eu não negaria a 
Ele nenhum pedido, até porque não 
me deixa alternativa, senão obedecer, 
no meu caso, quando me disponho a 
sua vontade. Eu sei que Ele sabe o que 
é melhor pra mim, pelos motivos que 
estão fora da minha visão, que não 
cabe a mim questionar. Paciência é a 
chave que abre portas.
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SEGUINDO A ESTRELA

Eu não posso, Senhor, tentar 
descobrir a tua vontade pra minha 
vida fazendo ‘bem me quer’ ou ‘mal 
me quer’. Eu não posso decidir o meu 
destino com jogos de adivinhações, 
pois nem sempre consigo saber a 
resposta. As canções e os poemas, já 
não fazem mais sentido, são ciências 
ancestrais (…) Para onde irei eu senão 
para os teu braços?

ARQUIBANCADA

Tudo acontece como um jogo? 
Eu não entendo as regras, 

não sei roubar, 
nem dar golpes baixos 

Não sou traiçoeira! 
Então, como fico na trama? 

Espectadora, cúmplice, ou o quê? 
Sem drama, sou uma dama!

AMOR EM DOBRO

Quando Deus permite que o inimigo 
toque em alguma coisa tua: Família, 
Saúde, Bens[…] Mesmo que não 
entenda, não perca a fé, não reclame, 
Ele te conhece! Agradeça pelo que é 
e pelo que tem, pois, nada está fora 
do controle de D’Ele. No tempo certo 
ele vai curar as tuas feridas, restaurar 
a tua vida e te restituir em dobro: 
Família, Saúde, Bens […]

PÁGINAS EM BRANCO

Na travessia do livro da existência, 
folheio a página do presente 

para o futuro, 
e me perco na ânsia 

de me encontrar. 
Insisto, tento invadir o limite

 da lógica, 
me descobrir em palavras

escondidas. 
Não me (re)conheço, 

prevalecem as incertezas. 
Destino ou Acaso? 

Livre arbítrio?
Lápis apontado para o dia 

depois de hoje. 
Folhas vazias a serem preenchidas. 

Com um pouco de imprecisão 
Dou um passo -parágrafo, 

outro – vírgula. 
Sobre as linhas muitas 

reticências… 
Será a vida feita de escolhas? 

Tenho poder de decisão?
Perguntas sem respostas, 

quem as sabe? 
Qual caminho eu devo seguir? 
Percorrendo a viagem de ida, 

vou suavizando as vias 
com poesias. 

Serei lida na carta esperada 
dessa vida que está a caminhar? 

Sem olhar para trás, 
vou até o fim.
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DEUS COLOCA ANJOS

Muitas vezes, o que nos parece mal 
é bem, e, o que parece bem é mal. 
Existem pessoas do mal e muita 
gente do bem. Há quem nos faz 
um mal danado de bom – do bem? 
(livramento). Deus coloca anjos ao 
redor. Deus coloca anjos de plantão. 
Deus coloca anjos guardando e 
aguardando nossa entrada e nossa 
saída para que nenhum mal nos 
suceda. Tem anjos… (ainda bem!)

GUARDADOR DE REBANHOS

Ai, pastores e pastoras! 
Não matai as minhas ovelhas 

Nem, tampouco, 
lançai-as para fora do rebanho, 

Mas, antes, juntai-as todas 
e guardai-as! 

Criai estratégias de defesa 
Vigai e orai!

“O INIMIGO ESTÁ RUGINDO 
COMO UM LEÃO…”

Ovelhas sem pastor, Ai! 
Quem não voltou, se perdeu. 

Não as abandonais, vai… 
E , por ventura, de outro pastoreio 

encontrar perdida 
Não as deixais, mas, levai- as! 
Dai-lhes cobertor e alimento 

Curai e abençoai!

“VINDE COMIGO, 
POIS, EXISTE UM INIMIGO…”

LIMÃO ROSA VERDE

__ Quem é o bicho-papão? 
[uma troca de papéis como na 

Revolução dos Bichos] 
“Deus, entre em ação, 

é a sua criação!…”
No cardápio, têm outras opções, 

não escolha bicho, não: 
acelga, couve, alface, tomate, 

rúcula, cenoura,
pepino, espinafre, almeirão…

“ Por favor, sirva-me 
arroz-com-feijão 

e salada de arco-íris com limão”
 [ carne é do tempo da onça ]

__ Noé, salve o planeta!… 
 Animais ameaçados de extinção  
Deus alertou que não seria mais 

com água, mas fogo 
A fênix volta com um ramo de 

esperança!…

ESTÁ TUDO SOB CONTROLE

Deus trabalha no limite do nosso 
tempo para certas coisas, quando 
pensamos que não temos mais o que 
fazer, porque nós não teríamos mesmo 
o que fazer, Ele vem e nos apresenta 
o melhor de tudo, elaborado com 
tanta amor e cuidado, neste tempo 
todo que tenho esperado, que nem 
sei o que dizer […] É por isso que 
quem tem fé não se abala diante do 
tempo, nem com o que está por vir, 
pois, sabemos que, se está nas mãos 
de Deus, está tudo sob controle.
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PAI DE MULTIDÕES

Você é o cara que Deus escolheu 
nesta época, nesta geração […] Olha 
a multidão com fome e com sede! 
Quem são eles, senão os herdeiros 
da promessa, descendente de Abraão, 
que é Cristo? Vem de perto e de longe, 
estrangeiros, trazendo com eles a sua 
prata e o seu ouro, o seu incenso, e os 
seus louvores ao Altíssimo, e subirão 
com alegria no altar, e a casa de Deus 
se encherá de glória.
No meu furor eu te feri, mas a minha 
misericórdia te alcançou, e em vez de 
ser odiado serás de grande alegria, e 
beberão do seu leite e se alimentarão, 
e saberão que eu sou o Senhor, o 
Salvador, o Redentor, o Poderoso de 
Jacó. E as tuas portas estarão abertas 
de dia e de noite. O menor virá a 
ser mil, e o mínimo uma nação forte 
– eu, o Senhor, a seu tempo o farei 
prontamente.

CALOPSIA

Eu já sofri de calopsia, como muitos. 
Tem cura? Acho que todo mundo já 
agiu meio às cegas num momento xis 
da vida. Alguns com mais tendências 
as recaídas que outros. É onde precisa 
de alguém, que confia e ama, que 
te empreste os óculos e por outras 
lentes:- ” veja! “, ou que te pegue pela 
mão:- “aí não! “ (…). E que a gente 
confie!…

A ÁGUIA E O PASSARINHO

A águia com seus olhos de longe 
alcance avistou o passarinho e o 
chamou com um canto. Ele seguiu 
o som até encontrá-la enclausurada 
numa ampla gaiola dourada de quatro 
paredes. Uma luxuosa morada, com 
água fresca, alimento e tudo mais.

Por ser muito amada, prendiam-na, 
acreditando que assim ela estaria 
segura. Porém, cativa e triste, gorjeou 
sua dor ao passarinho:

__ Veja só você – tens voado 
livremente pelos vales. Agora, eu 
estou aqui neste espaço pequeno e 
escuro, impossibilitada de realizar 
altos vôos. Quero a liberdade! Os 
meus filhotes precisam voar nas 
nuvens altivas, conhecer o mundo!…

O passarinho ficou estarrecido e 
um pouco confuso com a situação 
e tamanha aflição. Sem saber o que 
fazer saiu pensando em como poderia 
abrir a porta da prisão. A voz do seu 
pensamento se repetia: Liberte-os! 
Liberte-os!

MORAL: Os gigantes também enfrentam 
obstáculos.
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A BÚSSOLA DIÁRIA

Quando Deus quer se fazer 
entendido Ele fala a nossa língua, 
sem se preocupar com certos pudores 
condenados por homens ou mesmo 
recato que as pessoas moralmente não 
poderia dizer publicamente, apenas 
na intimidade, (não usa palavrão, de 
baixo calão, não é isso que falo!) É uma 
conversa cotidiana e natural, fala 
abertamente e livremente, para que 
possa ser compreendido, sabiamente, 
sem bloqueios. Orientações que 
não invalidam a sua Palavra que é 
amplíssima, porque Dele nada se 
esconde!

ANJOS E DEMÔNIOS

Eu não tenho poderes sobrenaturais 
e nem sou Deus pra saber quem são 
anjos e nem quem são demônios. Até 
porque, em dadas situações, anjos 
agem como demônios e demônios 
agem como anjos. Perdoe-me, Deus, 
se por acaso eu pensar, em algum 
momento, que um anjo é demônio 
e que um demônio é anjo. Eu posso 
me enganar! (…) Por isso, continue 
no controle da minha vida, tu és o 
meu arrimo.

QUERÊNCIA

Nem sempre é uma questão de 
querência, mas de obediência. Quantas 
vezes já dissemos: “Olha meu Deus, 
eu não quero, mas se tu queres – Eis-me 
aqui, envia-me a mim!“. Porque sabemos 
que muitos são os caminhos que 
ao homem parecem ser bons, mas 
no final são de morte. E sabemos 
também que mesmo não entendendo 
os seus propósitos, o Senhor é a razão.

A PRIMEIRA PÁGINA DO 
ANO

Enquanto acontece os fogos de 
artifícios, eu escolho o silêncio do 
meu quarto para falar com Deus, 
para não sofrer interferências ou 
influências externas a mim mesma. 
Não só hoje, uma conversa que precisa 
acontecer sempre, de uma maneira 
particular e íntima, entre quatro 
paredes, desapegadas a quaisquer 
crendices e superstições, com a alma 
transparente, sem se preocupar com 
o branco, amarelo, vermelho,verde ou 
azul que, quem sabe, te cobre a nudez 
[…] Para que a nossa fé não entre em 
colapso com a nossa inteligência, 
partindo do princípio de que nada 
é fácil, tampouco as coisas que nos 
transformam.
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O SENHOR É O MEU PASTOR

Este ano me aconteceu algo que eu 
jamais imaginava que aconteceria 
quando entrava nele ou em qualquer 
outro momento da minha vida, e eu 
agradeço a Deus pela nova direção 
espiritual e muitas outras bençãos: 
emocional, física, material, meu 
filho, meu amor…. E o ano que inicia 
também me é desconhecido, mas, se 
o Senhor estiver conosco, eu confio, 
vai ficar tudo bem, creio que será um 
ano de desafios, mas, será suavizado 
por Deus, não será muito difícil, já 
que temos a certeza de que “O Senhor 
é o meu Pastor e nada me faltará!” – não 
faltará amor, nem paz, nem proteção, 
nem faltará cuidado, livramento, 
consolo, alimento, saúde em todas 
as áreas, pois Ele nos sustentará com 
a sua justiça, será o meu guia e de 
minha família. Prepara-nos! E que 
venha…
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Livro 6

Uma Mulher de Fé
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UM POUCO MAIS

A diferença de uma pessoa para o 
outro está no que se faz durante a 
espera, no intervalo que precede o 
acontecimento […] Eu aceito esperar 
um pouco mais quando eu reconheço 
que este tempo é tratamento de 
Deus, porque sei que, aconteça o 
que acontecer, todas as coisas estão 
cooperando para o meu bem, mesmo 
que eu não entenda o propósito disso 
ou daquilo, pois transcende o meu 
entendimento. Então, eu confio 
que no tempo exato, com dia e hora 
marcada, vai dar tudo certo.

NOS ANDARES DOS ALTARES

Primeiro o Altar 
Depois a minha casa

Logo,

A minha casa depois 
do Altar

Nos andares de Deus 
Às suas alturas

O MAIOR ARQUITETO

Minha casa e minha família está 
sendo gerada no teu Altar – do 
alicerce ao teto – idealizada, 
elaborada, construída, desenhada, 
acompanhada, pelo maior  Arquiteto.

AINDA DE VEZ

Não me deixa ser injusta 
e nem ser omissa 

Não me deixe 
deixar de fazer 

o que cabe a mim ser feito 
Nem sempre consigo 

fazer o que quero 
e ainda faço 

o que não quero

Às vezes, é preciso falar 
e outras silenciar 

Tem vez que se deve ouvir 
e esperar 

o que há de vir.

A FORÇA DE DENTRO É 
MAIOR

O obstáculo que enfrentara agora 
não era de fora, mas de dentro. 
Exigia muito mais força e coragem… 
Uma grande vontade de continuar 
acreditando. Porque não eram os 
outros, apenas ela e Deus.

CONECTADOS

Eu observo a fé, muitas vezes, como 
uma aquisição pela internet, em que 
você faz o pedido e vai recebendo – 
se conectados – os sinais de que está 
chegando#. Pode acontecer quase 
que num passe de mágica, em outras, 
exige um pouco de paciência – têm 
etapas a serem seguidas e respeitadas… 
vai rastreando passo-a-passo, numa 
conexão diária com Deus.
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A PROTEGIDA

Eles não podem te matar 
se você tem 

a minha proteção 
Nenhum mal te sucederá 
Praga nenhuma chegará 

a tua tenda, 
a tua casa, 

a tua família 
A Tua Vida é Minha

PREPAREM-SE!

Que mesmo na perseguição, diante 
da masmorra e da guilhotina, o 
amado Espírito Santo, conserve 
preciosamente a nossa fé, ainda doce 
e humana.

A MINHA GUARIDA

Estou em guerra, 
mas, guarida no céu da alma. 

A serenidade 
de uma pétala que voa 

me pousa 
E me apossa 

de uma coragem 
indomável. 

Eu sei em quem eu tenho confiado

EM PASTOS VERDEJANTES

Quem tem fé 
não cansa, 
caminha 

e sempre alcança.

DEUS EXISTE

Deus existe. Mas, não vou tentar te 
convencer de nada, porque, ou você 
acredita ou não acredita. Deus não é 
ciência para que eu possa te provar, 
mas fé. E fé é a certeza das coisas que 
não se vê, mas que acredita e espera. 
Ele não te obriga! Se quer conhecê-
lo, tem que se lançar. Faça você uma 
prova! Nenhum homem conhece o 
céu, Deus é sobrenatural.

CONTINUE

Acredite que 
a cada 

dois passos 
você 

vai alcançar 
e continue 
andando

EXPERIÊNCIA EMPÍRICA

Com Deus é assim 
Ele te dá a inspiração e a direção 

e só depois 
de você começar a executá-la 

vem a providência 
Primeiro coloca o pé 
depois vem o chão

Antes de tudo, fé!
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UM GRANDE SOLDADO

Quantas vezes nos sentimos tão 
pequenos diante do gigante que 
nos afronta [e até somos mesmo]… 
Mas, se fosse pelo tamanho daquele 
homem Davi, ele faria no máximo 
um arranhão no inimigo… mas, Deus 
não exige de nós força, mas coragem 
e fé. [Foi Deus!] A vontade de Deus 
é de derrubar o gigante que nos 
amedronta, só que Ele quer algo – 
uma pedra [ atitude ], e de alguém 
– você [ coragem ]. Cada um de nós 
travamos todos os dias uma luta no 
campo de batalha que é a vida, e 
quando o inimigo consegue atingir a 
nossa cabeça e abalar o coração, abate 
a nossa coragem e fé. Por isso, saiba 
que, independente de qual seja o seu 
combate de hoje, Deus te cuida, mas, 
não se descuida! Você é um grande 
soldado, sob a direção de um forte 
General, e está condenado a viver 
pela força do Amor.

SONHOS SE REALIZAM

Ah, Senhor! Um sonho do passado 
que não se encaixa mais no meu 
presente – eu não tenho a mesma 
idade, nem o mesmo peso, nem a 
mesma altura. Eu já cresci! Mas, veio 
me trazer um sonho do presente 
se tornar realidade […] Porque a fé 
realiza!

BOA FÉ

Tudo o que 
já foi 

deixou 
de ser 

Tudo o que 
agora é 
boa fé!

QUE EU NÃO PERCA A FÉ

Você pode abrir os olhos 
ou fechá-los… 

Pode olhar p’ro alto 
ou p’ra baixo… 

O céu existe 
p’ra que a gente 

não perca a esperança… 
P’ra que a gente 

não se esqueça de que 
Deus existe! 

P’ra que a gente 
se mantenha em pé… 

(…) 
E que o dia te faça um café 

e a noite um cafuné.

… E VOEI

Não deu 
pra acenar 

a mão, 
levei um 

empurrão.

… e voei!
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TESOURO QUE VALE MAIS 
QUE OURO

O Senhor tem me ensinado a lidar 
com os cinco pães e dois peixinhos 
e a partir daí recebo das mãos Dele 
a multiplicação. Eu sou abençoada 
e próspera, porque, naquilo que 
preciso, nada me falta. Deus tem me 
concedido tesouros valiosos, que a 
traça não come e o homem não rouba! 
(…) Valores esses que não se perdem, 
que não enferrujam, que ninguém 
toma. E essa é a maior herança que 
tenho pro meu filho – a Palavra de 
Deus – semeada no meu coração pro 
seu coração.

A BASÍLICA

Nem sempre Deus pede o maior 
Às vezes, aos teus olhos parece menor, 

em razão e proporção, 
mas existe alguma magnanimidade 

na procedência 
do que se é oferecido 

Que faz com que Deus
 considere superior 

Resta a cada um 
consultar na Consciência 

que o faz saber 
Sem vacilar: 

‘É melhor obedecer do que sacrificar!’

DEUS ABRE OS NOSSOS 
OLHOS

É nas entrelinhas que, muitas vezes, 
Deus fala conosco. Abre os nossos 
olhos através de sinais – orienta, 
corrige, alerta, aponta a direção. 
Hoje, Ele ainda se revela por meio 
de simbolismo – é preciso observar e 
interpretar as suas mensagens, que em 
dadas situações, são tidas por muitos, 
como acaso, conseqüência natural de 
algo e outros , pois “ainda que estejam 
ouvindo, não entendem; ainda que 
estejam vendo, não percebem” o 
conselho divino […] Assim como 
o barro foi usado para fazer o cego 
enxergar, quantos ainda permanecem 
na cegueira, com o barro nos seus 
olhos, e se perguntando: “_ Onde está 
Deus que não me vê?” [Você não O 
vê? Não O ouve?] Ele está na tua frente 
te dizendo: “Vai até aquela água, lava 
os teus olhos, e veja!” Acredite!

ACRÉSCIMOS DE BENÇÃOS

Desejo que você receba acréscimos das 
bênçãos de Deus: – mais graça, mais 
riquezas, mais vitórias, mais alegria, 
mais saúde perfeita, mais paz, mais 
repouso e sossego, mais amor, mais 
e mais (…) E que as montanhas se 
tornem em planícies e você alcance 
nos dias vindouros a promessa… e 
usufrua do melhor desta terra!
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MULHER LINDA

Deus te cuida 
e deseja 

que você se cuida! 
Mulher poderosa, 

virtuosa, valorosa, vitoriosa 
Entre as rosas 

és a mais formosa!

AS MURALHAS RUIRÃO

Não se assuste diante dos obstáculos… 
O que tem que ser tem força suficiente 
para ruir muralhas … 

Mas, se por acaso os muros não 
caírem e você ainda perder as asas, 
o melhor a fazer é acreditar ….

Acreditar que lá não era o melhor 
lugar para o seu sonho habitar! …

DEUS CUIDA DE MIM

O cuidado de Deus vai além do que 
eu possa explicar, por isso, eu confio 
a Ele todos os meus amanhãs, porque 
em algum lugar, em algum momento, 
em algum tempo e sentimento, com 
hora exata e números reais, ali Ele 
está, me dando provas concretas de 
que me cuida, nos meus ontens e 
hojes que não terminam.

COM FÉ

Posso ir a pé, 
mas com fé, 

eu voo!

MEGALOMANIA

Num grito de ironia 
o gemido atira

[ A porta arranca 
ou atravanca? ]

Empunha a crença 
para que todos vença!

DA TARDE PRA AMANHÃ DE 
MANHÃ

Tudo bem que eu pedi que, se 
possível, acontecesse dentro de um 
mês o que já esperava há séculos […] 
Mas, foi assim tão… ‘sem esperar’: da 
tarde pra amanhã de manhã.

ESPERANCINHA

Será que basta, 
Senhor?

Uma fé 
Do tamanho 

De um 
grão 

De mostarda?

Será que é muito, 
Senhor?
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VOCÊ MATARIA JESUS?

Será que eu mataria Jesus? E você, 
será que o crucificaria? Eu queria 
tê-lo tirado daquela cruz, mas não 
pude fazê-lo. Assim como tiveste 
vontade de tirar a cruz de muitos e 
não permitiram fazê-lo.

LIFE

Li 
fé

na vida

FOGUEIRA SANTA

As pessoas que não tem o Espírito, 
não são capazes de compreender 
as coisas que só são discernidas 
espiritualmente, vivem num nebuloso 
inverno (…) sacode o gelo da descrença 
e se aqueça na fogueira santa.

VALE DA SOMBRA DA MORTE

Eu não temo 
o que os homens 
possam me fazer, 

ainda que eu 
ande pelo vale da sombra 

da morte, 
porque eu sei 

que o Senhor está 
comigo 

e o meu futuro 
não é aqui.

É TANTO CUIDADO E AMOR

Ah, 
Se não fosse Deus 

ao nosso lado 
Como teria sido 

o dia mau? 
Ai!

[ Eu teria sucumbido ]

Ah, 
Se Ele não enviasse 

seus anjos 
Como teria sido 

o dia mau? 
Ai!

[ Eu teria sucumbido ]

Ainda que não seja fácil, com Deus 
no comando, tudo vai muito bem, 
porque Ele é Bom, Misericordioso, 
Grande, Maravilhoso, Lindo, 
Incomparável, Amoroso, Zeloso, 
Invencível, Poderoso (…) Você nem 
imagina o que Ele tem feito por nós! 
Tem nos guardado, nos protegido, 
tem nos livrado, nos amparado, 
direcionado, abençoado(…) E nós 
nem merecemos tanto cuidado e 
amor. ♡

EM TEUS BRAÇOS

Eu me canso 
mas, o Senhor não se cansa 

E asas exaustas 
faz voar como águia 

Pois estou presa 
em teus braços
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MENTE CEGA

– As vezes tenho vontade de mandar 
pro “Tanque de Siloé”!

– Um dia a gente faz isso. Cegos!

– Também me sinto cega, quando 
não sei das coisas…

– É diferente quando se tem a Fé 
como o Olho que conduz, ainda que 
não possa entender!

PENHASCO

Não é sonho 
a visão 

que nas asas 
equilibra

Trovões, vento 
raios 

que golpeia 
desequilibra

Não cai 
Sustenta 

E do penhasco 
voa

TENHA FÉ

Com Deus é assim, 
você precisa 
crer pra ver!

UM DUELO

Você cansa! 
Você tem fome! 
Você tem sede! 
Você dorme!  
Você sente dor! 

Mas o inimigo não!

Ele não para, está o tempo todo 
te observando, querendo fazer 
julgamentos a teu respeito pra mim. 
Por isso eu te convido a não cair 
nas ciladas preparadas por ele, e, 
se me ouvir e ficar atenta, estarei te 
orientando. Eu estou com você!

Você cansa
Você tem fome
Você tem sede

Você dorme
Você sente dor.

Mas eu não!

(Um duelo entre o advogado de 
Deus e o advogado do diabo)

NAUFRAGANDO 

Senhor,
a minha fé

está naufragando
S
e
g
u
r
a

minha mão
e não me deixe

afundar
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O SEU MOMENTO

Não é falta de fé, 
porque eu sei que o meu Deus pode, 

num estalar de dedos, 
se quiser. 

Só não entendo porque 
Ele ainda não se decidiu fazer 

(…) 
Eu estou esperando 

desejosamente e esperançosamente 
todos os dias 

o seu momento!

VOU ME ADOÇANDO COM 
AÇÚCAR

Os meus 
sonhos 

ele não roubou.

A minha 
fé 

ele não roubou.

A minha 
esperança 

ele não roubou.

E são essas 
as coisas 

que me põe de pé 
todas 

as manhãs.

A minha doçura? 
Vou 

me adoçando 
com 

açúcar.

VOTO POR VOTO

Clamam 
As vozes no altar 

Dia e noite 
Os votos dos fiéis 

Sem cessar 
O choro 

aos seus ouvidos 
A humilhação 

A dor 
O sangue 

A prece sobe!

FÉ EM DEUS NÃO NOS 
HOMENS

Nem é uma questão de força 
ou de indiferença… 

Às vezes, não podemos 
cair mesmo! 

Ainda que esfolem as mãos 
é preciso manter-se 

segurando firme 
Eu tinha duas cordas, 

a mais frágil arrebentou 
Como Tarzan, me lancei n’outra 

– de muito mais valor – 
Depois eu fechei os olhos 

para não me apavorar 
diante do escuro abismo… 

__ Confio em Deus acima de tudo! 
Só que Ele, de vez em quando, 

me mostra que é inviável… 
Por isso, se eu perceber que ela 

também vai arrebentar, 
e eu não visualizar outro atalho 

para me agarrar, 
posso gritar por socorro!
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A MULHER DO LAR

Nós, mulheres, fomos criadas por causa 
da necessidade do homem em ter uma 
companheira, uma auxiliadora, para 
sermos delicadas e graciosas, porém, 
fortes interiormente. Deus relacionou 
características mais sensíveis e não 
frágil, ao gênero feminino. Por mais 
que alguém do sexo masculino tente se 
passar por ela é falso e logo observado. 
Fomos criadas para edificar a nossa 
casa e sermos a sabedoria do lar […] 
E quando nós mulheres quisemos 
conquistar um dia a ser comemorado 
no calendário do ano, tudo isso se 
tornou um grande desafio.
Diferente do homem, ainda que a 
mulher alcance sucesso profissional, 
ela carrega consigo a responsabilidade 
inerente no seu ser de ser uma boa 
mãe, uma esposa dedicada, e cuidar 
da casa e da família, ainda que muitas 
vezes, não nos falte a ambição ou 
aptidão em crescer profissionalmente, 
mas qual o preço disso?… O que vai 
se perder?… Já o homem carrega no 
seu ser a responsabilidade inerente de 
trazer o sustento para o lar, pois com 
ele está a força exterior, de ir à caça e 
trazer o alimento para casa, e se sente 
confortável quando engajado numa 
profissão que lhe permite isso, pois 
está zelando pelo seu papel.
A arquitetura humana não foi alterada, 
só o mundo que mudou. Hoje não 
nos é permitido que seja assim. Temos 
que equilibrar família e profissão, pois 
também trazemos o sustento para o 
lar, e na maioria das vezes, a maior 
parte, e o homem não se pode dar o 
luxo de querer que seja diferente […] 
Somos interdependentes, pois um se 

completa no outro. Eu, inclusive, já 
não fui educada para ser prendada, 
com aptidões domésticas, do tipo “já 
pode casar”, e isso hoje me faz falta 
e se torna pra mim um sacrifício. A 
minha oferta sacrificial de amor pela 
família em ser a mulher do lar.

O AMANHÃ PERTENCE A 
DEUS

Não saber o amanhã 
é andar 

de olhos vendados 
com o mapa 

na mão

A fé 
É algo que se vê 

por dentro

A BOA SEMENTE

Eu não olho pra você, 
pra eu não enfraquecer!… 
Eu não olho pra você, 
pra eu não desacreditar!…

Que desse engano o Céu não me 
consinta : fracasso e descrença

Que um grão de mostarda de fé 
seja semeado na tua mesa 
[ outra também na minha ] 
e que cada um goze de abundância

Pois, uma vez semeada, 
cresça e torne a maior das hortaliças.
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A MULHER PERFEITA

Eu não me encaixo nos quesitos de 
“Mulher Perfeita”, por isso, eu te 
aconselho nem se aproximar […] Sou 
uma mulher normal, com defeitos, 
sou humana, com sentimentos 
humanos, que acredita num Deus 
soberano e que pode todas as coisas 
e que tem o controle de tudo e nunca 
nos abandona.

Não sou tão boa bem nisso ou naquilo 
como a Mulher Perfeita, além do mais, 
ela lava, passa, cozinha, limpa, limpa e 
limpa… e jamais se cansa! Ah, sem se 
esquecer de que a Mulher Perfeita está 
sempre bem perfumada, maquiada, 
penteada, arrumada, disposta, bem 
humorada e com sorriso no rosto, 
pois ela não chora.

Eu não tenho condições de recebê-lo, 
porque não terei tempo de amá-lo 
como eu gostaria, você não merece tão 
pouco. É digno de uma casa que te 
dê mais amor e mais descanso e mais 
paz e mais alegria, e de uma mulher 
que eu não posso ser neste momento.

Incrível como ela gosta da mesma 
cor, do mesmo cheiro, das mesmas 
músicas, tem a mesma opinião, e não 
tem outro jeito […] A Mulher perfeita 
é linda, por isso, prefiro carregar só o 
meu sobrenome a ter que quebrar as 
regras do sonho da Mulher Perfeita.

O TAMANHO DA MINHA FÉ

Não é força, 
é fé 

Não é coragem, 
é fé. 

Não é utopia, 
é fé. 
(…) 

Eu sou do 
tamanho 
da minha 

fé.

SACRIFICADO

Não é o valor 
numerário 

que determina 
a benção 

– Isso é terreno!

A entrega 
não tem preço 
que se compra 
neste mundo 

– Isso é divino!

UM LUGAR BONITO

Eu sei que 
aqui tudo vai ficar 

Mas, eu peço 
um lugar bonito 

para passar 
Que combine com 

a beleza 
do amor de Deus
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UMA NUVEM

Uma nuvem 
vai passando e impedindo 

que eu te veja 
__ Continue brilhando! 

Eu sei que está aí 
do outro lado 

irradiante 
[ mesmo que eu não veja ] 

Vai passar 
[ eu vou voltar a te ver ] 

É só uma passagem 
Passando…

Uma nuvem 
vai passando e impedindo 

que você me veja 
(…) 

Fique aí, 
[ mesmo que não me veja ] 

Espera! 
Vai passar 

[ você vai voltar a me ver ] 
É só uma passagem 

Passando…

O DEDO DE DEUS

Na verdade eu sempre tive dúvida: 
– Quem é do bem, 
quem é do mal?… 
Ou 
– Quem me quer bem, 
quem me quer mal?…

[ Não só tem o dedo de Deus, 
como a mão de Deus… 
Estou nos braços de Deus! ]

Quem mata, 
um dia também morre.

RESSIGNIFICAR

Há sempre pés dispostos em nos 
passar rasteiras, 

e mãos que não tardam em nos 
dar asas.

EU VOU

Eu não deixo de acreditar, 
pelo contrário, 
Acredito mais ainda.

Como um filho que se lança 
nos braços do pai, 
mesmo no escuro. 
Pois, se me diz: 
_ Vem! 
Eu vou. 
Porque, eu sei que estás aí, 
ainda que eu não o veja! 
E, se me diz: 
_ Vai! 
Eu vou. 
Porque, eu sei que estás comigo, 
ainda que eu não o veja!

Tu me provas todos os dias 
que o controle é Teu 
do início ao fim

PÉROLA

A acusação que vem de 
fora para dentro 

não condena 
quando se depara com uma 

consciência pura 
(…) 

Transforma-a em 
pérola.
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O MANÁ

Agora, se tiver que comer o pão 
que o diabo dia amassou, 

eu vou comer sozinha, amor. 
Eu te desejo o pão dos anjos, 

e, nada te faltará, 
nada me faltará… 

Será enviado o maná. 
Eu creio! 

É a minha natureza, 
não é dureza (…) 
Tô com Deus. 
Fica com Deus!

UMA PRECE, SE APRESSE

Deus, ajuda-me 
a transformar 

toda a minha pressa 
em fé 

Eu sei que já é meu 
antes mesmo de eu poder 

tocar

Deus, ajuda-me 
a esperar 

com paciência 
cada etapa necessária 

para que eu poder 
tocar 

no que já é meu

POR CIMA

Se o quadro não vira, 
o barco vira!

Ele te põe por sobre as águas e diz:

“Homem de pouca fé, 
por que duvidaste?…”

ANJO GUARDIÃO

Meu santo não bate, 
eu já tentei! 

É recíproco, eu sei… 
Qualquer tentativa
 de aproximação, 
um arranhão… 

São os olhos da alma 
que enxerga alguma força contrária 

e invisível… 
me protegendo de alguma coisa 

que eu desconheço…

À FLOR DA PELE

Amélia, 
(a flor, não a mulher) 

Pétalas brancas 
levemente esverdeadas 

O talo 
o botão 

Perfume de rosa

 Amélia 
(a mulher, não a flor) 

Esquenta, esfria! 
Passa… pelo quarto, 

sala e cozinha. 
Faxina 

Cheiro de limpeza

 Amélia 
(A flor e a mulher) 

Na cama 
Lençóis macios 
A flor impele 

o pólen 
do amor no ar!
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MEU SANTO É FORTE

Cética diante de sementes
 lançadas por lábios que mentes…

 Pragas!
 …me ponho ascética a todas

 as pagas.
(…)

“E Deus me livra e protege!”

E SEREI ÁGUIA

Dai-me garras de leão 
Forças de urso 

e habilidades de Davi. 
Dai-me do Poder Divino

… E serei águia!

Quero tê-lo como Amigo, 
igual Pai e filho. 

Quero um anjo, um amor 
E muitas orações…

NÃO BASTA SER FORTE

Guerreiro 
Está sempre tão pesado 

pra minha alma leve 
(cansada!) 

E minha cólera suicida 
te afasta como um fugitivo 

(incansável) 
Que os teus inimigos 

jamais te alcance, tenha fé! 
Defesa, 

combate e proteção:__ 
Seja vencedor! 

“Só os fortes sobrevivem!” – diz.

SINAL DA CRUZ

Quem és tú 
que me insulta às ocultas, 

desconhecido de alma insensata! 
Se não me mataram na madre, 

minha história 
será escrita até o fim! 

Não tremo diante de ti 
Temo, sim, A q u e l e 

que tem o poder de lançar 
corpo e alma no fogo do inferno. 

Cala-te!

CRUZE

Quando precisar 
de uma força 

e não tiver ninguém 
por perto 

Cruze! 
[ eu estou com você ] 

Fé 
em Deus

BENÇÃO DIVINA

Eu só quero 
se da Tua Mão 

eu tiver a benção 
Eu só vou 

se da Tua Mão 
eu receber a benção 

A tua benção 
meu Deus!
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ESTA É A MINHA FÉ

Ensina-me, Senhor, a perdoar 
antes do partir do pão, 

 a repartir o pão (…) 
E, aquele que tem mau propósito 

no coração, 
eu entrego na tua mão, 

Não me esquecendo 
deste teu sermão: 

“__ Se teu inimigo tiver fome 
dá-lhe de comer!” 

Eu sei que tenho a tua proteção… 
Por isso, que nenhum plano do mal 

vingue sobre o bem! 
Essa é minha oração. 

Amém.

SEM SONHO E SEM FÉ

Um homem 
sem sonho e sem fé, 

está fadado 
ao fracasso.

EM NOME DE DEUS

Deus conhece o meu nome 
Assim como 

conhece o meu inimigo 
e o inimigo me conhece 

Eu nem quero 
saber o nome dele 

Se eu conheço o nome de Deus

Todo joelho 
se dobra ao ouvir 

o teu Nome

UMA DECISÃO PARTICULAR

Você não me convenceu 
coisa nenhuma, 

disso ou daquilo – 
não concordei! 

Foi como se tentasse me 
sugerir que fantasmas existem.

Eu não te convenci 
coisa nenhuma, 

disso ou daquilo – 
não concordou! 

Foi como se tentasse te 
sugerir que Papai Noel existe.

Tem coisas que só existem 
e conseguimos trazer a existência 

quando acreditamos nela…

A MONTANHA

Meu Deus, 
eu nem te peço que remova 

a montanha, 
(se preferir!) 

me dê, alternativa, 
condição de contorná-la, 

passar… 
Eu vejo além dela.

A TUA BENÇÃO

A mesma boca 
que abençoa amaldiçoa 

Deus, 
[ vem de ti ] 

Abençoa a benção 
– amém! 

Amaldiçoa a maldição 
– anula!
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O PRÍNCIPE VEM

Quem crê em Deus acredita 
no Príncipe. 

E que do Palácio 
Ele vem, 

cheio de perfeição, 
cavalgando 

num cavalo branco. 
Sua boca 

é espada afiada 
que destrói 
os dragões.

Sabe servir 
e ser servido.

Quem não crê em Deus, 
tudo 

não passa de 
conto 

de fadas

EU SOU PORQUE TÚ ÉS EM 
MIM

Contigo eu sou forte 
e posso sim! 

Eu sou, porque 
Tú és em mim. 

Não importa o que dizem 
as circunstâncias 

Eu não me renderei, pois 
Contigo a derrota 

é inconcebível! 
A certeza na vitória 

é invencível!

UM RESPEITO A FÉ

”Os grandes não morrem!” Ninguém 
toma o lugar que é teu, a casa que é 
tua, o trono que é para Deus reinar. 
Um sentimento de respeito aos 
homens, passíveis de erros, mas, que 
levam o Evangelho verdadeiro de 
Cristo que acrisola e liberta a alma.

O SACRIFÍCIO

Se o sacrifício 
não é o mesmo 

O seu deus 
não é o meu Deus 

Ah, Senhor, 
não me permita 

curvar diante de Baal, 
senão só a Ti!

CONTRA A VONTADE DE 
DEUS

Fique à vontade 
em suas escolhas! 

Se contra a minha vontade – 
Eu não impedirei 
e nem abençoarei! 

De sobre você, 
tirarei os olhos, 

senão os teus tirares.
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SELO DE DEUS

Eu tenho 
o selo de Deus

Batizada 
nas águas sagradas 

que lava

Batizada 
no Espírito Santo 

que purifica

Eu tenho 
o selo de Deus

A RESPOSTA

Quando você já fez de tudo
 que lhe cabia, 

só resta mesmo orar e esperar 
Vem de Deus 

a resposta! 
Seja para nos consolar 

ou nos mover… 
Eu já estou pronta 

para entregar, 
é melhor dar do que receber! 

Desde que passei 
a compreender isso 

comecei a ver milagres… 
Eles acontecem 

sem estilingues nem pedras.

ALFA

O Espírito Santo pede:
_ Alfa, desça, desça, desça
Ele:
_ Eu vou descer!

UMA ALMA ESPECIAL 

“Existe uma alma que é muito 
especial para mim, e eu não quero 
perde-la, não a deixe para trás. Por 
favor. Força!”

[ A expressão do amor incomparável 
de Deus, a sua paciência, a sua 
bondade, a sua misericórdia, que não 
há quem mereça! ]

_ Quem é essa pessoa ?

[ Compartilhei para que Você saiba 
que é Especial, um tesouro particular 
de Deus. Ele quer te chamar de filho 
e te dar o direito à herança celestial ]
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BEM AMADA  

Eu sinto uma felicidade tão grande 
e sem explicação. A minha saúde vai 
perfeitamente bem, não é remédio, 
nem nada que me aconteceu e 
ninguém. Afinal, o que pulsa aqui 
dentro? A alegria? O Amor? O 
Espírito Santo? Algo está melodiando, 
eu não sei o nome! Isso independe das 
circunstâncias, o contentamento que 
não é deste mundo, a convicção de ser 
bem amada. E esta paz me dá a certeza 
de que eu estou no caminho certo. 
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Livro 7

Estou Sendo 
Transformada
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FOGO LENTO

Eu sei que consultas demoradamente, 
desde as dores das minhas vísceras até 
o mais íntimo dos meus pensamentos 
(…) A vida ainda está crua, cozinhando 
em fogo lento, para que fique mais 
macia e suculenta. E eu estou com 
fome!

O TALHAR DIVINO

Quem disse que 
o processo 

de ser feito de novo 
é indolor? 

– Que outro, senão eu 
a pedra bruta!

Primeiro 
com um martelo a esmiúça 

E segundo 
talha e trabalha 

– Poderá lembrar-se 
do antigo vaso?

Então, derrama 
do seu vinho 

Dá novas vestes, calça as sandálias 
Põe o anel no dedo 

– Pronto, 
agora pode me servir!

COSENDO

Deus 
trabalha 

enquanto 
você é 

trabalhado 
…

RESILIÊNCIA

É necessário 
ser desconstruído 

para então 
ser edificado 
em alicerce 

com resistência 
e resiliência 
Constituído 
com pilares 

de sustentação 
– os novos lares, 

seus e meus! 
Em dias 

que doure os ares 
e noites 

de manjares

CAMPO DE TREINAMENTO

O escolhido 
passa pelo campo de treinamento 

[ não vai direto ao trono ] 
Primeiro mata o leão, 

depois o urso 
[para aprimorar suas habilidades] 

E daí, mata o Gigante 
e se torna Rei.

UM NOVO CORAÇÃO

Ser feliz é bom demais! 
Só que é na dor 

que a gente cresce, 
que fortalece 

o fraco pensamento 
e cria-se 

um novo coração
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PROCESSO EM ANDAMENTO

As tuas escolhas podem te premiar ou 
te castigar, porque são conseqüências. 
Por isso, não apresse as coisas, seja 
inteligente, guie seu coração com 
a mente, você pode não ter tempo 
ou oportunidade para mudar […] 
Suas ações são cumulativas, onde 
uma coisa vai desencadeando outra, 
assim como num jogo de dominó 
– quando a primeira peça cai todas 
as outras enfileiradas vão sofrendo 
sucessivamente. Se caiu mil, em pé 
dez mil, a frente. A vida é um processo 
que não descarta o que já fomos, 
mas o que somos e seremos está em 
andamento.

A DURAS PENAS

Tudo pra mim acontece devagar, sem 
pressa, mas sinto que caminho para 
um futuro de acertos, consertando 
os erros (…) Tudo vai se encaixando 
lentamente, é preciso paciência, nem 
tudo é ciência. Viver cada situação e 
fazer dela uma lição que a vida quer 
passar. Vai passar! Cada etapa uma 
escala, um degrau, um crescimento. É 
como se os supostos atrasos e enganos 
fossem pra nos proporcionar tempos 
maiores de aprendizados, muitas 
vezes, não tão suaves, sem muitas 
saudades. A duras penas, é preciso 
entrar em cena.

PORQUE CRESCER DÓI

Deus não te dá nada 
fora de época 

Nem verde nem podre : 
– amadurecendo – 

Enquanto isso a gente vai 
crescendo 
doendo 

e aprendendo

SAINDO DO CASULO

É preciso passar um tempo no 
casulo para sofrer o processo da 
transformação… sair do esconderijo 
depois de se tornar uma linda 
borboleta.

SOFIA

Doía o corpo, 
a mente, 
a alma 

e o coração.

Sofria 
a Sofia 
Sopra! 

So 
pra 

Sofia.

METAMORFOSEANDO

A mudança interna se revela no 
exterior aos poucos, à medida que 
encontra passagem vai desabrochando, 
ocupando seu espaço, modificando 
(…)
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APRENDIZ

Foram anos de difícil aprendizado 
(…) Só com o tempo eu descobri que 
aqui era só uma escola, um estágio, eu 
entrei na roda… Tantas meias voltas, 
voltas e meias. Faz parte da ciranda 
da vida. É! Depois que se aprende 
fica mais divertido. Em tudo existe 
alguma coisa boa a ser encontrada, e 
eu descobri a tempo de apreciar, seja 
lá o que for, e (…) vez ou outra a gente 
dança, a gente canta, a gente ganha!

DO CÉU AO CHÃO

Nem sempre descer a escada 
denota derrota, avança... 

A multissecular esperança, 
Sem resvalar na altura arrebatada

De salto alto, com equilíbrio, 
de cabeça erguida e brio. 

Do sonho à realidade, flutua. 
É possível, ir além da lua?

De  
   de  
    grau

     em
    de

    grau
 

          Até pisar na sólida rua

A DOR DO OUTRO

“Não é fácil lidar com a dor
do outro, só que é preciso!”

ENQUANTO EU VIVER

Não que eu não queira, 
meu Deus! 

Só não sei se está a altura 
o que não se mede 

A minha casa – 
(lar terreno) 

A minha casa – 
(templo sagrado) 

Mas, se ainda assim o bem quer 
Prepara-me 

a seu bel-prazer, 
para que possa hospedá-lo 

enquanto eu viver.

A FERROS, O FOGO

Às vezes eu tenho a presunção de 
pensar que Deus me coloca em 
alguma situação com a intenção de 
me testar em até que grau eu sou 
capaz de suportar a ferros, o fogo, 
em que temperatura entro em fusão, 
em ebulição, até onde vai a minha 
resistência, o meu limite, a minha 
tolerância, a minha sensatez, o meu 
domínio, o meu equilíbrio, a minha 
fé, a minha confiança, a minha força, 
o meu amor… E o que eu faço com 
tudo isso, pois como se poderia vencer 
se não tivesse o que enfrentar?
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A MATURIDADE

Para alcançar a maturidade espiritual 
e emocional, se tornar mais resistente, 
é preciso passar pela experiência de 
ser lançado na cova dos leões, ser 
purificado na fornalha, enfrentar 
a tempestade em alto mar […] O 
caminho é sempre árduo e cheio de 
desafios, amparados pelas leis divinas.

GUERRA DE ALMAS

Embora 
não seja uma 

guerra de corpos, 
mas, sim, 

guerra de almas – 
o corpo sente. 

Embora.

DE SACRIFÍCIO EM 
SACRIFÍCIO

Enquanto a maioria está acomodada 
na sua zona de conforto (que nem 
sempre é tão confortável) – comendo 
e bebendo e dormindo e se fartando 
na ociosidade e na ostentação; a 
minoria – de sacrifício em sacrifício – 
está alcançando o lugar que a maioria 
não chega, porque só uma minoria 
faz como tem que ser feito […] Antes 
da vitória existe uma grande batalha!

FUTURA RAINHA

Aos que me julgam mal 
Quero-os 

na minha pele 
Não pra se retratar 

comigo 
Mas com seus pensamentos 

a meu respeito

Tenho mãos e pés 
de Guerreira 

Antes de me tornar 
Rainha 

Preciso arrancar 
a cabeça 

do gigante

 A minha força 
Está na sensibilidade 

de sentir Deus

O GARIMPEIRO

Se Deus está te colocando na 
peneira, eu não vou pedir para que 
seja diferente, já que é um processo 
necessário para retirada dos empenos. 
Só peço que não lhe tire a vida e que 
tua fé não desfaleça (…) Eu também 
passo pelo crivo!

DEMUDAÇÃO

Prece muda 
em ação 

enquanto o Senhor 
processa 

a demudação
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ALÉM DAS TEORIAS

Não basta apenas ler as Escrituras com 
frequência, é preciso testemunhar 
com a própria vida que as promessas 
de Deus se cumprem (…) A gente 
só passa a entender quando vive, só 
conhece quando experimenta.

DEUS ACIMA DE TUDO E 
TODOS

O tempo de preparo 
é importante 

para hora de servir 
numa missão 
” Se eu tivesse 

oito horas pra derrubar 
uma árvore 
Passaria seis 

afiando o machado” *

*Abraham Lincoln

TODO ESSE AMOR

Sei que é difícil, um edifício em 
construção alicerçado na rocha. É 
preciso ter bons olhos para enxergar 
o que há de melhor, desviar do que é 
negativo, ou se for preciso enfrentar 
sem perder a visão, e muitas coisas 
boas serão apreciadas (…) Dai-me, 
Senhor, um coração grato, pois tens 
me confiado os mais valiosos tesouros 
nesta terra, maior que o oceano, 
mais que as estrelas dos céus, mais 
poderoso que o infinito. Nem sei se 
eu mereço todo esse amor. São graças!

MUDA

Muda 
o que tiver que mudar 

[ Deus! ] 
Eu fico muda 

diante do teu trabalhar 
pra não atrapalhar 

a muda 
que cresce.

(SUB) MISSÃO

O novo torna-se velho, tudo muda 
Presos no condicionamento, 
a liberdade surda-muda?… 

Declaro-te culpado 
por ser você  

Prisão perpétua 
ou pena de morte?… 

Debaixo de regras e preconceitos, 
o que se espera do homem?… 

Robôs programados, 
todos semelhantes, tudo igual 

Devo partilhar da mesma 
idéia e gosto?… 

Leio o que me dá prazer 
Assisto o que me proporciona 

bem estar 
Ouço aquilo que me agrada 

Às vezes, posso ser fútil, e daí?… 
Mais eu, menos os outros 

Aceita-me assim?… 
Quantas verdades existem?… 
A sociedade nos convence da 

submissão 
Nós não nos cansamos da missão: 

Ser feliz!…
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QUE EU ASSIM SEJA

Se foi me concedido ser assim, é 
porque para aquilo que Ele me 
designou é importante que eu assim 
seja, porque em tudo existe um 
propósito, e cada qual o seu valor, 
depende da finalidade e pertinência, 
sua potência e resistência, estatura, 
peso e medida. Na verdade, não há 
peso, é leve, não adoece, traz saúde 
e paz – o que vem de Deus!

SER MELHOR A CADA DIA

Eu ando buscando ser melhor do 
que sou, tentando me tornar alguém 
melhor para o outro […] E fazendo 
uma autoanalise, percebi como a 
gente vai se tornando intolerante 
com o passar dos anos! – Deus, sou 
eu? Só eu? Todo mundo muda, eu 
também mudei, e nem sempre são 
escolhas nossas – algumas delas boas, 
tantas outras ruins… vez em quando, 
o pouquinho de veneno amargando 
a essência doce da vida […] E diante 
dessa autorref lexão me deparei 
comigo e meus defeitos, pensando 
que você tem muitos motivos para 
não vir, não me querer, mas, se, apesar 
disso ou daquilo, você vier e me quiser 
… Não sei! Talvez não encontre mais 
nada em mim.

AMANHECENDO

Tem coisas que só Deus 
sabe o por quê! 

Não sei, 
não busco 

mais certas respostas… 
Menos ilusão! 

(…) 
Amanhecendo, 
amadurecendo, 

agradecendo 
Deus sabe!

O POSICIONAMENTO

Penso que ultimamente não tenho 
feito nada que aumente as minhas 
credenciais e aptidões no reino 
terreno. Com certeza, porque 
diferente de outrora, eu sei que o 
meu valor é muito mais do que meu 
emprego, a minha posição, as minhas 
posses. Descobri como as ilusões 
nos enganam, nos causam lesões e 
lições. Por isso, receio me posicionar 
a respeito (…) Estou em constante 
guerra!

AMADORA

Você vai cair, 
se sujar, 

Vai se machucar, 
se levantar, 
Vai crescer, 
aprender 

Você vai amadorecer!
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CRISTAIS E DIAMANTES

Eu só me preocuparia com o que 
os outros pensam de mim se isso 
inf luenciasse nos pensamentos 
de Deus a meu respeito – só a Ele 
a certeza e a evidência. As pessoas 
te vêem a partir da essência delas, 
e isso não muda quem eu sou. Na 
imaturidade, eu já me deixei enganar 
e enganei , por algo que a vista era 
bom e belo, só que frágil e de menor 
quilate – não somos moldes de acertos, 
mas de consertos. E no confronto, a 
maturidade, mais forte e de maior 
quilate – a vista menos iludida! 
Sonhos não tem idade pra realizar, 
nem data pra começar ou terminar. 
Estou vivendo a transformação que 
tenho metamorfoseado na minha 
vida.

AMOR DE DEUS

Ele me ama 
e também ama você.

Não adianta sentir 
ciúmes 

O Amor de Deus 
é pra todos.

Sabe o que Ele 
me disse?

”Deixa-o 
um pouco sozinho, 

deixa-o 
pensar que está só”

O silêncio de Deus 
é tratamento

DOMESTICANDO

Demorando… 
Se preparando, 

arrumando, 
se transformando 

naquilo 
que precisa ser! 

Vai além de 
beleza… 

[ Se for preciso 
adestra 

pra ter destreza ] 
Quase pronto 
– a destra – 
Chegando…

MEUS PONTOS FRACOS

Não foi uma reclamação, só uma 
reflexão, nem chegou a se tornar 
palavras, ao perceber que aquilo que 
eu menos gostava de fazer me foi 
destinado a realizar, naturalmente 
[…] Depois de um tempo, Deus me 
levou a entender que eram pontos 
que não deveriam ser ignorados, 
mas trabalhados, um aprendizado 
necessário, pois, embora ainda não 
tenha chegado lá, estou me tornando 
cada dia maior e melhor, pois, o 
progresso se dá quando vencemos os 
nossos pontos fracos, aí é que somos 
fortes.
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PORQUE ME CHAMA…?

Ontem você me chamou 
com uma voz diferente e doce, 

mas não disse nada.

Eu não sei por que me chama !?

Hoje você me chamou 
pelo nome que só você me chama, 

mas não disse nada.

Eu não sei por que me chama assim !?

MINHA SAGRADA FAMÍLIA

Eu ainda não me tornei na mulher 
que eu gostaria de me transformar! 
Não estou dizendo que eu não me 
amo, muito pelo contrário, gostaria 
de ser quem sou, só que com algumas 
superações, coisas que eu gostaria 
de fazer diferente, principalmente, 
se tratando nas coisas do lar, pra 
minha família. Eu amo minha casa, 
e estou planejando e idealizando 
que tudo fique prazeroso, tijolo por 
tijolo, vou eliminando da minha lista 
interminável. Eu sempre apreciei 
decoração, acho arquitetura uma 
apaixonante profissão, uma obra de 
arte, mas enfim, tudo custa muito, 
e ainda falta o mais caro. Às vezes, 
fico bastante decepcionada comigo 
e alguns planejamentos, mas sei 
que Deus está no controle e não vai 
falhar, peço a Ele que me ajude a fazer 
escolhas sábias, porque algumas coisas 
depende também do outro, já que 
meu foco é a família.

QUE SEJA EU

Não existe dúvida que o caminho 
que tenho trilhado é o caminho de 
Deus para mim, o que, às vezes, não 
entendo é o motivo que Ele me faz 
percorrer por este ou aquele caminho, 
já que eu não ando por vista, mas 
por fé. No entanto, embora eu não 
consiga saber, não deixo de crer, 
mesmo diante de circunstâncias 
aparentemente assustadoras aos 
meus olhos, pois, saber que tudo 
tem sido direcionado por Ele me 
traz a confiança de que aquilo que 
ainda não sei, está contribuindo e 
construindo o melhor de Deus em 
mim e para mim. E, se Ele precisa 
de alguém, que seja eu.

TEM GENTE QUE GRITA, EU 
CANTO!

Aos berros… 
Se eles, ao menos, abrissem portas, 

derrubassem paredes!?… 
Eu escuto melhor o silêncio 

Ele me diz verdades 
que o teu grito não me 

permite ouvir!

UMA TRANSFORMAÇÃO

Quando eu queria ir embora, 
mas, precisava ficar, 

eu fiquei

Só depois de aprender a lição

Quando eu poderia ficar, 
mas, não precisava mais ficar, 

eu fui!
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EU TAMBÉM MUDEI

Ninguém tem culpa! 
Com o tempo as coisas mudam… 

Mesmo que não quisesse 
Mas, 

com o tempo as coisas mudam… 
Talvez eu não quisesse 

mais… 
Não vou insistir 
Não vou resistir  

Ando 
esperando… 

caminhando… 
ando…

LIBÉLULA

Em estado de metamorfose 
adormeço em silenciosa melancolia 

Meus pensamentos negam 
o que os meus olhos acreditam ver 

– puro imaginário – 
Ainda anestesiada, rompe-se o casulo, 
e do que me resta faço-me inteira! 
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Livro 8

Meu Amado é o 
Mais Belo
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EU ME ALEGRO NO TEU 
AMOR

Estou me sentindo 
tão afortunada… 

Você está sobre mim, 
como o azul estrelado 
sobre a minha cabeça. 

E o meu êxtase está em você 
como o sol ardente 

sobre a fronte 
Sacerdote e Príncipe 

Amor, Paz, Saúde e Alegria 
Vocês são meus e eu os amo.

AMOR PRIVADO

Quero ser a quem mais te escreve 
amores, enquanto eu te olho daqui de 
baixo, subindo os degraus de estrelas. 
É o meu Amor! Quero ter o melhor 
ouvido no silêncio, quando me fala 
baixinho no privado: ‘me espera!’ (…) 
E conversamos sobre a saudade, sobre 
as trevas, [não permitas que se aninhe 
na minha alma a serpente profana] 
sobre os sonhos, sobre os céus, sobre 
os mistérios, sobre o amor.: ‘vai mais 
depressa que eu te sigo’… Então, eu 
digo: ‘vem, me leva contigo!’

EQUIPE DE DOIS

Com Deus formamos uma 
imbatível equipe de dois.

YESHUA, O MAIS BELO

Eu só preciso de um pouco de 
silêncio, enquanto uma guerra 
acontece fora de mim (ou dentro? ). 
A alma sente, o corpo fica dolorido, 
consequentemente (…) Talvez seja um 
erro achar que o adversário tem uma 
carranca assustadora, ou pensar que 
ele não sorri pra você, ou fingir não 
saber que ele também te deseja e quer 
te conquistar. Mas, eu sei que o meu 
Amado, o mais belo, luta por mim, é 
o mais Poderoso e não desiste jamais!

EU AMO VOCÊ, POESIA

Pai, eu não sou nada. 
Só um pozinho 

o menor, 
o mais insignificante 

e imperceptível, 
praticamente invisível, 

só o Senhor me vê. 
Por que me ama 

tanto assim? 
Não mereço tanto amor!

COMISSÁRIA DE BORDO

Isso não desagrada a mim, 
mas, aos outros 

que só vê 
o que esta diante dos olhos, 

enquanto vês 
com outra significação. 

Tudo é suscetível de interpretação 
Minha comissária de bordo
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AMOR ETERNO

Deus, olha: beijo! Te amo todo dia e o 
dia todo. Obrigada pelos anjinhos que 
trabalham em meu favor. Tudo que 
vem dos céus se encaixa perfeitamente 
em mim e naquilo que preciso. Que 
seja feito conforme a tua vontade.

SERÁ ?

Eu custo acreditar 
Que Deus 

escolheu alguém 
assim tão… ? 

Será que 
os grandes homens 

eram 
assim tão pequenos ? 

E os fortes 
assim tão fracos?

PARCERIA COM DEUS

Calma, eu ainda estou processando 
as informações, decodificando a 
mensagem, juntando as peças do 
quebra-cabeça. Eu estou bem e 
feliz, nos braços castos de amor, 
trabalhando em parceria com Deus: 
o que é material fica a meu cargo, 
mas também depende de Deus; o 
imaterial fica a cargo de Deus, mas 
também depende de mim. Se é que 
me entende!

EU ESTOU COM VOCÊ

Eu preciso me aprofundar mais 
em te conhecer 

Ter mais intimidade! 
Mas ao invés de me achegar, 

[ continuo no raso ] 
me afasto 

um pouco mais… 
Porque é tão difícil manter um 

relacionamento diário? 
E você continua bem juntinho me 

dizendo: 
-me acessa mais!

TODO O MEU AMOR

Ah, Deus, nem mereço todo esse 
olhar! Ainda que eu desse todos os 
meus bens em troca dessa tua benção 
sobre a minha cabeça, eu estaria em 
falta, porque ter Você é melhor do 
que as muitas riquezas (…) O que 
poderia dizer ou fazer, senão amar-te 
mais e mais, com todo o meu amor?

TUDO BEM, SE EU 
TENHO VOCÊ COMIGO

Eu te amo tanto, tanto, tanto 
Porque ainda que eu não entenda 

As tuas formas de agir 
O resultado é sempre esplendoroso

É tão bom saber que o Senhor 
está cuidando de tudo 

Eu me sinto segura e feliz 
Você é o melhor Pai e o maior Amor
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APAIXONADA

Como não 
ser apaixonada 

por Você, 
que me salva, 

liberta, 
sustenta 

E me devolve à vida?

CARPINTEIRO

Eu me apaixonaria 
por Você 

mesmo sem toda 
sua Glória 

“Por aquele simples 
Carpinteiro” 

Se é isso que queria saber!

[ – É o que mais se aproxima 
do que eu era ]

A FILHA DE ROMA

[…]
me pedem aquilo que é teu
assim como querem aquilo que é meu
“–‘Glória’ 
– a outro não darei!”

ÁGAPE

Eu amo os que te amam e desprezo 
os que te desprezam – porque o que 
te fere, a mim fere! Quando faze ao 
meu pequenino.

ASSESSORA DE CRISTO

Poderá o assessor aparecer mais que 
o Galã? Não é o seu papel ser só 
uma fonte confiável para os outros 
nos relacionamentos com o público 
junto a Ele, levando a sua palavra, a 
sua história a ser conhecida e visível, 
ao que ainda não viu nem ouviu? É 
necessário que Ele cresça. Essa já é 
a satisfação que eu tenho em mim. 
Estou na condição de fã de Cristo, 
assessora e adoradora . Eis aí a minha 
honra!

UM OUTRO NOME

Veja bem, 
meu Senhor, 

se não está enganado! 
Quem sabe, 

um outro nome 
[?]

A TUA FAVORITA

Eu não me lembro de ter sido a 
favorita em quase nada neste mundo, 
não tenho amigos, e nem acho que 
possa fazer falta, mas sei que sou a tua 
… e me sinto privilegiada com a nossa 
intimidade … Não existe honra maior! 
Usa não só os meus pensamentos, 
como também o meu corpo, porque 
sei que tudo o que fizer fará para o 
nosso beneficio. Não precisa me dizer 
o que não quiser, embora eu me faço 
saber porque habita em mim, e entre 
nós não há segredos.



Livro 8 Meu aMaDo é o Mais BeLo

109

QUER QUE EU VIVA

Eu estou no lugar que o Senhor 
quer que eu viva 

Pelo tempo que quiseres

Eu estou com quem o Senhor 
quer que eu viva 

Pelo tempo que quiseres

Eu estou do jeito que o Senhor 
quer que eu viva 

Pelo tempo que quiseres

Porque é o Senhor quem 
vive em mim!

BATE-PAPO DIÁRIO

Gosto de falar-te dos detalhes da 
minha vida, o que sinto ou não, 
onde estou, o que me traz gozo ou me 
faz entristecer, porque isso significa 
intimidade. Eu sei que tudo vês, 
e tanto sabes que se esmera a me 
instruir a escrever aquilo que está aqui 
dentro, como um Pai ensinando um 
filho a falar e alfabetizar. E sei também 
que esperas com paciência que em 
sua companhia eu me amolde a teu 
caráter.

ONIPOTENTE

Deus, 
poder que do trono 

emana 
aos mares, céus 

e terra que pregoam 
o teu Nome 

Ele é 
Onipotente

ONIPRESENTE

Deus 
está aqui 

e aí 
Ao mesmo tempo 

– Entendeu? 
Ele é 

Onipresente

ONISCIÊNCIA

Deus sabe 
o que eu penso 

E o que passa pela tua mente 
conhece 

Antes mesmo que se torne 
pensamento 

Ele é 
Onisciente

ETERNO TEMA DO AMOR

São muitos, os grandes escritores 
que deixaram um legado às futuras 
gerações, para um século inteiro, 
mas, o teu Nome está acima de todos 
os nomes e a tua Palavra é por todos os 
séculos […] Quem dera, meu Senhor, 
revelar-te a mim os mistérios dos céus 
– que é belo, que é grande. Dita-me 
os teus segredos que eu os me-dito, 
faz da minha alma espelho da tua, 
estampa no meu perfil a tua imagem, 
para que se faça semelhança. Tu és 
o eterno tema do Amor.
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AGRADANDO A DEUS, ELE 
NOS AGRADA

Eu acho incrível quando eu percebo 
o Amor de Deus em coisas que 
pra Ele, acredito que não se tem 
nenhuma importância, pois, se você 
for ver no sentido espiritual, nada 
que contribui para o Reino, pois, são 
coisas terrenas, que para nós, sim, 
tem uma certa importância. Então 
eu descubro que Deus também 
quer nos agradar, se preocupa em 
nos fazer felizes, ou ser a ponte para 
fazer o outro feliz. São presentes e 
cuidados seus nas nossas mínimas 
coisas, mimos, só pra revelar o seu 
Amor por nós.

RETRATANDO

Só me retratando: Deus é perfeito! 
Amo muito. É que como filha e Pai, 
íntimos que somos, às vezes, eu brigo 
com Ele. De bem, Amor. Ele sabe!

DEUS

Parece um pouco cafona 
Espera! 

… pra quem ainda 
não experimentou um 

relacionamento 
íntimo 

com Ele...

A TUA MÃO ME SUSTENTA

Meu Senhor, 
eu nunca duvidei de ti. 
Por algumas momentos, 

eu duvidei de mim. 
Há quem diga que se alcança 

com a força 
dos próprios braços, 

mas, comigo não é assim: 
é a tua mão 

que me sustenta!

DECLARAÇÃO DE AMOR DE 
DEUS PRA VOCÊ

Às vezes a gente confunde

A declaração de amor que Deus 
Manifesta em nós 
pelo próximo

( É diferente 
Do amor que a gente sente )

A declaração de amor que Deus 
Manifesta no próximo 
Por nós

( É diferente 
Do amor que ele sente )

Às vezes a gente confunde
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PACTO DE AMOR

Vista a aliança 
que eu falarei, 

então, me ouvirás! 
E gravarei 

o teu nome, 
e sobre o meu Nome 

escreverás 
[…] 

Eu Sou teu 
e és somente minha 

no altar

FIDELIDADE

Eu tenho uma aliança 
com Deus, 

e minha fidelidade 
primeiro 
é com Ele 

E se, na minha vida, 
eu quebrar 

o compromisso 
que fizer contigo 

Eu estarei sendo infiel 
a Deus 

E eu não quero 
que Ele se separe de mim, 

mas, que me separe pra Ele.

A VOZ DE DENTRO

Não é a altura que faz de sua voz ser 
ouvida, pode gritar aos quatro ventos 
e te serão como surdos! (…) A voz de 
dentro, mesmo quando sussurrada, 
poderá ser ouvida no mais alto céus.

DEUS ME AMA

Eu estava pensando em como Deus 
me ama. Teria motivos pra pensar 
que não me amasse? Sim, caso me 
faltasse alguma providência, mas 
mesmo nessa improvidência, Ele 
me supre com outra providência, 
porque nem tudo que pedimos é 
bom ou está maduro, leva-se um 
tempo para crescer, brotar, frutificar 
– costumamos apressar o relógio e 
adiantar o calendário, não respeitando 
o ciclo e a hierarquia de acordo 
com a ordem necessária. A certeza 
desse amor acontece diariamente, 
de como Ele vem tratando a minha 
mente, o meu corpo, o meu espírito, 
de uma maneira tão sublime, com 
tanto amor e cuidado […] Incrível 
a forma de como vai adicionando 
coisas na minha vida que eu não dava 
muita importância e que passo a ver 
quão indispensáveis são, e que não 
permitiria que acontecesse se fosse 
no meu tempo – pra ontem! E os 
presentes surpresas e providenciais 
que ganho!? Ele me anestesia num 
momento de fragilidade e aquieta a 
minha alma me pedindo um pouco 
mais de calma: o amanhã existe, sim!

IGNOMÍNIA

Que seja para tua honra 
e não vergonha. 
__ Por que desonrarias o teu 
Nome? 
[O que eu sou]
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DEUS DO AMOR

Tem muita gente equivocada quanto 
ao caráter de Deus, como Ele é, 
quem Ele é. Pensam que Deus é só 
um executor de sentenças, vingativo, 
furioso. Deus é justo e tardio em 
irar-se, ao culpado não tem como 
inocente. Àqueles que o rejeitam 
ficam fora da cobertura de sua 
misericórdia divina, quando retira 
de sobre estes a sua mão refreadora 
do mal, inevitavelmente, mais dores 
e sofrimentos, para um aprendizado 
e crescimento espiritual. Precisamos 
entender que tudo é para o nosso 
bem e desenvolvimento, conforme 
a mais perfeita justiça. Ele te da a 
liberdade de plantar o que quiser 
e, consequentemente, colher o que 
plantou. É a sua escolha e não a Dele 
pra você! Deus é Amor, Carinhoso, 
Romântico, Generoso, Bondoso, 
Divertido, Perdoador, Cuidadoso, 
Zeloso, Compreensivo, Ajudador, e 
quer salvar a todos, salvar e salvar (…) 
Este é o Deus que se apresenta pra 
mim diariamente.

VOCÊ ME FAZ TÃO BEM

Ai, Deus do céu! 
Às vezes o Senhor 

é tão divertido. 
Não sei se era pra rir, 
mas achei um tanto 

engraçado 
o que me fala! 

(risos)

PROVA

– Você está pronta?
– Quando eu pensei que estivesse, 
me provou que eu não estava. Agora, 
caso eu esteja, me prova que estou.

O CABEÇA É DEUS

Ah, se Deus tivesse me ouvido

teria me tido 
os pés pelas mãos 

à cabeça 
que agora levanto

Ah, que bom Deus se fazer surdo

quando aos 
teus pés levo as mãos, 

a cabeça 
ainda me cinge

DOSE DE AMOR

Quando Deus nos priva de algo não 
é falta, mas proteção. Porque Ele 
trabalha de um modo diferente. A 
conta Dele não é a mesma da gente. O 
tempo Dele não é o mesmo da gente. 
A vontade Dele não é a mesma da 
gente. E os anos me felizeram perceber 
tantos cuidados que teve para comigo 
que eu mesma não tinha. Ele me ama 
mais que eu me amo [risos] Como é 
bom saber disso! Eu tenho alguém 
que olha por mim – Ele sabe o que a 
gente não sabe. Ele vê o que a gente 
não vê. Não é por acaso, se não 
acontecer do nosso jeito vai acontecer 
de um jeito melhor. Quando se tem 
Deus, há sempre uma dose de Amor 
em todas as coisas.
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PARA FAZER O QUE TU 
QUISERES

Eu não me encurvarei diante 
de outros deuses 

[nem a ídolos ou objeto algum] 
Pois, a quem, senão a ti? 

– só Tú és Deus!

Sacrifício vivo consagro no altar, 
o voto que recebes – 

a minha vida 
Pois, pra quê eu vim 

a este mundo?
 

_ Para fazer o que tu quiseres!

O TRIVIAL DE DEUS

Deus conversa coisas triviais com a 
gente, se interessa com o nosso bem 
estar, como o pão e o café, a casa e a 
família, com a nossa saúde do corpo, 
da alma, e do espírito. (…) Ele é o 
Médico de multiespecialidades, o 
Pai responsável que se preocupa e 
protege, o Noivo que ama e provê. 
Ou você pensa que Ele fica lá de cima 
olhando tudo como se nada tivesse 
acontecendo? Mas, pra isso você tem 
que ser paciente, tem que ser filho, 
tem que ser noiva.

EU AMARIA ATÉ MAIS

_Obrigada pelo seu amor. 
(eu disse com o cálice na mão)

_”Eu amaria até mais!” 
Ele respondeu. 

ENTRE VOCÊ E DEUS

Engraçado como coisa boa que se faz, 
muitos tentam fazer que seja vista 
como ruim. Uma forma de distorcer 
seu real sentido, na vã tentativa de 
tornar a coisa boa, ruim. “…Perdoe, 
assim mesmo …Seja gentil, vença, seja 
honesto e franco, assim mesmo… Seja feliz, 
faça o bem, dê o melhor de você, assim 
mesmo. Veja que, no final das contas é 
entre Você e Deus e não entre você e os 
homens.”

Cito Madre Teresa de Calcutá

EU NÃO SOU DIGNA

Eu não sou digna! 
Perdi a etiqueta, 

meu vestido de princesa 
Estou sem sapatos 
De pés rachados 

Rechaçada 
Eu não sou digna!

A ESCOLHA É SUA

O bem que você pode fazer e não 
faz outro fará. Porque se Deus quer 
fazer Ele faz, tudo é Dele, tudo vem 
Dele, se não for através de você, será 
de outro. Quando houver recusa por 
parte de alguém Ele escolhe um outro 
canal, pois o que tem que ser feito 
será feito, está nas mãos de Deus, e 
não nas suas mãos.
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CONTIGO

Não vou gritar 
Contigo 

um silêncio ecoa alturas.

Não vou forçar 
Contigo 

um gatinho devora um leão.

Não vou repetir 
Contigo 

uma palavrinha é um refrão.

QUERIDO, DEUS

Sabe aquele tipo de mensagem 
subliminar que aparece durante uma 
programação? Então, essa foi a forma 
que eu encontrei para explicar para 
você o “Querido, Deus!”, que de um 
modo inconsciente era captado pelo 
meu cérebro, como num piscar de 
olhos, “Querido, Deus!”, sendo inserida 
no meio de um pensamento, e que 
voltava inesperadamente durante 
uma canção, ou uma conversa e outro 
pensamento. Inicialmente não havia 
percebido, pois, me é tão rotineira 
essa conversa com Deus, todo dia, 
mas, era rápida, sem interferir na 
sequência das coisas, apenas, “Querido, 
Deus!”, que foi se repetindo entre um 
intervalo e outro, até que eu pesquei, 
nas frações de segundos. E eu disse: 
“estou ouvindo, desculpa, estou ouvindo” 

A ESSÊNCIA DIVINA DA 
TRINDADE

Eu vejo a Divindade assim. O Pai tem 
um sentido bem amplo, com Ele está 
a autoridade plena, as leis, o limite 
e o castigo, mas também a proteção, 
a segurança e o amor. Em Jesus, a 
salvação, tudo está centrado em torno 
Dele, é o mediador e o juiz, o que 
nos adverte, o Mestre que ensina, 
um exemplo a ser seguido, enquanto 
homem. O Espírito Santo é Aquele 
que cuida das nossas emoções, o que 
consola, sabe o que cada um pode 
suportar, sente na pele, nos ossos e 
na alma, a nossa dor, e clama, e ora, 
e intercede por nós. A trindade é um 
só Deus.

PODE REI

Poderei? 
[…] 

Eu te darei! 
Pode 

Rei!
Porque não é a tua força 

Nem é a tua inteligência 
É o pensamento 

de Deus 
que se revela 

como um relâmpago 
em divina 

inspiração.
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TUA PRESENÇA É O MEU 
PRAZER

Ao me distrair facilmente, quando 
me dizia (...), justifiquei: “sinto que 
a mente é como uma multidão de 
pessoas falando ao mesmo tempo, ou 
uma avenida movimentada, e daí você 
escolhe quem ouvir, mas vez ou outra 
alguém tenta falar ainda mais alto, ou 
alguma coisa te tira a atenção.” ‘Você 
está aqui ainda?´

A CURA

Preciso dizer o que Ele disse sobre a 
sua cura? 
_ Eu sou a sua Cura.

EU SOU SUA FILHA E VOCÊ É 
O MEU PAI

Mesmo quando eu achava que 
poderia ser menos, 
me deste o melhor. 

Mesmo quando eu achava que não 
me fazia falta, 

ainda assim me deu. 
Porque se importa, sim! 
Imagine-se filho de Deus 
e Ele seu e Ele o seu Pai 

querendo te dar 
o melhor de tudo. 

Porque o melhor vem Dele! 
“Não é você, nem homem 

algum, Sou Eu.”

SABE TUDO

O Senhor sabe 
como eu me levanto, 
como é o meu dia, 
como eu me deito, 
como eu durmo 
O que vejo, ouço 

e o que falo, 
escrevo… 

O Senhor sabe, 
me vê, me ouve 
e me sonda… 

me faz ver, ouvir 
e saber

NÃO NEGUE CRISTO

Eu: Se eu soubesse, Senhor, eu faria 
diferente (…)

Deus: Baseado nos seus sentimentos, 
opiniões e razões. Por isso mesmo, 
você não pode ser governada pelas 
suas vontades, sou eu quem dito! 
Espalhe amor e não religião. Não 
negue Cristo.

ABASTEÇA-ME COM TEU 
AMOR, POR FAVOR

Que Jesus renasça no coração de 
cada um nós, e que haja amor, amor 
e amor(…) Levem este sentimento 
para o mundo todo, porque o amor 
é a maior de todas as profecias. Que 
Deus abençoe!
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A TUA BOA, AGRADÁVEL E 
PERFEITA VONTADE

Que se cumpra 
em mim 

“A tua boa, 
agradável e perfeita 

vontade” 
Oh, Deus!

SANTA CEIA

Você é meu 
[Noivo] 

Eu sou tua 
[noiva] 

Com este cálice 
eu subo 
no altar 

para selar 
o nosso amor 

e a nossa aliança 
Sim. 

Eu aceito! 
[o teu Sacrifício] 

Porque 
eu te amo 

e você me ama.

ASAS

Deus sabe 
pra quem dá asas 

que protegem, 
que levantam, 
que abrigam. 

Dá asas pra quem… 
Ele sabe!

AMOR DE PAI

Como é bom ter a certeza que 
temos um Pai que nos ama e nos 
cuida. No oculto e no invisível de 
suas providências, inclusive, nas 
finanças, paga por grandes achados; 
e assistências, inclusive, na saúde, 
nos livra das muitas moléstias […] Se 
eu tomo uma direção errada me faz 
voltar e aponta outra direção – um 
guia – para que eu possa alcançar o 
propósito. Ele sabe o caminho, Ele 
é o caminho.

EU AMO UMAS ASAS

Eu não desejo mais um amor que 
antes idealizava […] Na verdade, eu 
tenho Noivo. Ele é meu provedor 
, me dá tudo que eu preciso. Com 
Ele estou segura, me sinto protegida. 
Cuida da família e nunca nos deixa 
só. Ele me ama e eu amo Ele, e isso 
me basta.

PORQUE TUDO É TEU

Eu te amo 
Não por aquilo que podes me dar 

Porque eu sei que já está 
comprado e que vais me dar!

Eu te amo 
Sim, por tudo aquilo que és 

Porque estás acima de qualquer 
coisa que vais me dar!
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ALIANÇA, DEUS E OS 
HOMENS

Nós devemos amar a Deus acima de 
todas as coisas, porém, não podemos 
dizer que amamos a Deus se não 
amarmos o próximo, e só amamos o 
próximo se amarmos a nós mesmos.

A PAIXÃO DE CRISTO

Encha-me de Paixão 
Só assim me encontrarás 

bela e caprichosa, 
com as vestes purificadas, 
exalando do teu perfume 
e respirando o teu amor 

… 
Eu enfraqueço, 
quando desvio 
o meu olhar 

para outras coisas 
Eu entristeço!

ADORADORA DO REI

Senhor!… Ouve!? 
Para ti altares, os louvores 

Quando ora, adora 
(…) 

Calo-me para sentir 
as palavras roubadas 

“É como cheiro suave às narinas” 
(…) 

Eu, contrito!

TÁBUA DA SALVAÇÃO

Encheste os meus pulmões 
de fôlego 

Os meus lábios 
de cânticos 

A minha boca 
de sorrisos 

E todos os meus órgãos do corpo 
de saúde

NA CABANA COM DEUS

Quando me perguntou se eu desejava 
a riqueza, eu respondi: <<só se for 
contigo, meu Amor, porque nada disso 
teria valor sem Você, mas contigo, eu 
preferiria até a cabana, a ter que te perder, 
e seria feliz! >> A fome dói, tenho 
medo de insetos e bichos, mas por 
tua causa eu enfrentaria, se preciso 
fosse! Isso tudo é detalhe.

ONDE ESTÁ O TEU CORAÇÃO

<< Onde estiver 
o seu Amor, 

lá estará 
o seu coração>>

Você é 
tesouro dos céus 
– Ai, que caro! 

<< a sua alma >>
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RELACIONAMENTO FELIZ

Assim como não é fácil manter as 
chamas de um relacionamento íntimo, 
com Deus não é diferente, ou pensa 
que é? Ainda que a gente se fale todos 
os dias, que faça um ao outro se sentir 
a pessoa mais amada do mundo, se 
agrade, se cultive (…) Mas, eu sei que 
Ele me entende quando eu preciso 
ficar só, porque eu não deixei de 
amá-lo porque estou cansada, ainda 
que eu não digo, Ele sabe. É o meu 
melhor amigo, amor e companheiro, é 
lindo, paciente e muito amável. Existe 
confiança e fidelidade entre nós, é um 
relacionamento feliz e longânimo. 
O amor dele não se apaga nem com 
as muitas águas, e eu não o esqueço 
jamais! (…)

A LEI DO AMOR

É bom saber que tudo bem, Espírito 
Santo! Os homens nos proibiram de 
tantas coisas invioláveis – são mais 
intolerantes e menos misericordiosos, 
acrescentando regras e estereótipos, 
muitas vezes equivocados, tornando 
para muitos um fardo pesado de 
carregar, esquecendo-se que a lei do 
Senhor é perfeita e refrigera a alma 
e dá sabedoria aos simples.

AS TÁBUAS DOS 
MANDAMENTOS DE DEUS

1 – Não terás outros deuses além de mim.  
2 – Não farás imagem de escultura e 
nem te encurvarás a elas nem as servirás. 
3 – Não tomarás o nome do Senhor 
teu Deus em vão.
4 – Seis dias trabalharás na tua obra, 
mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, 
para descanso e santificação.

¹ A primeira tábua, os quatro 
primeiros mandamentos – AMOR 
A DEUS

5 – Honra a teu pai e a tua mãe. 
6 – Não matarás. 
7 – Não adulterarás. 
8 – Não furtarás. 
9 – Não dirás falso testemunho 
contra o teu próximo. 
10 – Não cobiçarás a casa do 
teu próximo, nem a mulher 
do teu próximo, nem coisa 
alguma do teu próximo. 

² A segunda tábua, os seis próximos 
mandamentos – AMOR AO 
PRÓXIMO

Exôdo 20, da Bíblia Sagrada
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Livro 9

Sonhando Os 
Sonhos de Deus
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ADORMECIDA

Não que eu acredite em príncipe 
encantado, até porque não encaro 
beijar sapos na tentativa de encontrá-
lo. Dos contos de fadas, ‘A Bela 
Adormecida’, é a que melhor 
me representa – ainda espero ser 
acordada para o amor e pelo amor. 
Sim, eu espero que ele possa existir! 
Mas, não acho que esteja em qualquer 
esquina, embora possa acontecer em 
alguma esquina, ou bazar, quem sabe 
no quarto ou na sala de ‘star.

REINOS DISTANTES?

Sonhos, 
há muitos! 

A muitos km, 
de mim, 

a muitos mil 
Reais?

A CHAVE

Que adianta a chave, se não sabe  a porta?

[ A chave é como 
uma peça de quebra-cabeça 

Só se encaixa 
perfeitamente

No seu verdadeiro lugar ]

Ninguém poderá roubar-te… !

UM SONHO A MAIS

Eu já inventei tantos sonhos que eu já 
nem sei mais suas caras, suas formas, 
seus nomes, seus valores (…) Eu já 
inventei tantos amores que já nem 
sei, eu já nem sei mais… Um sonho 
a mais!

É PRA CRESCER

O sonho 
amadurece 
enquanto 

você 
cresce

O sonho 
cresce 

enquanto 
você 

amadurece

O SONHO É SEMENTE

O desejo de ser provém do sonho. 
E o sonho é fruto da semente que 
você vai se descobrir quando se tornar 
árvore, pois, pelos seus frutos serão 
conhecidos. Por isso não questione 
se a laranja não deseja ser maçã, 
assim como para a semente de maçã 
se tornar laranja quando crescer. 
Porque Deus plantou em cada 
espermatozóide uma espécie variada 
de sonho que precisa ser cultivado, 
desenvolvido e frutificado. E daquilo 
que eu sei, você sabe bem pouco; e 
do que você sabe muito, talvez, eu 
nunca nem ouvi falar (…) Tudo tem 
seu tempo.
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E SE FOR TUDO UM SONHO?

Tem coisas que não dá pra tentar 
explicar, por mais que outra pessoa 
faça todo ouvido para entender, 
não compreenderá se não estiver 
envolvida […] A sensação é de que 
o universo fica nos contando algo – 
não, não fala! Vai emitindo sinais que 
nem sempre conseguimos interpretar 
ou decodificar a informação. Não é 
por acaso! Ele também nos ouve, fica 
de olhos em todos, mas, mantendo 
uma certa distância – ora me puxa 
pra cá, ora me leva pra lá, ora me traz 
pra perto. Às vezes, me deixa duas 
opções, como se uma perna direita 
e outra esquerda que me levasse um 
pouco mais adiante, mantendo o meu 
equilíbrio físico e espiritual.

ECHARPE VERMELHA

Ela passeia por ruas escuras.  
Vermelha echarpe na cabeça reluz.  

Nos lábios, batom carmim.  
Nas unhas, um dos sete  

vermelhos capitais.  
Anda com pensamento distante,  

destino afora.  
À espreita, um lobo, 

olhar em brasa,  
penetra no caminho,  

solidifica o breu, a faz perder o 
rumo.  

Devora os seus ânimos,  
e com uma enorme boca  

traga os sonhos  
de sua cesta de ilusões. 

NADA NEM NINGUÉM

Enquanto vou me aproximando do 
meu sonho, caminho devagar e na 
ponta dos pés… estou chegando! 
E agora? É agora? […] Não existe 
macumba, olho gordo, inveja, 
feitiço, simpatia, acaso, sorte, azar, 
ou qualquer superstição que possa 
mudar os planos de Deus – nada nem 
ninguém pode, porque Ele tudo pode.

VIVA

Sonhos que talvez, 
ainda de vez – 

não foram colhidos 
nem fingidos

[ me mantiveram viva ]

TEUS SONHOS EM MIM

Quem sou eu, Deus, pra indicar o 
caminho, tempo e espaço, coisa e 
pessoa?… Os teus sonhos são bem, 
bem maiores que os meus, é do 
bem os teus caminhos e os teus 
pensamentos… Esperar a tua hora 
é muito melhor – o teu momento, o 
teu querer é perfeito! Receber das tuas 
mãos, quando eu estiver pronta, com 
alegria, amor, abundância, em paz e 
sem sofrimento (…) E que o desejo 
desça dos céus como chuva suave 
sobre a semente regada no coração, 
contribuindo para o crescimento, 
fazendo brotar e florescer pinheiro e 
não espinheiro, amor e não desamor 
(…) Pois o que vem de ti é benção!
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O SONHO É NOSSO

Quero sonhar o teu sonho… 
E que meu sonho seja o teu sonho. 
Para quando você realizar, eu esteja 

realizando… 
Quando eu realizar, você esteja 

realizando. 
E que dois seja um 

E que um seja para os dois

BERÇO PARA O SONHO

Lençóis desarrumados 
Viro de de um   lado 

para       outro
 

  Eu me deito 
L 

TIC            e  
TAC        v  

 TIC             a 
TAC        n 

     .t 
   Logo eu deit o

 
 Tenho sono, 

não adormeço. 
Embalo o sonho, 

procuro um berço.

A ARTE DE SONHAR

O gostoso é sonhar de olhos fechados, 
porque quando abrimos, resta-nos 
muito pouco dele… Eu não idealizo, 
conheço bem a realidade.

PÉS NO CHÃO

Não dá pra entrar de cabeça! 
Pode começar mergulhando os pés, 

sem perder o chão 
(…)

DEUS, ME SURPREENDA!?

Eu sei que o Senhor está comigo, 
sei também que é o Senhor quem 
fala! Mas, não é isso […] _ me 
surpreenda!?… É que eu quero ver algo 
grande, extraordinário acontecer… Tu 
disseste que bem aventurado seria 
aqueles que não viram, mas creram! 
Então, olha para aqueles que creem, 
e, faça algo grande, extraordinário 
acontecer…

CARINHO NÃO-CONFESSO

Acaricia meu cabelo. 
Dedos desenhando sonhos. 

Acordo pensando vê-lo. 
Engano! O vento… suponho.

POR MIM MESMA

O que eu sonhei 
Você não sonhou comigo 

[O sonho 
era meu, não seu] 

A mão calejada era só a minha 
Então, 

eu mudei… não de sonho.
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PARE! E NÃO PARE DE 
SONHAR

“…aos seus amados Deus dá enquanto 
dormem”.
É isso mesmo, Deus supre as nossas 
necessidades enquanto dormimos, 
mas, isso, é claro, não quer dizer que 
não devemos ‘trabalhar’ pelas coisas, 
mas, sim, que devemos descansar 
as nossas necessidades Nele, não 
vivermos ansiosos, pois Deus não 
trabalha em nós agitados, por isso, 
concede-nos o sono, e nesse momento 
nos avalia, responde as nossas orações, 
fala conosco, nos orienta, restaura 
as nossas forças, nos recompõe 
fisicamente e emocionalmente. Pare! 
E não pare de sonhar!

“…aos seus amados Deus dá enquanto 
dormem”
Sim! Por isso, podemos descansar em 
paz, pois, temos em quem confiar […] 
Ele está preparando o nosso amanhã, 
e trabalhará a nosso favor. Não se 
preocupe, pois, Deus sabe mais do que 
você mesmo o que realmente precisa, 
e se realmente precisa. Lembra de 
Adão? Então! Ele não pediu nada pra 
Deus, mas, certamente, Deus sabia 
que lhe faltava algo e o fez cair no 
sono profundo e completou […] O 
que Deus nos faz sonhar Ele também 
nos capacita a realizar. Pare! E não pare 
de sonhar!

SOBREVIVÊNCIA

Eu sei que é ilusão 
Mas a gente precisa 

Ter para viver

Eu preciso mais do que quero 
Eu quero mais do que preciso

DEUS SABE

Você não precisa da opinião das 
pessoas, quando se pode falar com 
Deus. Ele já me impediu de fazer 
coisas que eu queria, porque eu ia 
errar de novo. Ele já me escondeu 
quando eu ia aparecer, porque eu 
não estava enxergando. Ele já me 
impediu de prosseguir quando eu 
não queria parar, porque eu estava 
na direção errada. Ele já me levou 
a lugares que eu não queria ir, 
e eu me encontrei [..] Você não 
precisa da aceitação das pessoas, 
quando se tem a benção de Deus.

EU SONHEI

Eu sonhei com isso 
antes de você 

chegar 
Eu sonhei com você 

antes disso 
chegar 

Eu sei que isso 
é porque você 

chegou.
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EU PINTO O SOL DE 
AMARELO

Eu sei que muitas coisas e pessoas 
são [ou estão] opacas e sem cor, no 
entanto, se coloco cores, aqui ou 
lá, é porque tenho tinta e acho que 
vale a pena colorir, fica mais alegre e 
bonito… Ninguém é perfeito, nada é 
completo, meu mundo não é cor-de-
rosa, meu sol é amarelo e o céu azul é 
meu preferido e de muito bom gosto 
– Deus, obrigada! Tudo bem que às 
vezes borra, chove, chora – mas, o 
mais triste e solitário é enxergar tudo 
preto e branco sem se dar a chance 
de sonhar, acreditar que a vida é doce 
como um caramelo (…)

GRACEJO

Fecho os olhos, 
assim te vejo. 

Admiro os céus, 
ali o seu lampejo. 

Em sonhos, 
suspirar sem pejo. 
Ouvir no coração, 

as batidas em festejo. 
Cantar meu afeto, 

nas notas de solfejo. 
Embalar versos, 

ao som do arpejo. 
Esta poesia, 

cantiga de cortejo. 

SONHO VERDE

Um sonho brotou, 
enraizou, entroncou, 

se tornou árvore frutífera. 
Suportou vendavais, 

chuvas, raios e trovoadas. 
Passou por primaveras e invernos. 
Agora, a alegria fugiu do pomar. 

Os frutos secaram, 
As flores murcharam, 

As folhas caíram. 
O machado está posto 

na raiz do tronco. 
Só não sei se devo cortá-la. 

O meu medo é perder o oxigênio.

CALEBE

M: “Tenho medo de que os meus so-
nhos venham se desbotar, desvalori-
zar, enferrujar, perder o encanto, pra 
depois chegar. Cansada!” [E descansei].

Deus: “Calebe!” 
. 
[ Calebe, além dele ser um homem 
perseverante, aos 85 anos, se dispôs a ir 
para a guerra, dizendo que tinha a mesma 
força de um homem de 40 anos ]

M: “Eu não sou Calebe, Deus, estou 
exausta!…”
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LISTA DE DESEJOS

Deus: Achei uma lista enorme de 
desejos teus, talvez, você já nem se 
lembra mais!

M: Só de saber que os meus desejos 
estão guardados contigo… Eu acredito!

Deus: Estão gravados na palma da 
minha mão…. Não me esquecerei!

EU NÃO ABRO MÃO

Quem nunca viveu uma experiência 
de pessoas tentando matar os teus 
sonhos? Pois, bem, cabe a você decidir 
se você mata os teus sonhos ou se 
afasta dessa pessoa, ou apenas ignora 
as palavras que massacra-o, fazendo 
sangrar até a morte! Eu resolvo 
me apartar, já que por experiência 
própria, sei que ao encontrar 
resistência numa pessoa, pode levar 
anos e não vai conseguir convencer 
esse alguém dos seus sonhos, (se é que 
precisa da aprovação delas) porque 
os sonhos que Deus coloca em meu 
coração é pra eu realizá-los e não o 
outro. Por isso, para de querer o dó 
dos outros, a pena dos outros, para de 
se sentir vítima, de culpar os outros, 
e arregace as mangas. Eu sou, sim, 
persistente nos meus sonhos, só 
não saio gritando aos quatro ventos, 
prefiro sonhar baixinho, o que pra 
muitos, é sonho alto – é minha 
herança, com garantia absoluta – 
sonho sonhado por Deus – eu não 
abro mão!

Porém, não julgo aqueles que não 
compartilharam ou compartilham 
comigo os meus sonhos, pois, sou 
capaz de entender a sua limitação 
de sonhar o meu sonho, pois, “o 
sonho é meu e não dele”, Deus não 
depositou em seu coração o mesmo 
que depositou no meu, por isso, é 
loucura, para alguns. Quem sabe 
eu também não consegui sonhar os 
teus sonhos, ou sequer sei de seus 
sonhos, pelo mesmo motivo. Mas, se 
não o gerou, ao menos, seja parteira, 
parceira! E se eu não persisti em algum 
projeto, era porque o sonho não 
estava em meu coração, não insista! 
Quem não deve desistir é você. Vai 
em frente que você vai alcançar, eu 
acredito que você pode. Não perca a 
fé! Ressuscite os teus sonhos! Procure-
os e os encontrarás. Deus coloca 
pessoas no momento certo para te 
alavancar, que são muito mais fortes 
do que as que o inimigo coloca para te 
derrubar. Esta é a minha certeza, que 
faz com que eu não me abale diante 
dos obstáculos. Conquiste os seus 
sonhos! Se Deus te faz sonhar, Ele te 
dá a certeza da conquista! Pode ser 
hoje, amanhã ou depois de amanhã!

FILHO DO CÉU

Amor 
que rebentou no meu peito, 

cheio de crenças 
e santas ilusões 
– Filho do céu! 

Hei de dar-lhe a realeza 
do meu sonho.
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O BILHETE

Na dobradura de papel :__ 
aviãozinho 

e barquinho ! 
Levados pelo mesmo vento, 

pousa 
– o bilhete – 

a voar 
a mar

FALE AGORA OU CALE-SE 
PARA SEMPRE

Você rejeita a minha fé? Não quero 
ter mais filhos, você quer mais? Sou 
família, você um relacionamento 
liberal? Sou dispersiva, com amigos, 
você aglutinado? Sou independente 
financeira, você dependente? […] “- Se 
sim, então, não!“. Não é uma questão 
de certo ou errado, mas de escolha, 
nem de ser perfeito ou imperfeito, 
mas de critérios, até porque não gosto 
de discutir relação, mas primeiro eu 
preciso saber […] ” – Qual o seu time?”. 
Quanto ao futebol, desde que você 
tenha comigo um compromisso tal 
qual a ele fideliza, na primeira ou na 
segunda divisão , juntos, em qualquer 
situação!? […] ” – Pode beijar o sapo? “

SÓ UM PEDAÇO

Se o que procura ainda não existe 
concretamente, a partir da matéria 
prima que está dentro de você, Deus 
te tira só um pedaço para que se faça 
inteiro, traz à vida e se torna real, o 
que é inexpugnável em nós.

UM POR VEZ

A vida, certa vez, 
nocauteou os meus sonhos 
Hoje, ela estende a sua mão 

e faz levantar do chão 
Um por um 

(Volte a sonhar!) 
Um por um 

(Volte a sonhar!) 
Um por vez 

(Vamos realizar!)

CERTAMENTE

Clarice me entenderia 
Até parece que ela sou eu, 

eu sou ela! 
Talvez, apenas eu… 

Uma sonhadora 
debaixo do edredom 

Longe de holofotes e flashes 
Buscando nas linhas paradoxais 

o equilíbrio 
Certamente, posso levar 

a vida inteira 
para ter respostas 

Quem sabe em outro planeta!

TOM AMARELO

Prelúdio de outono 
Folhas sem dono 

Sonhos no abandono

EU PERCO A HORA

Num sono profundo 
o despertador 

soa como uma canção
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NOITE DE SONHOS

À noite tu vens e enlaça 
sonhos no meu travesseiro. 

Minha ilusão abraça, 
essa tua magia, feiticeiro.

 Na escuridão, ainda perdida, 
olhos cerrados para te ver. 
Na hipnose, adormecida, 

o encanto pousa no meu ser.

 Os sonhos unem as mãos, 
saem pelas ruas da peregrinação, 

adentrando pelos vãos, 
seguindo o ritmo do coração.

 Voam, dançam, cantam, 
como aves ao acordar. 

Vagueiam como andorinha… 
Lá, onde só sonhos podem entrar.

DE VEZ EM QUANDO

De vez em quando 
fecho as portas dos sonhos, 

abro janelas, 
espio pela fechadura 

[ Sem chave 
nem trave ] 

Apago, 
durmo… 
Acordo, 
acendo…

O SONHO NÃO É PEQUENO

Depois de um tempo de construção, 
tijolo por tijolo, percebi uma casa 
bonita e simpática. Pintei-a de verde 
esperança. Mas, ao me abrigar nela 
descobri que não me oferecia o 
conforto necessário. 

O engenheiro fez o cálculo preciso, 
só que com o passar dos tempos mais 
móveis foram adquiridos, outros 
substituídos, e isso fez com que o 
espaço não fosse suficiente para 
acomodá-los.

Lavei o quintal, joguei os entulhos, e 
fui providenciar outra moradia. Em 
frente, ao encontro das possibilidades, 
adiante há uma casa.

SONHOS, CIDADE DE VIDRO

Por detrás das vidraças, 
olho para você,

e vejo forças no teu mundo de aço. 
Não destruas minhas paredes de vidro!…

Será que eu poderia sobreviver  neste habitat 
sem esta proteção que me cerca?…

Às vezes, também me sufoca, 
me abafa, me faz perder os sentidos:
“__ Eu quero quebrar a vidraça!…” 

Não ouve os meus gritos? 
Na linha imaginária 

escorre uma ilusão desenhada em palavras.
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POUSADA DOS SONHOS

Eu, num navio sobre o rio. 
Muitas vezes, navegando. 

Em outras, sob, naufragando. 
Banhando-me em ti, sorrio.

A TRAVESSIA PELO 
TRAVESSEIRO

A felicidade pra mim tem que ser 
fácil 

– sem emboscada – 
Se tiver que insistir perde a graça, 

fica sem sabor 
Como doce sem açucar 

e comida sem sal 
Gosto de ser feliz leve, 

sem apertos, 
respirar macio… 

Forçar é o mesmo que pisar 
em pregos, pedras, cacos de vidro, 

ferindo os pés… 
É descalça 

que eu busco pela felicidade!

VOUA

Espero que não tenha faltado 
água para o pássaro… 
Livros desarrumados 

nas prateleiras 
é bom sinal… 

Sobre a mesa xícara suja 
de café amanhecido 

e sonhos não vencidos… 
Eu vou 
Tu voa 

Nós v o amos

TEMPORADA DE SONHOS

Desejos degustados 
fora de época 

não têm o mesmo sabor.

TRADUTOR DE SONHOS

Eu suponho que todas as diversas 
línguas são nossas, seja de qualquer 
continente ou nação, estão 
interiorizadas em nós, desenvolvemos 
o idioma materno porque nascemos 
aqui. E aprender outras línguas nada 
mais é que explorar aquilo que já está 
dentro de nós. ‘Como eu poderia ter 
sonhado com uma língua cega ao meu 
entender, com aquilo que eu nunca tinha 
ouvido e sequer sabia o seu significado?’ 
(…) No início da criação a língua 
era única, os diferentes idiomas que 
separaram os povos, se deu na Torre 
de Babel, quando o homem queria 
construir uma torre para chegar ao 
céu com as próprias mãos. Deus os 
dispersou por toda parte do mundo 
confundindo a linguagem, para que 
houvesse respeito à Soberania Divina, 
e se espalhassem em grupos de pessoas 
semelhantes na fala, determinando 
territórios. Somos produtores de 
sonhos que nenhuma palavra sabe 
dizer.

ÚLTIMO SUSPIRO

… e o que era doce amargou 
O sonho acabou!… 

E isso, como faca, me cortou.
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CASTELO DOS SONHOS

Ela é mais apaixonada pelo sonho 
do que ele: __ O Castelo! 

Ele não conhece sobre 
encantamentos e conto de fadas (…) 

Anda em cavalo branco, 
salva a princesa da bruxa, 
é príncipe e não sabe!…

BELA VISTA

Vejo só a silhueta do sonho, 
despedida no outono… 

Para o milagre da semente, 
arado na ilusão, 

plantei raízes de polpudos frutos 
e doces sombras 

para ao florescer dali avistar… 
O sol se esconder, a lua aparecer, 

a flor nascer e adormecer… 
Ouvir o som das águas de longe, 

o bater das asas dos pássaros, 
rumores das cigarras 

e das corujas… 
Barulhos em turbilhões 
sugando todo o silêncio 

enferrujado 
– sem permitir que morras – 

O coração das plantas 
é resistente!…

ANO NOVO

A felicidade está gargalhando 
( Psiuu… baixinho!…) 
Muitos ainda dormem 

depois da festa 
– Hoje é Ano Novo – 

Disseram adeus, 
agora deixe que sonhem.

DO CORAÇÃO E 
DECORAÇÃO 

Não deixe faltar amor 
A fé não pode faltar 

Não deixe faltar felicidade 
A paciência não pode faltar 
Não deixe faltar o carinho 

A paz não pode faltar 
E não me deixe errar 

nas escolhas do coração 
e de-coração. 

Porque tudo isso faz parte 
de um só plano

Estou diante de uma felicidade um 
pouco tímida, dá até medo de sorrir. 
Sim, depois de muitos quilômetros, 
a poucos passos de mim […] Preciso 
acordar para vivê-lo ou dormir para 
sonhá-lo? Eu nunca deixei de enxergar 
o que agora vejo – mesmo quando a 
milhas de distância – eu vi, eu vivi, eu 
ouvi, eu senti, eu pedi. E aquilo que 
carreguei comigo, com peso na subida, 
ao mesmo tempo, me foram alívios, 
agora chegados no Vale do Sol. Estou 
certa do que valeu a pena carregar e 
daquilo que tive que deixar. Foi uma 
caminhada árdua, lenta e cansativa, 
com tempestades e sóis ardentes. 
Eu olhava para cima! Deus me deu 
água, alimento, vestes e forças para 
continuar. E agora que as coisas vão 
se encaixando, sei que é chegado o seu 
tempo – o tempo de Deus. Enquanto 
que existe uma outra parte que a 
visão está embaralhada, então, não 
sei o que dizer ou pensar, logo, não 
sei como agir, consequencialmente, 
eu confio que ainda não é chegada a 
hora, pois, cada coisa tem seu lugar 
e cada lugar o seu tempo.
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O SONHO SONÂMBULO

Foi preciso acordar,
pra do chão se levantar
e arriscar outro lugar,

sem sair dela mesma!….

A SONHADORA

 “A arte da vida consiste 
em fazer da vida uma obra de arte” 

__ Pára com isso, menina!… 
Eu só estava lendo os dizeres 

do quadro pendurado 
na parede da sala 

( O pensamento não é meu, 
é de Mahatma Gandhi ) 

Sim, é o Destino!… 
De repente, alheia a todos, 
o quadro abriu uma janela 

para outro mundo

O DESPERTADOR

Entre o sono e o sonho 
– o despertador – 

(…) 
E a 

vida sonhada 
garante o sentido da 

vida vivida.

DE QUEM É A CULPA?

Como viver 
um sonho sem culpa 

de que eu tenho 
e o outro não tem? 

Eu quero 
que o outro também tenha!

Como degustar 
de algo sem culpa 
de que eu tenho 

e o outro não tem? 
Eu quero 

que o outro também tenha!

De quem é a culpa 
Se um tem e o outro não tem?

UM SONHO QUE SONHEI

Saudade… 
De alguém 

que não sei quem! 
De algo 

que não sei o quê! 
De um lugar 

que não sei onde! 
Saudade 

– quem sabe – 
de um sonho que sonhei
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HOSPEDEIRA

Não adianta tentar não sentir 
Deus está por todos os lados 

Por todo os poros… 
Vai falando em mim, 

através de mim… 
Como se fosse memória 

Como presença física – um só: 
– morando aqui dentro.

Vai compondo a história 
nas palavras sem tradução, 

compreensão… 
Como quem sabe de outras mil 

vidas ligadas a esta 
Das que passaram e hão de vir. 

E eu me entrego, 
mesmo sem entender, só crendo!

NÃO SOU EU, É DEUS

Estou cansada! 
As idéias pousam 

sobre as minhas pálpebras 
– tenho sono – 
Mas não desisti, 
eu prometi!… 

Eu rio da minha fraqueza 
Choro um rio azul turquesa.

A PARTE QUE ME TOCA

Deus é a parte que me toca.

UM LUGAR PARA DOIS

A nossa carne é nada- frágil e perecí-
vel. O que vale mais é a nossa alma. 
É como se o nosso corpo fosse uma 
garrafa, e nele um lugar para dois – eu 
e o Espírito Santo. Ele não assopra 
palavras ao meu ouvido, fala comigo 
como se fosse meu próprio pensamen-
to, porque está aqui dentro, e não 
fora de mim. Jesus disse que voltaria 
para o Pai e nos deixaria o Consola-
dor, porque senão não resistiríamos, 
nós fraquejaríamos, morreríamos… e 
não teríamos parte com Deus. Ele é 
a nossa força, porém, é também tão 
sensível como uma brisa suave: bas-
ta uma rejeição para se retirar. Não 
pode habitar em lugares sujos, fétidos 
de ódio, maldade, rancor […] então, 
sua casa sem Ele fica cheia de ratos, 
baratas, cobras… – O que você está 
depositando aí dentro?

CONSOLAÇÕES

Contigo 
eu posso suportar, 
[ mesmo com dor ] 
o que tiver que ser 
Só não suportaria 

sem Ti 
Enlouqueceria 

Morreria
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DAI-ME UM LUGAR

Quero ser um monte encantador 
que desperte em Você 

um olhar aprazível 
ao lugar 

que constituirá o seu castelo 
O conforto para alma 

Levando para bem longe 
toda a dor 

no oculto do peito. 
Porque eu vou amá-lo 

por toda 
a minha vida.

NOSSO SANTO É O MESMO

O Espírito Santo 
que está em mim 

testifica com 
o Espírito Santo 
que está em você

Nosso Santo é o mesmo!

Por isso, 
as nossas almas 

se falam, 
e os nossos corpos 

se entendem.

Para nossa consolação!

ACESSANDO

Deus 
disse que está 

acessando 
você

ESCRITURA SAGRADA

O Senhor não só tem a chave como 
também a santa escritura deste 
Templo, assinada e comprada com 
o sangue do teu Amor. Eu sei que 
não poupa esforços para que esteja 
tudo em ordem, mas, se existir algo 
que não o agrada, fará a bagunça 
que for necessária para curar algum 
espaço adoecido, limpar e purificar 
e tirar todo odor de algum cômodo 
com fissuras, vai consertar e blindar, 
para que não entre nenhuma praga 
ou vírus que possa desenvolver algum 
mal neste corpo que é o teu Lar e 
novamente tudo estará no seu devido 
lugar, com um aroma agradável, 
porque está sendo transformado 
- é caprichoso, exigente e muito 
atencioso em cada detalhe Não há 
nada que não possa ver, sentir e ouvir.

“Eu respeito o limite 
do corpo 

que me respeita, 
e sei que carece de cuidados 

e amor 
porque não é meu robô, 

mas parte de mim”

DECIFRA-ME

“ Sabá, Sabá, Sabá 
Saberá, saberá, saberá 

Sabá saberá 
Sabá saberá 
Sabá saberá



BiBlioterapia

134

PORTAS A DENTRO

Quando tapamos 
os ouvidos para os ruídos 

externos 
e nos voltamos para dentro 

do Abrigo, 
captamos os sons 

internos 
amplificados 

É possível acompanhar 
a música ambiente, 
o som da respiração, 

as batidas do coração, 
Aquele que nos guia, 

lembrar de um cheiro,
e sentir a paz que é envolvente

EU TE RESPIRO

Não importa 
O que vai acontecer 

Ainda que tudo 
Se desmorone 

Eu não vou parar 
de ti falar 

de te adorar 
de esperar 

Porque o teu sangue 
corre nas minhas veias 

Porque o teu amor 
pulsa no meu peito 
Porque eu te respiro 

Dia e noite 
Enquanto fazes do meu deserto 

um oásis

A LÍNGUA DO AMOR

Se não for pra consolar, 
nem fale 

Se não for pra esclarecer, 
nem fale 

Se não for pra orientar, 
nem fale

E se falar 
e eu não entender 

Vou buscar a tradução 
no Google 

Quem sabe ele encontra 
A língua do amor

O PRIVILÉGIO DOS DEUSES

Gente, é tão bom ter Deus! E digo um 
pouco mais, que você também pode 
tê-lo, se assim desejar. É um privilégio 
dos deuses concedido a nós seres 
humanos, que mesmo frágeis que 
somos, sermos o habitat do Hamashia. 
Eu sinto uma santa felicidade!

DIVINA SIMBIOSE

Eu nem sei quando 
é só eu 

Eu nem sei quando 
é só Deus 

Eu nem sei quando 
sou eu e Ele

Se um é corpo outro é luz 
Juntos somos 

Um corpo de luz
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COABITAMOS

Eu sei que não habita em templo 
feito por mãos de homem, senão em 
mim. Sei também que eu, além de 
morar em uma casa, habito no teu 
esconderijo, a tua sombra, e debaixo 
das tuas asas. Toma a minha carne 
como tua, e põe o teu Espírito na 
minha vida. Coabitamos!

O MEU GUIA

Eu posso não ver 
e até não saber 

Mas o meu Deus 
vê e sabe 

de todas as coisas 
que acontece debaixo do sol, 

na terra, 
e acima das estrelas, 

nos céus

DONS DIVINOS

Tem coisas que vem 
……como um clarão de fogo 

Tem coisas que vem 
……como uma nuvem escura 

encobrindo parte 
que, por ora, não sei, pois 

dos dons divinos: 
“ a um deu a palavra da sabedoria 

e a outro de interpretá-la…”

[ Perdão, Senhor, 
Tu sabes bem 

que sou de pouca palavra 
e que mal sei falar]

SANTOS ÓLEOS

Meu corpo é templo sagrado
[ Se não o contamina,

por que estaria contaminado? ]
Com santos óleos 

me unges 
E o que vier a manchá-lo, 

limpa, 
antes mesmo de eu saber! 

Lava, 
antes mesmo de eu pedir! 

Tens todo o controle  
Sobre ele

EU QUERO MUITO SABER

Eu tenho minhas convicções, mas, 
mantenho a minha mente aberta. Eu 
atrevo a pensar, observar e sentir. Eu 
arrisco escutar a minha própria voz. 
Eu sou receptiva, me revela o que está 
oculto, Espírito Santo, me guia a toda 
verdade. Eu preciso saber o que está 
certo e o que está errado nesta história 
toda. Eu quero muito saber!

ILHA ENCANTADA E ETERNA

Não sei 
se eu mando 

um beijo 
pra cima 

– para ilha encantada e eterna

Ou se eu mando 
um beijo 
pra baixo 

onde estás em mim morar 
– para o meu coração 
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NO CORAÇÃO DO PAI

Uma coisa sou eu 
pedindo ao Pai, 

algo que esteja em sintonia 
com o caráter, a mente, 
o parecer e a vontade 

de Cristo, 
para ser mediado por Jesus.

Outra coisa é o Espírito Santo 
intercedendo por 

algo que eu preciso, 
sem mesmo eu ter conhecimento, 

antes de chegar 
a minha mente 

ou que saia da minha boca.

RACIOCÍNIO

Consulte agora 
o que está no meu coração 

porque neste momento 
não estou 

em condições de decifrá-lo, 
de transferir em palavras 

ao cérebro, 
de enviar para a 
minha mente

O MEU VERSO SANTO

Só você me ouve, 
me lê 

e me vê! 
É bom saber que está 

aqui comigo 
Só você tem 

o meu verso santo 
de amor

A LINGUAGEM DOS CÉUS

O que o Senhor me falas, se não 
me é compreensível? Sei que me 
parece invisível ou ininteligível, mas 
vital para a minha vida humana 
e fortalecimento do espírito. A 
linguagem dos céus, mais complexa do 
que se pode descrever, são mistérios 
que estão fora da nossa competência 
saber, contudo, ainda que ninguém 
possa explicar, nos proporciona o 
equilíbrio em todas as áreas da vida, 
minimizando os impactos negativos 
de alguma emoção, uma explosão 
– vai preparando, anestesiando, 
limpando, preenchendo, curando, 
orientando, protegendo, defendendo, 
consolando… [mesmo sem entender!]

MUITO MAIS FELIZ

Existe um lugar em nós que foi 
reservado para ser altar do Espírito 
Santo e quando este espaço é 
preenchido por Ele, ainda que haja 
dor, cuida pra que seja boa ou que 
não doa, e quando na pobreza julga-se 
com riqueza (…) Porque não é onde 
você está, com quem você está, e de 
que forma você está, é algo que não 
se explica, mas sente. Então, a gente 
é feliz, muito mais feliz.
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AMOR MAIOR

Se for preciso 
o Espírito Santo 
assopra a sua dor 

dia e noite, 
até passar. 

E depois diz: 
“Viu, como não doeu tanto... 

Já passou! 
Já passou! 
Já passou!”

ASSIM COMO A PALMEIRA

O que me mantém viva 
é a força 

que vem de dentro 
não de fora 

Podem ferir a casca 
e mesmo assim 
não morrerei

Se um vento forte 
soprar 

poderei ser curvada 
em terra 

mas não me quebrarei 
A tempestade 

passará

Minha raiz está 
fortalecida 

Ainda que eu esteja 
no deserto 

vou florescer 
mais profundo 

até encontrar água

Eu darei frutos 
abundantes 

Farei multiplicar 
as sementes 

(…) 
Eu não serei 
arrancada!

DE QUE LADO VOCÊ ESTÁ?

Ser templo de Deus é um privilégio, 
mas exige renúncia e sacrifício, e isso 
é tão sagrado que o diabo disputa essa 
morada, pois, onde o Espírito Santo 
habita ele não pode entrar e nem tocar! 
O nosso corpo é para o Espírito o 
que a nossa casa é para o corpo […] 
Por um alto preço fomos comprados 
e quitada está tamanha paga. De que 
lado você está?

VEM MORAR COMIGO

Poderá 
estar 

preparado 
?

Aquele que não é 
morada 

do Espírito Santo 
na Terra.

Poderá 
estar 

preparado 
?

Para eternamente 
morar 

com os anjos, 
no Céu?

[ Se não 
conhece 
a língua  
do amor]
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CORRENDO PARA OS TEUS 
BRAÇOS

Deus rompe as barreiras do padrão 
que fomos criados, de imediato pode 
haver uma resistência em aceitar, onde 
podemos ficar confusos, como na 
‘visão de Pedro’, ao se deparar com uma 
ordem controversa ao seu costume, 
exigindo um desprendimento, um 
desraizamento, buscando entender 
o sentido velado do que está sendo 
conduzido, para quem está sempre 
disposto a obedecer o comando do 
piloto que é Deus. “Vinde, benditos de 
meu Pai”… Venham!” Meu coração 
está sentido, mas o Espírito Santo 
pulsa no meu diafragma como um 
bebê.

INTIMIDADE

Se os meus sonhos e desejos 
não se realizarem 
Não tem problema, se eu tenho a Ti
Assim mesmo estarei feliz, 
Tu és mais que tudo 
Meu Amor

 __ Porque está triste? O que eu fiz? 
__ São os homens… 
__ Ainda não se acostumou? 
__ Eu só não aceito! 
__ Então, vamos chorar 
juntos. Eu peço perdão…!

CORAÇÃO COM CORAÇÃO

O Espírito Santo 
mora 

aí dentro? 
Ah, então quero 

te dar 
Um abraço 

agora 
Coração com coração

(Um remédio que cura saudade)

UM LUGAR DE REFÚGIO

A minha casa é para mim uma 
devolutiva de como eu estou Casa de 
Deus. Eu sou um lugar agradável de 
estar? O Espírito Santo está integrado 
ao ambiente? Se eu tenho amado cada 
cantinho do meu lar, Deus tem amado 
a cada pedacinho do meu corpo? Se 
tem algum espaço precisando de 
mais dedicação, então, o que em 
mim precisa ser melhorado? Se está 
tudo uma bagunça, o que eu preciso 
arrumar aqui dentro? Se me falta algo, 
o que eu ainda não aprendi? Estou 
amando e se cuidando? O que eu 
estou sentindo, o que estou pensando? 
Assim, eu busco me interpretar nas 
adequações dos ambientes (…) Deus 
está em cada espaço do meu refúgio, 
Ele é o meu Refúgio.
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SAGRADO AMOR

Retire de mim 
toda presença que não queira 

compartilhar aí dentro 
Mas, por favor 
Não se retire

Teu Amor vale mais 
que o amor 

do mundo inteiro

ILUMINA-ME

Você me disse que apenas uma vez 
nos separamos, foi por alguns dias, 
mas que ainda me acompanhava nos 
lugares e me observava, e que apesar 
disso queria me fazer sorrir, e, às vezes, 
eu até me parecia feliz. Daí eu soube 
que você estava de volta. Ninguém te 
ama como eu amo!

A ESSÊNCIA SAGRADA

Eu preciso de Ti 
como do coração para viver, 
dos pulmões para respirar, 
como a essência sagrada 
que compõe o meu ser 

E assim como 
o coração não bate alto 

e sabemos que está funcionando 
e o ar que respiro 

não entra como ventania 
Assim és Tu, 

me falando silenciosamente 
e me concedendo vida.

É UMA HONRA

É para tua Honra! 
[…] mas, 

pra mim também 
é uma honra 
Te receber 
no meu ser 

Eu sou tão pequena 
e tu és tão grande 

que já não me caibo 
mais […]

EU ACESSO DEUS

O Espírito Santo 
é Aquele que intercede 

por nós, 
com gemidos inexprimíveis: 

“Já chega, 
Papai. 

Já chega!”

E quando o inimigo tenta 
invadir a Casa 

Ele manda-o embora 
“Pode sair, aqui o mal não fica!” 

E ainda clama 
aos céus: 

“Traz mais paz, mais paz, mais…!”

[ Só com Ele podemos 
resistir os dias maus ]
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ABASTEÇA

Ainda que eu nem sempre consiga 
entender o que o Espírito Santo diz, 
quando em mistério, nas línguas 
desconhecidas, eu continuo a falar, 
para minha edificação e consolação[ 
neste momento não fala para mim senão 
para Deus ] E, de forma inteligível, 
Ele conclui:

 
– Abasteça! 
– Abasteça! 
– Abasteça!

O TEMPLO SAGRADO

Você adora 
o que está em seu coração 

Eu não habito 
em templos feitos por homens 

Nestes lugares 
há também quem sirva 

a outros senhores 
e não a Mim

NÃO CHORE AS CEBOLAS DO 
EGITO

Não adianta sair do Egito 
Se o Egito não sair de você 

Onde estiver 
o seu coração, 

lá estará o seu Deus 

EIS QUE TUDO SE FEZ NOVO

Deposite 
aqui 

quem você 
não é 
mais!

Ah,

Porque 
Eu posso 

fazer 
você 

de novo!

Deus.

RECEBA

Eu quero que venhas, 
mas, que venhas 

sem reservas 
[…] 

Os anjos 
estão sobrevoando 

sobre as nossas cabeças 
procurando 

um espaço em nós 
para repousar 

a benção de Deus

PÉROLA PERDIDA

Eu não acredito que você fuçou aí 
dentro, no meu interior, na gaveta 
dos desejos, e encontrou esta pérola 
perdida… Eu nem lembrava mais que 
existia… Seu Lindo! ♡ 
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ENTRE QUATRO (PAREDES)

Eu Sou mais, mais, mais!

Ele é mais! 
Ele é mais! 
Ele é mais!

Pelo Espírito Santo

Tem coisas que é 
só entre quatro paredes 

com Deus.

Entre Quatro

A DESONRA DO TEMPLO

Nós estamos vivendo dias em que o 
Espírito Santo está tão próximo de nós 
que só falta se personificar e se tornar 
visível aos olhos humanos. Porém, por 
outro lado, neste mesmo tempo, há 
o inimigo agindo tão intensamente e 
ferozmente que está bombardeando 
àqueles que no profano – adora e 
zomba – o preço da desonra! (…) Todos 
somos pecadores, mas nisso não está 
o meu prazer.

UM AVISO

O que me diz 
o Conselheiro Espírito Santo? 

Ele me guiará 
a toda verdade 

e anunciará o que está 
por vir. 

Até o fim dos 
tempos. 

E salvai-vos! Salva!

“Avisa que Ele vai voltar!”

UM SUICÍDIO

Matar o Espírito Santo 
é matar a si próprio

( Ele é meu 
fôlego de vida, 

meu amor, 
minha razão de levantar 

todas as manhãs 
e me deitar 

todas as noites )

Não mate o Espírito Santo. 
Não suicida!

EM POUCOS MINUTOS

Você sabe que levaria 
muitas horas 

procurando o que posso te dar 
em minutos 

… 
Ofereça a mim 

estas horas 
que eu entregarei a você 

em poucos minutos 
…

NADA SOMOS

Rasguem suas vestes 
e se despem de seus ouros 

– Que nada somos, 
Meu Deus!

Nosso valor 
está em Ti dentro de nós 

– Meu Deus, 
eu creio e mais nada!
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O CORAÇÃO DO MUNDO

Recarregue as minhas energias, pois 
– carrego comigo o cansaço do mundo!…
A alma sente
e tu melancolia , consente.

Ele inspira!… Eu expresso! 
a Ele, só a Ele! 

Estou desfalecendo de amores, pois 
– carrego comigo o coração do mundo!… 
Amor perfeito, 
como direi que ainda vives?

Ele revela! Eu lápis, lapido! 
a Ele, só a Ele! 

AMOR SANTO

Eu temo, sim, 
que se afaste de mim, 

que me afaste de ti 
Eu 

prefiro 
Você 

comigo

E se 
for embora? 

_ Você me chama ! 
… 

E se 
me deixar levar? 
_ Eu te chamo !

AMADO ESPÍRITO SANTO

Como é bom ter o 
Amado 

Espírito Santo 
que me consola na dor 

Eu só vivo 
porque Ele vive 

em mim

Fica comigo 
e não precisarei 

de Ave 
nem Maria 

Torne em calmaria 
Seja suave 
Suaviza!

EU SOU DEUS

Porque o medo te domina, 
se Eu estou contigo?

Se o vaso quebrar, 
Eu faço um novo!…

O que são, as vestes sem o Corpo, 
E, as sandálias sem os Pés?

Temas por ti e não por mim. 
Porque Eu sou Deus! 

Intertextualizando com o poema "DEUS, 
QUE SERÁ DE TI?", de Rainer Maria Rilke.

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

“Cada um fala 
daquilo que está cheio 

o seu coração” 
Acho que eu não 

preciso me esmerar 
em argumentar 

o que diz 
por si mesmo

a sua boca
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CASA LINDA

É preciso cuidar do corpo 
Ser um ambiente 

aprazível, 
limpo, cheiroso… 

Seja habitável!

__ Quantos de vós em 
Mim e Eu em vós?

É preciso cuidar do Espírito 
Alimentar a alma 

Faça silêncio, medite! 
Fale com Deus, ore! 

Cante louvores, celebre!

__ Quantos de vós em 
Mim e Eu em vós?

Certamente vocês sabem 
que seus corpos 

é templo do Espírito Santo, 
que lhes foi dado 

por Deus que habita em vocês.

QUANTO VALE A TUA ALMA?

Quanto 
vale 

a 
sua 

alma 
gêmea?

E saberá 
o 

valor 
da 
tua 

alma.

FLORESÇA

Quando Ele diz 
“Eu te amo” 

através 
da minha boca 
Eu não sei se 

sou eu 
que estou dizendo 

pra Ele 
ou se Ele pra mim 

então eu também digo 
“Eu te amo”

NÃO SEI SE EU FALO DE UM 
ANJO OU DE UM AMOR

O anjo que me fala 
ao ouvido 
É de tanta leveza 
que parece ser meu pensamento 
Sua voz é doce, 
mansa e amável, 
É tão amoroso e sensível 
que parece canção em meu peito – 
me acalenta e consola

“É aí onde podemos ficar mais 
juntinho! Que outra fonte poderia 
maná, senão do meu Amor e Anjo?’’
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ALGO NOVO

Eu preciso que me diga 
algo novo 

Pra eu saber que não estou 
no automático 

[ Porque Ele não se cansa, 
é incessante 
em me dizer 

para “amar e amar”, 
em pedir ao Pai 

para que me “abasteça”, 
em me lembrar que 

“Jesus é mais”, 
em expulsar da minha vida 

“todo o mal” ]

Por favor, 
perdoe a minha estupidez, 

e obrigada por não se cansar 
de mim, por que eu, 
as vezes, me canso! 

Eu tenho consciência 
de que se não fosse a tua      

intercessão 
– meu Consolador, 

eu não teria mais amor 
e felicidade, 

e não teria mais vida em mim 
Eu não estaria de pé, 

desabaria como uma marionete

[ ” __ Emancipa, Papai ! “ ]

O MEU AMADO

O Amado vem! 
Ele é puro e não vai ficar 
em casa impura

– Que música você está ouvindo? 
Se Ele estivesse aí dentro com você é 
o que Ele ouviria? 
se agradaria?

-O que você está lendo? 
Se Ele estivesse aí dentro com você é 
o que Ele gostaria de ler? 
se agradaria?

– O que você está cantando? 
Se Ele estivesse aí dentro com você 
acha que Ele iria cantar? 
se agradaria?

– O que você está fazendo? 
Se Ele estivesse aí dentro com você 
acha que Ele compartilharia? 
se agradaria?.

Você já se sentiu deslocado? 
Num lugar onde não te é 

Acolhedor? – 
Não gosta da música, 

do que faz, 
nem do que lê ou fala  

Imagina![…] 
É como se tudo a sua volta fosse 

completamente estranho 
e não te quisesse ali! 

Entendeu? […]

Ele é puro e não vai ficar em casa 
impura 
O Amado vem!
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TERRITÓRIO SAGRADO  

Fecha todas as brechas, Senhor, 
neste território sagrado e espiritual, 
físico e humano, e livra-me da 
serpente que me vigia, buscando 
tragar-me. Toma conta dos meus 
olhos, dos meus ouvidos, dos meus 
lábios, da minha mente, do meu 
coração e todo o meu ser. Que 
eu perca o comando sobre o meu 
corpo¹ , se aposse livremente 
dessa propriedade que é de sua 
exclusividade, me purifica através 
do teu sangue, e estarei como a 
Noiva Imaculada que espera o 
grande dia do seu casamento nos 
ares, linda e docemente adornada. 
Ora, vem!

¹Ainda que eu lhe conceda essa permis-
são, Deus respeita o nosso livre arbítrio, 
e naquilo que eu não posso resistir, 
como eu entreguei o controle da minha 
vida nas mãos Dele, apenas, direciona, 
se necessário, cria um situação que im-
peça, mas que posso ultrapassar; e na-
quilo que eu posso resistir, me concede 
o domínio próprio, contudo é a Pessoa 
mais respeitosa, educada, sábia, com-
preensível, sensível, lindo, admirável, 
nobre, incomparável, amável, cavalhei-
ro, elegante, agradável….. Ele não força 
nada e nem ninguém! Eu o amo ♡

EU NAO POSSO VIVER SEM 
VOCÊ

Pode me tirar tudo, 
se quiser! 

Pode me pedir tudo 
o que quiser! 

Só não se retire de mim 
Minha maior Riqueza 

Eu aceito 
Viver na tua dependência 

Porque sei que você 
me cuidará 

Eu descanso no seu prazer.

PROTEÇÃO DIÁRIA

O Espírito Santo 
clama 

por proteção 
dia 

e noite 
Porque Aquele 
que me guarda 

nunca 
dorme 

“Protege, protege, protege”
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UM BANQUETE CELESTIAL  

O pedido que deve ou deveria estar 
no topo da lista de todo cristão é: 
“Vem, Jesus, eu te espero!” Como a 
Noiva que anseia se encontrar com 
o Noivo, adornada e exalando um 
bom perfume. O acontecimento 
será grandioso, extraordinário e 
inimaginável. O Espírito Santo 
clama: “vem!“. Ele quer ser desejado.

Tem gente que diz: “Não, Jesus, 
ainda não!” E O coloca no final de 
uma lista infindável de projetos a 
serem realizados (…) Faço também 
uma lista, mas Ele é o primeiro, 
e se … Minha vida é muito feliz 
com Jesus aqui, mas estamos de 
passagem, buscando o caminho de 
volta para o lar, a nossa identidade 
é do céu.

Não perca o foco com as ilusões 
deste mundo. Aguardamos um 
banquete celestial ♡

“Salva, Salva, Salva!” – Ele diz

O QUE ELE DISSE E NÃO EU

Se eu enviei 
a mensagem 

e não a recebeste, 
retiro de mim 

a responsabilidade 
Pois, 

tampouco posso saber 
o que disse 

a boca 
que já não é 

minha.
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Para Todo Fim 
Um Recomeço
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FECHANDO O CÍRCULO

Observei que o 
ponto 

de chegada 
foi o mesmo 

ponto 
da partida 

Porque o término 
do ciclo 

está no princípio 
E ambos 

são partidas.

ATÉ OS ANJOS VÃO SONHAR

Quando outra pessoa começa a viver 
a história que supostamente pensava 
ser a minha história, comecei a viver 
a história que Deus tinha escrito pra 
mim… Então, eu descobri que o que 
Deus tem pra minha vida é muito 
melhor do que eu podia imaginar 
(…) Só que nem sempre eu consigo 
entender o seu tempo e os meios… 
nunca é no meu tempo, usando os 
meus meios… E aí que, bem… eu 
cuido dos detalhes enquanto Ele 
cuida do que é maior.

ALPHA E ôMEGA

Será que a geração 
Alpha 

marca o início 
do fim?

BELIEVE

O sentimento foi de libertação. 
Não de um aprisionamento, onde 
agora, saindo pra todos os lugares e 
pessoas, sem hora ou data marcada. 
Não é disso que falo. Sigo, quem 
sabe, o mesmo caminho, só que 
leve, desprendida de alguns pesos do 
passado – “o que me faz mal não me faz 
falta” […] Na bagagem só qualidade 
de grife… Believe!

DESINTEGRADO

Isso só prova no concreto 
O quanto eu me doei, 

ainda que doeu. 
O quanto eu abri mão 

e o punho. 
O quanto eu cedi 

e tive sede.

Agora eu já me desintegrei, 
de carne 

até os ossos 
De alma e espírito 

E a árvore seca 
refloresce 

porque tenho raízes.

PRA TUDO TEM UM FIM

Deus é o maior estrategista de toda 
história – O plano D’Ele é perfeito 
até naquilo que nos parece um grande 
erro. É preciso morrer para haver 
ressurreição. Butterfly!
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CASA VAZIA

Eu dei um tapa na cara 
do meu sonho, 

depois mandei-o embora. 
Foi como romper uma relação 

de anos. 
Ele é mentiroso, 

me fez acreditar nele 
o tempo todo. 

Na verdade me traía, 
eu disfarçava que não via. 
Também me desprezava, 
eu fingia que não ligava… 
Minha intuição já dizia,  

eu tapava os ouvidos 
(não sabia!)

Desceu as escadas, 
abandonou a casa.

É O CAMINHO

O que é seu 
nunca foi do outro 
verdadeiramente 
O que é do outro 

Nunca foi seu

Se não é meu 
deixa que vai 

embora 
Se não sou dele 

deixa que eu vou

O que é seu 
te encontra 

Entrega a Deus

O que é do outro 
te deixa 

Diga adeus

A RENÚNCIA

A Fidelidade a Deus exige renúncia 
não só de coisas, mas, algumas vezes, 
de relacionamento e de pessoas, 
contudo, em compensação, Ele te dá 
outras coisas, outro relacionamento e 
outras pessoas. E como não ser bom 
quando é preparado por Deus? […] 
Arranca metade do seu corpo, se for 
preciso, do seu coração, do seu sonho, 
pois, mais proveitoso lhe será perder 
parte dele que a sua Salvação (…) Ele 
sabe qual foi o preço.

INICIA-TE

Volta no caminho, 
apagando os seus sentimentos 

seus rastros e pegadas, 
seus apegos 

e suas frustrações 
[…] 

E parte, 
e finalmente 

Inicia-te!

UMA DEIXA

Ainda que se viva cem anos, ou mais, 
ou menos, ainda não é suficiente para 
viver tudo o que tem pra ser vivido, 
porque a vida não tem fim, é só para 
um fim […] Não é uma queixa, só 
uma deixa.
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FAMÍLIA ESPIRITUAL

Um encontro e uma separação. Não 
foram escolhas erradas, contudo, 
atendiam às necessidades de antes, 
para o meu amadurecimento, 
crescimento e aprendizagem. (…) 
Estávamos destinados um para o 
outro, fosse de que forma fosse, 
independente de onde viesse ou 
estivesse, unidos por um sangue 
imaterial. Somos uma família 
espiritual. Ninguém vai nos separar 
deste Amor!

ZOOM +

Não será reprise 
mas, uma nova história 

[ Ele me disse]

Dê um zoom +

EU JÁ SABIA

Talvez eu não saiba lidar muito bem 
com novas vidas em minha vida (…) 
Estou sempre preparada para suas 
partidas. É brevidade!? As idas… as 
vindas boas, sem despedidas… Eu já 
sabia que você existia!

TALISMÃ

Que ilusão! 
Plantei de grão em grão, 

no coração – 
o desejo. 

Venho agora colher despejo? 
Não fora em vão.

No divã, 
Não quero promessas vãs 

Só confessas sãs, 
que dá saúde – 

Saúde de contente 
a toda gente.

PASSANDO A LIMPO 

A história dos rascunhos, 
eu já conhecia, talvez… 

Escrevo do próprio punho: 
o final de ‘era uma vez’!

UMA SÓ CARNE

Se você sente, eu sinto 
Se sofre, eu sofro 

Se te despreza, me despreza 
Se te magoo, 

também magoo a mim (…) 
É relacionamento! 
É cumplicidade!

Para a dor, 
o inevitável Remédio, 

evitando a nossa 
morte 

[ Passa de 
dois, um 
um, dois]
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LUTUOSO

O passado que não é presente, que 
não se repita, para que não se torne 
um futuro sem presente […] Que este 
não tenha um lugar de destaque na 
nossa vida, nem seja colocado num 
pedestal, apenas armazenado numa 
gaveta que lhe cabe – um túmulo – e 
que sobre ele não se construa castelo, 
apenas grave dizeres de um lutuoso 
fim.

AS MUITAS ÁGUAS

São as sucessões 
de decepções 

que acaba com um amor

[Como a água apaga o fogo]

Assim como um amor 
acaba com a dor 

de todas as decepções

[Como a água apaga o fogo]

DESNAMORONAMENTO

des 
…namoro 

n 
a 

m 
e 

n 
t 
o

VSF

[…] e cedendo, cedendo, cedendo… 
odiando com muito amor, amando 
com muito ódio… até que um dia 
‘bum’! [ Vai Ser feliz… porque eu 
vou! ]

EU ME AMO MAIS

No dia em que eu disse “vai ser feliz 
porque eu vou”, isso não significava 
necessariamente buscar outra pessoa 
pra colocar no lugar, mas estar feliz 
comigo mesma. Porque embora ele 
insistisse em dizer que estava feliz do 
meu lado, eu pensava: “não está, senão 
o seu comportamento seria outro. Um dia 
vai me agradecer por ter tido a coragem 
que não teve, porque eu quero que seja 
feliz também.” E hoje percebo que estar 
com alguém que não te faz feliz e nem 
está feliz, só aumenta a expectativa 
de que exista outro que faça, e que 
quando, mesmo sozinha, estando 
feliz, embora não totalmente realizada 
como gostaria, já que as coisas não 
acontecem em um passe de mágica, 
há todo um tempo a ser recuperado e 
os dias voam… mas, me amando mais, 
essa falta é menor. Pode acreditar!

FIM DE PAPO

Você não me merece, 
e, eu não mereço! 

Estamos conversados, 
e fim de papo!
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A SOLO

Enquanto eu desnamoronava 
ao chão 

Partes de mim 
foram semeadas naquele 

solo 
Regadas às lágrimas 

ventou, fez sol 
[ a solo ] 

Brotou, Cresceu 
Deu fruto.

CORAÇÃO VALENTE

Ele chegou parecendo um homem 
que acabara de sobreviver de uma 
tempestade. [Sobrevivia!] A camiseta 
denunciava alguém que vinha 
arrancando árvores e raízes, de dentro 
de si, com as próprias mãos (…) O 
homem erguia o peito como se a dor 
que carregava fosse uma medalha de 
vencedor.

ASA FERIDA

Dá três passinhos e voa
o espaço de um, 

mais três passinhos… 
Não sei em que momento se feriu, 

a avezinha. 
O processo é de reabilitação 

– de dentro para fora – 
Até parece que saiu agora

do ovo!…

QUATORZE ANOS

Quatorze anos. Se não cresceu, não 
aprendeu, depois de tantos tombos, 
te dou de ombros… e vou pra casa. 
(…) Hoje, quando eu estiver feliz e 
satisfeita comigo mesma e todas as 
coisas que sempre busquei, quem 
sabe, eu queira outro alguém, afinal, 
eu já tive quem sempre me acordava 
do sonho antes de chegar nele e 
agora não pretendo correr o risco 
de ter alguém travando o meu riso, 
me atravancando, atrasando (…) Se 
não sei tudo que quero, sei ao menos 
o que não quero. Quando eu tiver 
algo para oferecer estarei pronta para 
receber (…) e que eu não te tenha 
como minha muleta, nem meu 
amuleto [o mesmo pra você] – embora 
eu saiba que me trará sorte, te dará! 
No amor e na vida =)

A HISTÓRIA AGORA É 
OUTRA

Só acho que – com você – poderia não 
acontecer muito diferente, entende?… 
A história não deve se repetir, tem que 
acontecer muito diferente.”

SERÁ O FIM

Um dia tudo para. 
Um dia tudo acaba. 
Um dia tudo morre.
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A CHAVE DE CASA

Vai, pode ir. 
Eu abro a porta pra você sair, 

vou te deixar partir… 
Não importa que rumo tomarás, 

à procura de quem irás…

Vai, pode ir. 
Sai em busca de liberdade! 

Não olhe para trás, sem saudade… 
Não deixe pistas, nem pegada, 
o tempo brevemente apaga…

Vai, pode ir. 
Perca o endereço da residência, 
não mande correspondência… 

Segue com carinho, devagarinho, 
ande de mansinho

Vai, pode ir…

DEL

Coração formatado 
(…pesquisando… pesquisando…) 
– sentimento não encontrado –

MISSÃO CUMPRIDA

Só precisava 
completar minha missão 

– cumprida – 
selada e carimbada.

EU TENTEI CULTIVAR AS 
FLORES

Pano de chão, 
Trapo, Esterco, Lixo… 

Uma podridão 
espalhada pelo chão 
de seu coração: __ 

“Eu tentei cultivar as flores”
 

E do que morreu 
se transformou  
 - fertilizante - 

para fazer crescer os sonhos 
ventilados 

com cheiro de alecrim.

É PRIMAVERA!

Depois das folhas secas 
é preciso o verde… 

Assim como o arco-íris 
depois da tempestade… 

Atravessar agosto é preciso 
para chegar setembro… 

Pinte 
colore 
invente 

Outra vez, tente!

SOMA

Não acaba porque o feijão queimou, 
porque a roupa não ficou bem lavada, 
ou porque ficou mal passada, por isso, 
aquilo ou por nada (…) Somam-se os 
anos, todos os dias – desgasta, subtrai 
– o saldo, a conta.
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UM CASAMENTO QUE NÃO 
CASA

Eu sou do tempo em que casamento 
era único – pra vida inteira – e que 
tinha que suportar o que viesse: 
humilhações, agressões gratuitas, 
enfim, tudo que te faz mal: alguém 
que reclama do seu jeito, que não 
gosta do seu perfume, que cala o 
seu riso, e que quer fazer de você 
outra pessoa que não é – ou seja, 
incompatíveis! Parece, ou talvez eu 
tenha desrespeitado essa regra quando 
resolvi romper o meu relacionamento 
de anos, já que, na verdade, eu ainda 
não consigo entendê-la muito bem, 
só sei que não era isso que eu queria 
‘pra sempre’! Antes a solidão genuína 
a presença que maltrata. Deus me 
quer feliz da vida.

VIRE A PÁGINA

Viva o hoje e vire a página 
amanhã… que será outro dia!

DO OUTRO LADO DO MEDO

Olhou no espelho e disse: – 
Covarde! 

(Esta foi a imagem projetada de si, 
desapontada) 

Não é ninguém, senão 
você mesma para mudar isso: – 

Coragem! 
E foi… 

Desistiu e pros 
            seguiu!

A MÃO QUE LEVANTA

Não busco a mão 
que levanta a minha no pódio 

Mas pela mão 
que também me levanta do pó!

A MINHA ESSÊNCIA

Junto os meus cacos 
e desço 

a casa do oleiro 
para que tuas águas 

amoleçam 
e modelem 

conforme o teu querer

“__ Que mãos te destruíram?…”

Ergue-me 
para que te sirva – 
só que não vazia, 
semeie, pois, o 

fruto do Espírito 
Regue-me 

e frutos dará!

“__ Que mãos te levantaram?…”

LIBERA

Se 
não 

sente 
minha 
falta, 

já 
está 
de 

alta.
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NAS ASAS DO VENTO

Céu azul, linda paisagem. 
Eu entregue ao vento. 

Vivia além terra, 
momento entre as nuvens. 
A ilusão turvia meus olhos, 

estava deslumbrada. 
Quando, de repente, 

uma súbita corrente de ar 
abriu a porta da fantasia 

e me aterrissou para vida real.

Desejo voltar para lá. 
Ver o encanto se revelar. 

Estou em busca do caminho. 
Procuro os rastros 

no chão dos meus sonhos, 
pistas no meu coração. 
Sei que a passagem está 

aqui no meu peito. 
Talvez eu consiga voltar. 

Vento, l e v a – m e ~~~~

INTEMPESTIVA TEMPESTADE

O que o vento não levou – 
e tiver que levar, 

leva!… 
Eu não tenho nada, 

nada!… 
O que trouxe pra ficar, 

fica!… 
Eu tenho tudo, 

tudo!…

ENQUANTO BATIA O 
CORAÇÃO

A sensação era de que, 
enquanto batia, 

o coração era quebrado.

Não doía, 
esquentava o peito.

Não saia lágrimas 
só risos.

COM OU SEM VOCÊ
 

Quando você apareceu 
minha estrada se fez flor. 
Caminhando ao lado seu 
floresceu em mim o amor.

Quando você foi embora 
desfaleci-me em teu adeus. 
Aprendi sem mais demora 
sorrir sem os braços teus.

DESENCONTRO

Enquanto o mundo girava, 
Soltamos as mãos. 
Nós nos perdemos.

PÉTALA VERMELHA

No coração rasgado 
Um espinho feito faca 

Faz sangrar uma lágrima
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O VENTO LEVA, O VENTO 
TRAZ

Em cada novo começo é preciso 
parar e esperar 

a poeira assentar 
para enxergar 

[ De tudo que ficou 
 Do que o vento levou ] 

Qual a melhor direção a trilhar !

UM DIA DEPOIS DO OUTRO 

Ontem, 
eu fui para a direita,  
você para a esquerda.

Hoje, 
a possibilidade de atarmos  

as mãos é nula.

Amanhã? 
Se a estrada for circular, 

quem há de saber?

XEQUE-MATE

Já não dá pra fugir 
nem se defender 

Sem mais o que fazer… 
Sob ataque, 

recebo um xeque –mate!

COMEÇOS

Hoje é Segunda! 
A oportunidade no início. 

Segunda vez, amanhã. 
O início da oportunidade.

OBSESSÃO

Vou sair da sua estrada, 
Partir em outra caminhada. 
Estou colocando um fim, 
Mas você não sai de mim.

 
Sentimentos vêm e vão. 
Só pode ser obsessão. 
Eu digo não e não, 
Mas é tudo em vão.

Eu oro para esquecer, 
Não sei mais o que fazer. 
Deus não quer me ouvir. 
Abandono e vou dormir.

Sentimentos vêm e vão. 
Só pode ser obsessão. 
Eu digo não e não, 
Mas é tudo em vão.

Inicia uma outra estação, 
Com a saudade no coração. 

Saiba que eu já desisti, 
Só não consigo resistir.

Sentimentos vêm e vão. 
Só pode ser obsessão. 
Eu digo não e não, 
Mas é tudo em vão.

VINAGRE É VINHO QUE 
NÃO DEU CERTO

Ando perdendo o apetite 
por algumas coisas

que me davam prazer!… 
Tem que ser seco ou suave 

Agridoce está me embrulhando   
 o estômago!
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LINHA DE PARTIDA

– Inteira – 
depois da part_ida  

ao meio

PALIDEZ

Na parede amar.ela, 
massa corrida no trincado, 

não conserta, maquia

CALCANHAR DE DONZELA

Uma flechada no calcanhar 
Palpitante despertou 

no leito 
Numa acelerada pulsação, 

um desconcerto, 
se recusa acalmar no peito, 

faz perder a razão.

Batimento desafina. 
A inquietude que domina 

No esteio da fé 
Guarda e salva … consola 

Sepulta, esmaga.. 
o que mata o corpo, 
esmorece e apaga…

Custa agora desencantar 
Mal sabe o que sente. 

É um felino desassossego. 
Endeusada 

num inferno astral… 
Para adormecer no aconchego, 

dai-me pousada!

ESCURE’CEU

Céu azul 
em quebra-cabeça: 

vi a moldura e fui montando 
– peça por peça – 

as cores que iam surgindo…

Ao final, num piscar, 
percebi o trocadilho nos encaixes, 

notei a imagem distorcida. 
Sobre a cabeça desmontou 

estrela cade 
           n 
           t 
           e 

                 O céu caiu!…

O FIM

A mesma mão que  
levanta, 

é a que derruba. 
Leva à fama 

e joga na lama. 
Faz e desfaz. 

Acaricia e mata.

FIO DA MEADA

Encontro dos fios 
Conexão 

entre as palavras e a realidade 
Reticências (…) 
Curto-circuito 

Descarga de energia elétrica 
As letras se desligam 

Apagão 
Perdi o fio da meada 

Ponto final.
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FIM DE FESTA

Chegar no fim de festa, 
só se quiser comer sobras, 

lavar prato sujo 
com cheiro de peixe podre! 
Vão precisar de muito sabão 

pra limpar o salão

BATALHA DIÁRIA

Matar 
um leão 

por 
dia

Cansa

Um 
dia 

um leão 
mata

RODA VIVA 

Roda agigantada 
em torno de um mesmo eixo 

De cima para baixo, 
de baixo para cima. 

O mundo 
em rotação.

SORVE-TE

Nas tuas mãos 
– derretendo – 

por entre os vãos dos dedos

A RAZÃO

Você foi a razão 
do minha canção (…) 

Mas, a tua razão 
tirou-me a canção!.

MORRENDO

Comecei a 
seguir 

morrendo. 
É parte 
de mim 

que reparte! 
Não parte 

que eu 
morro.

Dormi 
morrendo 
Acordei 

morrendo 
Eu ando 

morr 
endo 

e indo… 
√v^√v^√♥____

DO CAOS AO CAIS

Talvez esteja na hora de 
juntar os nossos cacos.

SETE ANOS

 Teu rosto   
refletia imagem idealizada 

– o espelho quebrou –   
Sorte!…
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LIBERTA DE TI

Anjo que passeava 
em meu sonho, 

Nosso amor jaz adormecido, 
sepultado. 

O encanto, na lembrança, 
embalado. 

A ilusão rasguei 
num poema tristonho.

Foste embora causando 
tempestade. 

Ao som da chuva, banhado, 
consolado. 

Retorna como brisa 
no céu aveludado. 

O temporal passou, 
foi-se o dia, tarde.

Meu sentimento foi lançado 
ao vento. 

Agora já não há mais 
pranto derramado. 
Estou absolvida por 
um dia tê-lo amado. 
No ar, só o balbuciar 

de um lamento.

CASTELO ENCANTADO

Enquanto destrói as paredes 
– do amor – 

outro utiliza os tijolos 
e constrói…

Há sempre um castelo erguido 
para abrigar 

o Rei e a Rainha

AS FOLHAS ARDEM

O amor ateia a chama  
que se abate no medo. 

Tudo cinza, 
em cinzas. 

Do crepitar da 
labareda 
ao gelo 

que estremece. 
Restaram faíscas.

DESPEDIDA

Já virando a esquina, 
você e a sua malinha… 

_ Devolva meus pertences!

TÃO CEDO

O ônibus vai passar, 
você vai pegar? 

Não sei se está na hora 
de partir ou de chegar 

Eu não pretendo ir 
Fica também um pouco mais! 

Não terá outra segunda 
Quem sabe numa terça 

ou n’outra feira 
Num sábado de açaí? 

Agora, assim?

PEDALADA  

Bicicleta sem breque 
Pneu furado 

Parada obrigatória 
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RECOMEÇO

Teve um período em que eu afastei 
Deus do centro da minha vida, 
e, conseqüentemente, a vontade 
Dele pra mim. E num momento 
de reflexão com Deus, Ele foi me 
mostrando as digitais deixadas de 
seus dedos, provando que, mesmo 
quando eu estava fazendo algo em 
desacordo com o seu querer, e muitas 
vezes, contra o meu também – Ele me 
sondava …ah…“_Deus, você estava ali?” 
Ele me permitiu, as conseqüências 
vieram, mas Ele estava comigo sim! 
E não me deu as costas, eu que não 
tive olhos para Ele. E n’outra situação 
mostrou-me claramente que Ele tinha 
o controle da situação, só permitiu 
e ah…“Deus deixou seus rastros!” 
Obrigada! […] E o que mais Deus, o 
que mais?… [Feliz!]

 
“Como estou feliz, 

meu Deus! 
Como estou feliz! 

E nem sei ao certo a razão 
deste transbordar… 

A minha alma 
goza de tamanha 

felicidade 
que não consigo 

conter o borbulhar das palavras 
em meu peito…”
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Livro 12

Um Encantamento 
Pela Vida
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A VIDA É MARAVILHOSA

A vida é maravilhosa! Estava pensando 
que oportunidade divina Deus nos 
confiou de sermos o protagonista da 
nossa história nesta terra fantástica 
(e decadente!). Somos humanos, 
palpáveis, vemos, sentimos, ouvimos, 
sonhamos; temos alma, cérebro, 
sangue, carne e ossos. Um espírito 
inundado nas páginas de lentas e 
profundas transformações. Tenho 
muita afinidade com a narrativa 
e todos os personagens que me 
rodeiam. Eu sou mortal. Eu estou 
super feliz!

A SUBIDA

Do alto do precipício – 
Dá um impulso e sobe, disse. 

Atirando-me à vida

INÉDITO, OUTRA VEZ

Acredito não estar vivendo nenhum 
tipo de sentimento que já não tenha 
catalogado antes, só que sentir ontem 
não é o mesmo que sentir hoje, 
alguma coisa se perde, se apaga no 
intervalo de uma emoção e outra, 
por isso é preciso registrar novamente, 
reciclando palavras, pois aquilo que 
aconteceu pela segunda vez tem 
grande chance de se repetir pela 
terceira, quarta… seja aqui ou ali…

EU NÃO DEIXO DE 
ACREDITAR

Eu sinto 
a vida percorrendo 
nas minhas veias 
do alto da cabeça 
a planta dos pés 

Pulsa 
o verso que agora falo 

e expulso 
para não morrer 

O sonho que 
me faz sorrir 

e me faz chorar

[ Eu não deixo de acreditar! ]

FELICIDADE

Eu te desejo felicidade! 
Aproveite a idade 
A vida é brevidade 

Eu quero ter felicidade!

Eu vou indo 
Você também vai… [é o caminho!] 

Já estou a caminho 
da cidade.

FRESCURA

Nós, 
Aperto e frouxura 

Sana e loucura 
Tonteira 

e outra asneira 
A vida que procura 

rima com 
Frescura!
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CÉU AZUL

Olhando para o céu esta manhã:- 
“como estava lindo!” Eu falava pra 
Deus: - O seu brilho é tão intenso 
que é necessário que as nuvens te 
encobertem, para que possamos 
olhar para o céu, pois, olhos 
nenhum é capaz de suportar a tua 
Luz Divina, que por entre as nuvens 
deixa resplandecer… Ah! Estás aí! E 
detrás delas, como se um véu que 
separa e guarda, escondidas as tuas 
promessas de Amor, aquilo que Tu 
tens preparado para aqueles que te 
amam. Sim, um dia eu ei de ver, um 
dia eu ei de ver-te! “

SEM ESFORÇO PARA SER 
FELIZ

Não brigo, não forço 
O que é pra ser meu 

tem que doar-se. 
Eu estarei sempre por perto 

para quando apontar do outro lado 
estar pronta para dizer: 
__ Vem… eu te recebo!

À LUZ DE VELA

Apague as luzes 
Risque o fósforo 
Acenda o fogo 
Faça os desejos 

. 

. 

. 
À luz de vela!

DELÍCIA

É tão mágico 
que fica quase impossível 

não sorrir 
[mesmo se chateada] 

É tão doce 
que fica quase impossível 

não lamber 
[mesmo sem apetite]

Tem gosto de poesia 
No fim do arco-íris um pote 

de alegria! 
(…)

EXTRA

A nossa rotina não é ordinária 
– pelo contrário – 

Você a torna extraordinária !

CASTELO DE DOCES

No café da manhã de sexta-feira, 
enquanto eu colocava doce no pão, 
eu fiz um pedido, como se uma 
oração:- “que seja doce!” ( o dia, a vida, 
o que está por vir…). Logo, mais a 
tardezinha, eu me deparei com um 
“Castelo dos Doces” ! (…) Achei, no 
mínimo, curioso.

VIVER

Você é um bom motivo
para eu querer viver…



BiBlioterapia

164

1,2,3 …

Que bom que chegou! 
Feliz que veio. 
Antes era eu 

Agora somos nós 
dois 
ou 

três!

EU E A CORUJA

Ontem eu vi uma coruja 
– olhos nos olhos – 

Ela pousou o voo e percorreu 
meu pensamento: 

“__ Por favor, pára, 
não me leve mais nada!…”

Sorte ou azar?

Antes me amedrontava ao ouvi-la, 
agora que a vi, 

entrei em comunhão… 
Qual o sinal? 

“Ele é para onde eu estou indo 
e não de onde eu vim…”

SETE VIDAS

Não, não se preocupe! 
O poeta morto está vivo 

Não sei quantas de suas vidas já usou…
É que a subida é cansativa, 

se deitou.

SINAL DE VIDA

__ Ele não está mais se mexendo, eu 
disse.

__ Meu Deus! Será que ainda está 
vivo?…

[ Coloquei a mão na barriga e 
ele começou a se movimentar 
rapidamente: de lá pra cá, de cá pra lá, 
como se: – eu estou aqui!… eu estou 
aqui!... ] Saudade, baby?…

 Ah!… Quanto encanto há nisso! 

CAIXA DE BIS

Feliz, quero bis!

UM CASO DE AMOR COM A 
VIDA

Além dos presentes recebidos, 
guardo lembranças 

do passado, 
mando flores para o futuro!… 

Mudas de sol , 
espreguiçando na escuridão da 

noite, 
flertando e 

corando a face da lua, 
Como se não tivesse pressa de 

chegar. 
E o dia fica lindo!…
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DE MIM, DIÁRIO ABERTO

Não tenho vergonha de ser quem 
sou 

Não sou mais 
nem menos que você 

Não finjo ser, se acredita que sou, 
não tenho culpa 
Vivo desarmada 

(morro de rir até de mim) 
Eu sou feliz assim!… 

Não tenho medo de ser uma gafe 
Choro, erro, mudo de opinião 

(foi por um triz!) 
Subo no salto 

e ando descalço, é mais suave 
Meus passos não são tão rápidos 

e nem tão lentos 
Se foi pra derrubar me fez ir além 

Sei ser forte, 
e, tão frágil como porcelana… 

Imperfeita, 
mas bem intencionada! 

Preciso de poucos amigos, 
muitos aplausos me intimida 

Eu já disse que odeio
 a alguém que amo 
(em legítima defesa) 

Não tenho medo da morte 
também sei dançar sozinha!…

HALLS

Um gelo na barriga (…) 
A refrescância de um halls 

no estomâgo. 
Pulei de paraquedas !

DIA DA FELICIDADE

Somos os donos da festa. 
Sinta no vento a alegria. 

Confetes… deixe a modéstia. 
A ordem hoje é: sorria!

SABOR DA VIDA

Para saborear a vida 
é preciso vivê-la devagar 

Mastigar bem cada momento 
Respirar, sentir o cheiro 

de algo muito bom chegando… 
Não exagere no tempero, 

muita pimenta pode estressar 
O sal e o açúcar 

deve ser usado com moderação 
Observe o tempo, 

não deixe passar do ponto 
Sente-se à mesa com apetite 

e deguste um bom dia!…

ANJO DE LUZ

Sei que a morte para vocês não foi 
uma figura monstruosa, de vestido 
preto e gorro, com uma foice assassina 
na mão , mas sim, um anjo, de cabelos 
macios como algodão, branco e 
iluminado, que desceu do céu, 
atravessou o telhado da casa, e libertou 
seus corpos já maltratados e sofridos, 
um trapo de veste que encobria suas 
almas, sendo conduzidos de retorno 
para sua verdadeira Pátria, onde a 
paz é plena e a felicidade é completa.

Para mammy e pappy
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DELICADEZA DO DIA

Na primícia 
do dia 

Você me despertou, 
adoçou 

e acompanhou 
o meu café 
da manhã

SORRISO DA MANHÃ

Hoje a alegria bateu na minha janela. 
A manhã sorria à minha espera. 

Retribuí exuberante- a vida é bela.

Prendi-a nos braços, nada de tristeza. 
Ah, o dia, um requinte de beleza. 

Mandei um beijo para a mãe natureza.

Bom dia aos pássaros, aos rouxinóis, 
Às flores, aos girassóis… 

Bem-vindos todos os dias de sóis.

EU AMANHECI PARA SORRIR

No lugar 
da dor, da morte e da tristeza, 

Deus fez nascer o amor, 
trouxe vida 

e transformou em alegria. 
Ele sabe 

o quanto você chorou 
para conquistar esse sorriso.

CHUVA DE FOLHAS

Diz-se que, 
“não cai uma folha 

da árvore 
sem que Deus 

disso tenha ciência” 
Então, 

me diga – 
O que significa 

aquela chuva de folhas, 
hoje, 

sobre as nossas 
cabeças?

[ Como se fossem borboletas ]

SOPRO

Existência humana, 
efêmero presente. 
Nada é constante, 

tudo se vai 
apressado, abreviado. 

Voa! 
Move-se 

continuamente, 
gradualmente. 

Infancia, 
Juventude, 
Meia Idade, 

Velhice. 
Um sopro.

COLHA O DIA

Não sabote a felicidade! 
A semente da alegria 

brota com prosperidade. 
Mão vazia, não! Colha o dia.
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UM CONFORTO

Quando viemos ao mundo 
– choramos 
E somos recebidos com sorrisos 
Ah, que dia! 
E quando partimos penso que 
devemos 
– sorrir, cantar 
Não quem fica [a lamentar] 
quem vai. 
Ah, quanto tempo!

E EU CONTINUEI COM VIDA

Se for pra ser 
que seja pra valer 

– eu disse – 
me deixa viver 

ou morrer! 
(…) 

E eu continuei com vida 

AH, QUE DIA!

Ah, dia!

seja bem-vinda 
ao dia

Ah, ah, ah!

A vida vibra 
Lira

ORA BOLAS

É hora de dizer: 
– já era! 
Ora bolas 

‘bora’ Ser Feliz!

O BOBALHÃO

Diga que é só ficção 
seu bobalhão 

Parece mais uma de sua gozação 
Você me faz rir 
me faz chorar… 

Na tua sensível atuação 
Você me faz chorar 

me faz rir… 
Que chateação! 

Não era hora de fazer encenação…

“Escute, está ouvindo? 
– Carpe – ouve? – 
Carpe, carpe diem 
Colha o dia (…) 

tornem extraordinárias as suas vidas”

Trecho do filme “A Sociedade dos Poetas 
Mortos“, falando do Carpe Diem, 

onde a personagem de Robin Williams 
representava o professor Keating.

A MORTE E A VIDA

A morte é um processo natural 
da vida que ainda consegue nos 
surpreender – nos deixa chocados, 
mas não desesperados, abatidos, mas 
não desanimados. Porém, quantos 
inconformados?… Somos um 
tesouro num vaso de barro: ainda 
que o exterior se corrompa, a alma é 
incorruptível – o material é separado 
do imaterial. O caminho que leva à 
vida eterna é estreito e apertado e o da 
morte eterna é largo e espaçoso +++

SORRISO

Quando eu vi 
– sorri só – 

Sorri pro sol!
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DIA LINDO

Assim… 
de tão madurinho 

caindo do céu 
na minha mão, 

macio, 
como um algodão 

doce 
a ser degustado 

. 

. 

. 
– o dia – 

Carpe diem.

ESFINGÊNIO

Eu sinto tanto, 
se você não sente… 

Eu sinto muito! 
(…) 

Respira fundo 
Ainda tem um mundo 

de oxigênio 
nesta vida, Esfingênio!

[ Eu vivo sem você ]

CHOCOLATE MEIO AMARGO

O sabor amargo 
vem pra apurar o doce 

Assim como 
as alegrias e as tristezas 

se misturam 
– o gosto e o desgosto – 

e tornam a vida um 
chocolate meio amargo

A VIDA BELA

Sinto as batidas 
do coração 

como um soar de tambores 
[ Amor, 

uma canção tocando 
a alma ] 

A nossa vida 
será de uma alegria 

que os mortos vão chorar 
por não viver […]

OBA!

No coração um 
tum,tum, tum, tum 

acelerado 
Tudo bem que atrasado… 

Eu permito 
Admito! 

Oba, oba, oba! 
(boba)

BOM DIA

Senhor, 
que cada passo, 
cada desenho 

do dia 
seja traçado pelo teu dedo 

Escolhido a dedo 
os detalhes, 
a cor e sabor
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MEU ESTILO DE VIDA

Eu não me considero uma mulher 
consumista, dessas necessidades 
femininas […] Tenho um creme 
ideal para cada parte do corpo, e não 
compro mais sem antes acabar. Sou 
de pouca maquiagem, no dia-a-dia só 
uso filtro solar com tonalizante (de 
preferência), o que mais diversifico 
são as cores de batons, e geralmente 
tem uma boa durabilidade. Não 
tenho estoque de shampoos e cremes 
para os cabelos, uso até o fim. Ah, 
e falando neles, vou ao cabeleireiro 
semestralmente ou anualmente, pois, 
quando posso eu mesmo dou conta 
do recado. Quanto às roupas, não 
faço questão de marcas ou preços, se 
gostar de uma barata, eu compro, e 
se de uma cara, também adquiro sem 
culpa, já que não sou de excessos. 
Quando eu ganho alguma peça que 
faça meu estilo, eu uso também, 
e agradeço! E se em algum mês o 
dinheiro ficar curto, eu não acuso o 
meu salário e nem o meu emprego, 
acho que eu gastei mais do que 
deveria e procuro consertar pra que 
isso não se repita no mês seguinte. ( 
Enfim…) Quanto a alimentação estou 
buscando encontrar o equilíbrio – eu 
me amo mais que açúcar e sal!

TUDO BEM, VIDA

Bem na vida! 
Bem vinda! 

Tudo bem, Vida!

QUE EU NÃO ME PERCA

Que eu não perca 
a vontade de querer 
Que eu não perca 

a minha sede

Que eu não perca 
a vontade de amar 
Que eu não perca 

o meu apetite

Que eu não perca 
a vontade de embelezar 

Que eu não perca 
a minha vaidade

Que eu não perca 
a vontade de sonhar 
Que eu não perca 

a minha vida

[…] 
Que eu não me perca.

PASSARINHO VERDE

Hoje eu vi 
um passarinho verde 
Motivo que me traz 

alegria 
e en-canta 
o meu dia

BEIJA FLOR

Hoje cheirei 
uma flor. 

Ela me beijou!

Que seja um 
Feliz 

Setembro!
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A CASA É SUA

Seja bem-vinda, alegria! 
Hoje vamos nos divertir 

(quem diria?) 
Não vai embora ainda, espera… 

Vou fechar a porta, 
trancar a janela. 

Nenhuma brecha. 
Ops! Uma inevitável fresta – 

os lábios entreabertos num sorriso. 
Não tardou, do lado de fora: 

toc! toc! … 
__ Adivinha quem é? 

Tentei fingir não ouvir. 
A importuna visita, não atendi! 

(Onde alegria está 
a outra não pode entrar) 

__Venha outra hora, eu disse, 
no caminho perca meu endereço

EU VOU MORRER, SENHOR?

Eu vou morrer, Senhor? 
Pra mim não tem problema 

nenhum 
Eu até prefiro 

Já concluí minha missão? 
O resto outros farão… 

Tem nada que me prenda 
a este mundo não. 

Todos vamos um dia… 
Pode ser hoje, 

amanhã ou depois… 
Pode me levar se quiser, então!

DESEMBRULHA

Sei que é coisa boa 
embrulhada no que dói 

_ Que não doa! 
Uma prece ressoa. 

Desembrulha… 
o laço, todo nó 

E receba:- 
o presente da vida!

BALANÇO

No balanço 
da vida 

eu me lanço. 
Nas idas 
e vindas 

às vezes, alcanço. 
Nas subidas, 
e descidas, 
também 
danço.

MANHÃ BELA

Por que escrever estrela, 
se a manhã se faz tão bela?… 

Aqui é primavera!

PRESENTE

Estou muito feliz 
__ Você sabe o que é isso? 

Presente de Deus! 
O resto é passado (…)
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COMO VIVER A VIDA É 
SUBJETIVO

Perguntei: 
__ Você é infeliz? 

Eu acho que se mata aos poucos…
 

Respondeu: 
__ Não. Eu sou feliz assim!

 
Pensei:  

“Ah! Então, você vive.”

CAÇA AO TESOURO

A vida se dilui na efemeridade. 
Todos nós, um “Zé Ninguém”. 

Seja mendigo, príncipe, ou sei lá quem. 
O mapa dourado segue… 

Em busca, no labirinto, persegue, 
dobra as esquinas, os muros. 

Às pressas… o futuro.

Voam as horas num instante. 
O amanhã chega, é dia! 

Vão se apagando distante… 
Só lembranças fugidias.

Não pára para abrir o presente: 
“O Presente”, entende? 

Segue velozmente a viagem 
na vã ilusão, do personagem, 

que ajuntando ouro, 
viverá, aqui, na ilha do tesouro, 

a tão sonhada imortalidade?

O PULSAR DA VIDA

O sol derrama seus raios luminosos, 
o azul do céu reflete o prazer do 
novo dia. Abro a janela, o manto 
da manhã explode em lilases cores, 
flores e amores. Um vento puro 
envolve a minha pele. Âmago 
revigorado, esperanças restauradas. 
Tempo de despertar, reproduzir, 
florir… “_ Carpe, ouve? Carpe, carpe 
diem.” Colha o dia, a oportunidade, 
o recomeço. Os pássaros cantam, o 
cachorro late, barulho de carros, 
um burburinho nas ruas…Agitação 
em perfeita harmonia. Movimento, 
pulsação, /tum,tum/ Vida! Logo o 
crepúsculo vespertino vestirá os céus. 

A noite trouxe a companhia da 
melancolia, eclodindo o lampejo 
da pálida lua. As estrelas, também 
irradiam encanto, adornam o negro 
céu com gotas de prata. No silêncio, 
escuto a sinfonia do vento, com a 
melodia aconchegada nos braços, 
bailando na serena noite de luar, 
espalhando carícias do Criador. No 
ápice, a cigarra com sua cantoria: _ 
Quer atrair as fêmeas, ou é gratidão 
à vida? Uma incógnita da criação! 
Fecho a janela e tudo parece calar. É 
sinal que o amanhecer vem chegando. 
Depois de uma noite escura, um novo 
sol brilhará.
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UM POEMA E UMA FLOR

Em cada poema 
que aflora, 

uma flor rompe na rota 
… 

E a vida brota 
na aurora.

AMIGO ANIMAL

Aquiles… Kyle… Qui… 
Saudades!  

Meu coração late por você.
Espoleta, olhos sempre contentes, 

fazia tanta bagunça, 
tirava risos da gente. 

Agora, te ver nunca mais.
Os latidos em que a amizade 

brincava, 
fatalmente abafados na areia. 

Ali, por onde o passarinho gorjeia.
Perdão, amigo, 

dessa vez não foi possível. 
Já sem alento – viveu tão pouco – 
partiu rosnando um adeus rouco !

QUE SEJA SEMPRE PRA CIMA

Apesar disto ou daquilo, 
a gente vai … Vida! 

Mesmo não sabendo certo a 
direção 

Seguindo o impulso 
de ir pra algum lugar 

– visitado ou desconhecido – 
Para dentro ou fora de nós 

Sem medo da ida …

FELIZ NOSTALGIA

A noite chega, festa esplêndida 
O Sol entra para brilhar 

Sirva-se de algo triste, um aperitivo 
É hora de começar 

No cálice, a luz de um claro vinho 
É preciso se embriagar 

A melodia nostálgica vamos dançar 
( Lábios ao fulgor do sol 

num beijo que derrete o céu ) 
Chora a canção que fiz agora, 

S o l O u ç a nesta hora 
Vestido de gala, à tua mesa, na sala 

No peito a última cantiga 
que no íntimo abriga 

Mil notas! Mais brindes!… 
Os anjos chamam e a taça se 

derrama.
 

Homenagem Robindronath Tagore

TODO DIA

Estou desorientada com a semana, 
o relógio, o calendário 

Que dia é hoje? 
Numa manhã a gente acorda, 

na outra dorme 
Acho que a hora é 

agora (…)

Toda a hora é hora 
De amar 

De tomar chá 
De deitar, de levantar 
De falar com Deus (…) 

E a vida vai acontecendo 
sem a-notar as horas!
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AUTOESTRADA

Na estrada da vida eu vou seguindo, 
caminhos por vezes longos e 
desconhecidos. No peito eu carrego a 
pressa, mas piso de leve no acelerador 
para delongar a viagem, retardar a 
despedida. São tantos os automóveis 
indo e vindo (…) Já vivi em situações 
de velocidade máxima, mas é preciso 
diminuir a marcha, gradualmente: 
quinta, quarta, terceira – como descer 
uma escada, seus degraus – não 
bruscamente – segunda, primeira... 
Sair da pista, se necessário, e ir 
para o acostamento. Parar para um 
conserto rápido, quem sabe, fazer uso 
do estepe… Respire, relaxe, pense, 
consulte um guia de estradas, renove 
as esperanças, reorganize as idéias.
Um breve stop poderá salvar a sua 
vida. Quem sabe é essa pausa que te 
levará a tomar a direção certa, talvez, 
até mesmo fará você buscar o retorno 
para lhe proporcionar um novo rumo, 
é assim que funciona. Nem sempre ir 
avante significa não trocar de roteiro, 
a mudança é inevitável, acontece a 
todo o momento. Feito isso, não 
tarde, ação! A vida é pulsação. Engata 
a primeira, a segunda, a terceira, de 
forma ordenada, senão poderá lhe 
causar complicações.

Perdido? Não adianta a velocidade se 
não souber o caminho, se informe 
antes. A pé? Tome um ônibus, ou tente 
uma carona, há muitos pedregulhos 
na rodovia. Não conseguiu? O 
importante é chegar lá, não desista, 

um tênis leve com amortecedor é o 
mais indicado para caminhada. Seja 
sábio, não vá andar no meio da pista, 
pode ser atropelado. Não enxerga 
bem? Use óculos, abra sua mente, 
não perca o endereço, vai em frente.  
Olhar para trás só pelo retrovisor.

Faça uma viagem venturosa, ouça suas 
músicas prediletas, tente cultivar bons 
pensamentos, e sem pressa, aprecie 
as belezas do caminho, e que assim 
você possa chegar com sucesso até o 
seu destino.

VINAGRE EM VINHO

Podemos até dizer que seja milagre. 
Pra mim tudo é milagre 

– A vida por si só: – 
Tão inexplicável, divina... 

E toda a trama que a envolve e 
segue 

É milagre! 
(…) 

E que se transforme 
vinagre em vinho!

CELEBRAÇÃO

Vinho 
Taças aos céus. 

Um brinde ao novo 
( Tim* 

Tim ) 
Saúde!
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UM TRIBUTO

Certo dia, quando eu passava em 
frente ao cemitério, pensei: “Para 
estes não tem mais jeito… só aguardar 
o julgamento final. O que fizeram, 
como viveram suas vidas, como 
morreram, tinham religião e moral, 
aceitaram o Filho de Deus, para onde 
irá a sua alma?” Foi determinado e 
conhecido o seu fim. Adeus! E ainda: 
“eu vivo, e quero cumprir a missão que 
me foi dada a realizar nesta terra, e que 
eu não venha decepcioná-lo, mas superar 
os desafios, a par com Deus, que aqui um 
dia foi homem”, e honrá-lo e dar glória 
ao seu nome. Ao Deus!

VELHA CANÇÃO

O dia amanheceu lírio laranja, 
raiou um bem-querer, 

iluminando a canção de sol 
“Parabéns à você!…” 

Hoje é o seu dia, vamos festejar 
“nesta data querida!…” 

Um cheiro de hortelã do campo 
veio anunciar 

“…muitas felicidades, muitos anos 
de vida!” 

__ Que tal um piquenique? 
“É pique! É pique!…” 

De flores silvestres vou te ofertar 
um ramalhete 

acompanhado de um bilhete: 
Feliz Aniversário!

CONVITE À PREGUIÇA

Olho para o calendário 
-feriado- 

A data se solta da 
folhinha numa folia 

e salta em festejo com o 
-facultativo- 

A preguiça enfeitiça! 
Nada de despertar 
ouvindo o celular: 

“acorda preguicinha… acorda!”

 VIDA NO PARQUE
 

Vida lúdica, um parque de ilusões. 
Mistura de diversão, fantasia e 

medo. 
Estamos nele ou ele em nós? 

Roda Gigante, 
Montanha Russa, 

Gangorra, 
(altos e baixos) 

Jogos, 
(derrotas e vitórias) 

Bumerangue, 
(o que se lança, volta ) 

Carrinho de Trombada, 
(tem sempre alguém andando      

na contramão) 
Carrossel, 

(para quem fica dando volta      
em círculo) 

Tobogã. 
(sobe devagar, desce de uma vez) 
Na infância, apenas um ensaio,    

um preparo. 
E agora, será que tudo mudou 

ou foi nós que mudamos? 
Cante, ria, chore, dance, brinque, 

tudo isso faz parte 
da vida no parque.
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A TEUS PÉS

       No gramado da vida, você escalado.
É como a arte do futebol, igualmente.
          Hora de driblar… passar a bola.

  Quem diz contentar-se em só disputar, mente.
      Todos querem vencer, superar barreiras,

           de maneira inteligente.
     A posse de sorte vai e vem

                              no campo, rapidamente.
             É preciso garra para virar

                                 o placar de forma decente.
                Não podemos ganhar todas,

mas a oportunidade chega em algum instante.
             O tempo corre… o intervalo para redirecionar. 

                   O jogo avança, a disputa é crescente.
Grandes lances, ataca, defende,
simultaneamente.
               O treinamento emocional e psicológico
refletem precisamente.
Não basta desestabilizar o adversário,

                   a jogada tem que construir novamente.
               Impedimento, falta, pênalti,

        estão na competição, consequentemente.
              O revés não para, o aspirado gol  
quer alcançar até o finalm

                              e
                              n
                              t

                                 \\  e  //
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FAZ BEM

Um pouco de sol faz bem, 
muito sol não.

Um pouco de chuva faz bem, 
muita chuva não.

Um pouco de açúcar faz bem, 
muita açúcar não.

Um pouco de sal faz bem, 
muito sal não.

MEU MUNDO SENSORIAL

Até beijo 
Na hora errada 

Incomoda 
Quando o botão 

de regulagem 
esta no mínimo 

– Você está me ouvindo? 
Nem preciso 

tapar os ouvidos 
– Você me vê? 

Nem de olhos abertos 
De repente sinto 

um cheiro 
[…]

 ENTRE UMA TAÇA E OUTRA

O amor 
que não se diz 

se engole 
entre uma taça e outra 

de solidão 
e loucura.

A ENERGÉTICA ESSÊNCIA

Vai se desprendendo de tudo o 
que te consome. Faça uma faxina 
energética, espiritual e emocional. 
O que é abençoado, te abençoa. O 
que é amaldiçoado, te amaldiçoa. O 
que está no teu lar, está em você. O 
que está em você, está no teu lar. No 
contato diário, na familiaridade, na 
intimidade, nos pertences e na vida 
em comum. O que é meu vai pra ele e 
o que é dele vem pra mim, convivendo 
num só campo energético. (…) E que 
haja paz, amor, saúde, fé, harmonia, 
gratidão e contentamento.

DE GATO SAPATO

Muitas vezes a vida nos faz 
de gato 

Outras tantas 
sapato 

Observe onde planta as armadilhas 
:– 

Se hoje o calçador, 
amanhã o calçado 

E, simultaneamente, enquanto 
caça um, 

outro te caça!

[LOU] CURA

Não que a poesia seja a cura, 
na verdade, é um tratamento   

preventivo.
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EXISTÊNCIA

 O que é mais importante, 
a veste ou o corpo? 

Há corpo com ou sem veste. 
Não há razão para a 
veste sem o corpo.

 O que é mais importante, 
o chapéu ou a cabeça? 

Há cabeça com ou sem chapéu. 
Não há razão para o 
chapéu sem a cabeça.

O que é mais importante, 
a luva ou a mão? 

Há mão com ou sem luva. 
Não há razão para a 

luva sem a mão.

O que é mais importante, 
o anel ou o dedo? 

Há dedo com ou sem anel. 
Não há razão para o 

anel sem o dedo.

O que é mais importante, 
o sapato ou o pé? 

Há pé com ou sem sapato. 
Não há razão para o 

sapato sem o pé.

O que é mais importante, 
o dinheiro ou a vida? 

Há vida com ou sem dinheiro. 
Não há razão para o 
dinheiro sem a vida.

A VIDA DÁ UM JEITO DE 
ENSINAR

O que muitos não sabem é que 
todas as pessoas que passam por nós 
contribuem para o nosso crescimento, 
amadurecimento e fortalecimento, 
não só as que abraçam, mas também 
as que dão tapa na cara… nem é uma 
questão de perdoar, eu acho! A vida 
dá um jeito de ensinar (…)

ADENTRAR NO QUE O 
OUTRO É!…

Às vezes é preciso demonstrar 
– aridez e secura – 
tal qual é a razão… 

Mas, se você ir mais fundo poderá 
encontrar 

um coração de águas agitadas 
a ponto de transbordar…

O ENFRENTAMENTO

De vez em quando é preciso fazer o 
enfrentamento de alguns bloqueios 
internos. O obstáculo que te impede 
não é maior do que você, é apenas 
uma linha imaginária delimitando 
um território a ser ultrapassado. Pode 
ir e voltar quando quiser, é apenas 
uma decisão!
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O AMOR É A ARMA

O amor é a arma
[mais poderosa]

Se vence 
amando 

e não 
atacando! 
Ser sábio 

é mais 
do que 

ser forte!

SENTIMENTO DE 
INADEQUAÇÃO

Quando a gente sente não pensa, o 
sentimento não obedece regras, nem 
sempre respeita as normas cultas, 
incultas, ocultas…

TUDO FORA DO LUGAR

Tocava 
“Estranha Loucura” 

Ouviu? 
E daí 

que é uma 
estranha loucura

Só precisa 
de um pouco de 

água 
pra colocar 

a cabeça e o coração 
no lugar.

SINTO SEM PENSAR

O coração engana e o cérebro mente. 
Por isso, quanto mais eu penso, mais 
eu sinto. Mas só acredito quando 
sinto sem pensar […] Às vezes, me 
revelas o oculto antes que me venha 
ao conhecimento da mente o saber, e 
ainda quando chega à mente eu não 
consigo entender até que venha até 
mim, realmente.

A MÃO DIREITA

Eu não posso garantir 
longuras 
de vida 

àqueles que não lançam 
a mão direita 
na sabedoria

Eu já posso garantir 
lonjuras 

da eternidade 
àqueles que vivem 

muitas datas 
ou poucos anos

UM CONSELHO

O conselho instrui a partir do 
ponto de vista do consultor, sua 
vivência e experiência, inserido nos 
seus conceitos e preceitos, e, quem 
sabe, preconceitos – não aceite e 
nem despreze – reproduza-o em sua 
essência, avalie na sua consciência, 
pois há muito que só a Deus cabe 
saber, não pertence a ciência conhecer.
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A SABEDORIA DO SENTIR

Um coisa 
é reproduzir 
Outra coisa 

é viver

Se saber 
e não sentir 

Se sentir 
e não saber

A sabedoria 
perde 

o sentido 
de ser sabida

O LIMITE DA TOLERÂNCIA

Quando a minha paciência está 
pouca ou estou menos atenciosa, não 
significa que o meu nível de amor 
diminuiu, mas, sim, que a minha 
bateria de tolerância está mais baixa, 
quem sabe nuns cinquenta e cinco 
por cento quando algo exige setenta 
da minha calma; ou está sessenta por 
cento quando algo comanda vinte 
e cinco da minha alma. E daí que 
isso interfere na minha diferente 
reação perante ao motivo/ação ou 
afrontamento em questão. Eu pratico 
a tolerância.

O ANEL QUE TU ME DESTE…

Muitas vezes, insistimos na pedra, 
pensando ser preciosa,         e 

recusamos o ouro.

CONHECENDO-ME

Quando eu reflito sobre a minha 
própria loucura, fico lúcida, venço 
o que é falso em mim e fico mais 
próxima de saber quem sou, 
conhecendo-me (…) 

OS CINCO SENTIDOS

Com instinto 
de um cão selvagem 

fareja 
nos cinco sentidos 

o alimento 
E de estômago vazio 

saboreia 
com a boca 

aquilo que não é bicho 
– é sonho !

UM ANIMAL NO PASTO

Uma pessoa 
tão cheia 

de conhecimento 
agindo 

como uma tola 
Se torna 

semelhante 
a um animal 

no pasto

BALA PERDIDA

Atira pra todo lado e morre 
pela própria bala perdida.
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NO PALCO

Sem entrar no âmbito do certo e 
errado, o que é de responsabilidade 
de cada um, penso que, em respeito as 
regras, inclusive, use o palco certo e o 
público que te aplauda. Uma questão 
de ética!

ATARAXIA

O carimbo selador, 
as digitais 

e todos os sinais, 
eu tenho – 
o desenho 

E o que mais?

A seta que dispara 
o caçador 

Asa aorta acertara 
– ataraxia – 

Quem há de salvar 
… amar?

A PALAVRA SOB A LUPA

Há pessoas que colocam a Palavra de 
Deus num microscópio para tentar 
ver a olho nu o que não se pode 
enxergar; Também há aquelas que 
tiram foto de radiografia da Palavra 
para conhecer o seu íntimo, mas 
nada podem saber; porque a Palavra 
de Deus não é vista tecnicamente ou 
cientificamente, ela é revelada e dado 
o entendimento àqueles que a buscam 
verdadeiramente e sabiamente de 
todo o seu coração, alma e espírito. 
Então a encontrará!

EU SOU CORPO, ALMA E 
ESPÍRITO

Para dar vida 
ao amor 

É preciso, que depois de esperar 
à porta do coração, 

entre 
e se hospede 

no espírito e na alma, 
e não só corpo. 

Como poderás, eu não poderei, 
amar uma das partes 

e desprezar outra. 
Há de ser 

por inteiro! 
Quais são seus sentimentos 

e suas idéias? 
Eu tenho dúvidas! 

Afinal, 
– Quem é você?

(ES) MAGO

Uma praga 
no meu travesseiro 

– esmago – 
Procuro os vestigíos 

e nada 
pra poder contar (…) 

Mago? 
Não mais vi, mas não cria 

Crês?

O ALARME

Quando o alarme falha,
os cães ladram
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SOMOS DOIS E DEUS POR 
TUDO

Se eu tiver um relacionamento com 
Deus 

Eu não preciso de você 
Você não precisa de mim

Somos dois

Se você tiver um relacionamento 
com Deus 

Você pode ser um bom amigo 
Eu posso ter você comigo

E Deus por tudo

QUEM É A VÍTIMA?

As pessoas de voz de veludo me põe 
em alerta, porque ao contrário do 
que parece, veladas em calma, enlaça 
como uma serpente uma traição 
quase que indolor, sem alarde, uma 
picada fatal - um punhal camuflado 
e afiado arranca a lã. Claro que, via 
de regra, suas exceções, mas, quando 
me deparo com alguém que apresenta 
essa característica, eu penso: “_Quem 
é a vítima?”

ALGUMAS VERDADES

Quem não é fiel ao outro 
Não será fiel a você 

Quem fala mal do outro 
Fala mal de você 

[…] 
Porque o que cada um é 

não depende do que o outro seja

ENGANOSA SABEDORIA

Deus: “Enganosa é a sabedoria do 
homem!”
__ Eu sei Deus! Eu não confio em 
nada do que sei, porque tudo que 
sei é nada.
Deus: “Suba um degrau da sabedoria!”

UM GATO

Pensei que fosse 
um rato 

Tentei matar!

Fugiu 
…..e voltou

Descobri que era 
um gato 

Tentou me arranhar!

RATINHO DE LABORATÓRIO

(…) É que eu penso que na verdade 
você só busca um ratinho de 
laboratório, como forma de estudar 
o comportamento humano e fazer 
suas experiências.

MENTE

Pra não ouvir 
o que diz 

a mente que mente 
… o som, 

os males espanta 
e canto 

lá lá lá lá lá lá lá
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A GENTE AINDA VAI RIR 
DISSO

“__ Pai, por que de vez em quando 
te pego dando risada sozinho 
e não me conta o que é?”

Respondeu:

__ “É aquilo que antes me 
fazia chorar que hoje volta pela 
minha cabeça me fazendo rir.”

A EQUILIBRISTA

A travessia feita no fio tênue 
De um lado a razão… 
A emoção do outro.

Atraída pelo abismo balança 
Nas nuvens fantasia… 

Realidade na terra.

A alma segue dividida, vibra… 
Desequilíbrio, 

quedas e recaídas

A equilibrista avança… 
Altos e baixos 

A vida por um fio.

O SETE DA SORTE

Eu tenho o número da sorte

Trevo de quatro 
de transpiração

Mais três 
de inspiração

Igual a 
Sete dias da semana

Sorte sim!

LÁ E CÁ

É preciso viver momentos ruins, 
para agradecer pelos bons… 

É preciso conhecer o que é ruim, 
para reconhecer o que é bom…

Como um sentir que 
complementa o outro

É preciso frio para o cobertor 
É preciso sede para a água 

É preciso fome para o alimento 
É preciso sono para o repouso

Não e Sim!

MAIS TRIGO QUE JOIO

Se der espaço aos demônios,   seus 
anjos perderão muita terra.

TEATRO

Farsa ou drama, 
qual a trama? 

A cortina fariséia 
esconde da platéia.

RS 

(…) 
Para o riso, 

dizia que era falta de siso! 
Mas, o siso 

doía sem o riso.
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ÚLTIMO ESPETÁCULO

No palco, 
o protagonista. 

Na platéia, figurantes: 
ah! ah! ah! ah! 
Papel ridículo. 

Limpa a maquiagem, 
rasga a fantasia. 
– o palhaço –

 Que cômico 
assistir às cenas gravadas. 

Gozo na boca 
do auditório: 

gargalhadas de espumas. 
Riram… riam… 

Escancaradamente, 
todos riram…

AO REI DO REINO

Eu não culpa os outros nem as 
circunstâncias pelos infortúnios da 
vida, mas, lamento a minha própria 
miséria – não por falta de pão, mas 
o “Ai de mim, Senhor, que ainda não fui 
capaz de aprender. Ai de mim que busco 
e não alcanço a fortuna do saber! “ […] 
Quem sabe, ela esteja com o mendigo 
que canta e ri e chora [!] Talvez, o gari 
a varre, cuidadosamente, pelas ruas e 
praças e parques. Pode ser que esteja 
com o pedreiro que constrói, tijolo 
por tijolo, o castelo e tronos []. Ou no 
padeiro que faz sonhos… “- Ai, quão 
feliz e miserável eu sou, meu Senhor!“

DUALIDADE

 Há amigos para todas as horas. 
Há amigos só para as horas boas.

Há perguntas e respostas. 
Há perguntas sem respostas.

Há pessoas que passam e marcam. 
Há pessoas que apenas passam.

Há caminhos em que se vai e volta. 
Há caminhos sem volta.

Há pedras que ajudam superar obstáculos. 
Há pedras que são só obstáculos.

Há mãos que nos levantam. 
Há mãos que somente derrubam.

Há momentos fugazes, outros eternos. 
Há fugazes momentos eternos.

METADE

Deitada no nosso chão, 
toco à minha volta, 

estendendo a mão a te procurar. 
De um lado sinto a fera do instinto 

– fúria selvagem- 
Do outro, deslizo os dedos no gelo. 

– fria razão que espia!-

Não sei se fico com o amor, 
ou se com o desprezo!…
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BRANCO NO PRETO

Tantos erros perto, 
quando longe eu apago! 

O que é ruim leva, 
fica o que é bom! 

O outro 
eu interpreto no silêncio, 

jamais a sua fala 
Uma leitura fora: 

no devagar e manso, 
não na fúria e febre.

PÉROLAS AOS PORCOS

Deturpadores 
Fazem das pérolas, milhos 

– Apressados – 
Sujam a água potável!… [lama] 

A comida vira lavagem 
Que desperdício! 

__ Eu sou humana, [da laia] 
é frustrante, sim, Dalai Lama!…

OPOSITOR

Um réptil na noite assombra 
Sinistro… me olha da toca 

Serpente ao vê-lo na sombra 
Acendo a luz: é minhoca!

LUZ APAGADA

A lâmpada 
não está queimada. 
Acendê-la é (re)ação.

O MILAGRE DO BEM

Eu deveria estar dormindo, 
mas Ele falava comigo 

(ou se falavam entre eles?) 
O silêncio da madrugada me fazia 

escutá-los 
“__ Um tem a faca o outro tem o 

queijo, os dois tem fome.” 
(Parece loucura?…) 

“__ Eu o ajudo se ele fizer um gesto 
que impulsionará 

aquele outro alguém continuar!…” 
Dividindo para somar 

mais uma goma na corrente do 
bem…

O QUE VIRÁ DEPOIS ?

Se a vida é curta 
e você corre, 

chega mais rápido 
a reta final 

Eu vou devagar, 
mas em passos largos!

Não guarde sua vida 
para uma ocasião 

especial, 
vista o presente… 

Viva!

E... Destino, 
não tenha pressa comigo… 

se me atropelar, 
sei não se poderei te 

perdoar!?…
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O QUE CADA SER CARREGA

É preciso ter uma carga positiva, 
onde as alegrias superem as tristezas, 
para que num momento de fraqueza 
tenhamos onde descansar o coração.

ANTES QUE SEJA TARDE

Pensa, 
enquanto tua razão 

ainda permite.

Veja, 
enquanto teus olhos 

ainda podem enxergar.

Domina, 
enquanto teu equilíbrio 

ainda tem governo.

Analisa, 
enquanto teu raciocínio 

ainda tem juízo.

É o amor que decapita a filosofia. 
É a paixão que tira a visão. 
É o ciúmes que desvaira. 

É a ilusão que leva ao 
ápice da insensatez.

ABRAÇOS DA SAUDADE

Lembranças são braços da saudade 
que vem e nos dão um aperto

QUARTO ESCURO

Tenho medo de viver no vazio da 
razão, 

Enquanto existe um 
transbordar de emoção.

Tenho medo de aceitar o meu  
destino, 

Pela incerteza de que posso 
fazer algo por ele.

Tenho medo do tempo varrido sem 
propósito, 

Levado de mim, sem eu 
saber como contê-lo.

Tenho medo de ser sufocada pelo 
nada, 

Ao passo que a monotonia, 
por mim, não reage.

Tenho medo de que a tua vida seja 
apanhada, 

Já que desde então: eu 
sou, tu és, nós somos.

Tenho medo das incertezas sem 
sentido, 

Pois nunca sei e nem 
encontro meios de saber.

Tenho medo da culpa de tudo isso 
e de mais. 

É sim, medos e medos 
que me entorpecem.
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TROVÃO

Enquanto trovoa… voa! 
Um trovo 
Outro voa 

Fazendo das tripas lira 
para ver o sol

A LUZ DA RAZÃO 

A Emoção, 
sempre menina e doce, 

é rechaçada pela 
conselheira Razão. 

(Sim, essa razão 
que um dia já foi emoção…) 

  
Quando na desobediência, 

age dura e friamente, 
a faz sofrer todos os castigos!

No seu quarto, 
embalada no berço da lógica, 

amanhece a emoção 
com olhar de alvorada, 

com o sonho 
que não ousou sonhar…

A FERA E A BELA

Ele soltou uma risada… 
Que susto! 

(com um pouco de encantamento) 
Será que 

o monstro se veste de menino, 
ou o menino de monstro? 
O monstro é inofensivo, 

Perigoso é o menino!

VEIO A LUZ

Confesso que me causou    
estranheza 

Deixa eu tentar explicar      
metaforicamente:- 

Estava tendo alguns enjoos, 
logo, veio o parto normal 

Doeu muito na hora, 
mas depois me deu um alívio         

danado de bom 
“__ Pode levar que o filho é teu!…”

DEFESA

Perdoa-me se eu te feri… 
Talvez, porque me senti 

ameaçada (sabe lá!) 
Quero que saiba: __ 

foi por defesa!

NÃO SEI (ACHO)

Existe algo sensível pra ser 
compreendido:_ 

Tenho que me situar ... 
É de cheirar,  

só sente no ar ... 
Quero saber, 

entender, 
e não enlouquecer ...

É preciso tato, 
faro (...) 
Tempo 

temperado com coentro
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LÚCIDA LOUCURA

Durmo tarde, acordo cedo. Durmo 
cedo, acordo tarde. Durmo à tarde, 
durmo cedo e acordo tarde. O sono 
me embala como ama, difícil é sair 
cedo da cama. Esta noite foi diferente, 
dormi pouco, o pensamento bradava 
rouco. Foi o tempo de fechar os olhos 
e ter que acordar. Não acreditei, o 
relógio já dizia para eu levantar! 
Despertei e os meus pensamentos 
vazios, ainda adormecidos, silenciosos 
e frios. Atravessaram o dia viajando 
por lugares solitários, vasculhando 
recordações, deixando o corpo 
recheado de emoções, saboreando 
doces e amargas sensações.

Risos antecederam lágrimas no 
olhar, eu buscava a liberdade do meu 
pensar. Sensatez e desequilíbrio me 
ofereciam os braços. Não desejei 
seus laços, rejeitei os abraços. Neste 
peregrinar encontrei a alma dividida: 
uma triste, escondida e perdida, 
outra alegre, desenvolvida e cheia 
de vida. Na luz do juízo, a claridade 
refletia a complexidade da loucura 
e da sanidade. Na manifestação 
da ilusão busquei o equilíbrio na 
lúcida alucinação, firmando a razão 
e a emoção. Procuro a felicidade, 
mas quero realidade, já que tudo é 
vaidade.

No fim do passeio por dois mundos: 
a despedida. Levo somente uma 

lembrança tua. Repousarei nos braços 
da lua. Meus sonhos se aconchegam 
no sono, os versos deixo-os no 
abandono. Cansei da viagem… meu 
corpo pede passagem.

SÁTIRA

 A comédia aí, 
representa aqui: 

– terror-

NÃO QUERER MAIS QUE BEM 
QUERER

Sobe a noite, desce o dia. 
Eu o amo! Eu o odeio! 

Somos tão iguais e diferentes 
Você me deixa forte, 

mas depois me enfraquece 
A tua ausência me causa um vazio, 

a presença me completa… 
Preciso ter você por perto, 
no entanto me distancio 

Mas não quero que me abandone, 
e sim que me acolha 

Pois és a minha alegria e tristeza 
Minha paz e tormento 

A realidade na minha fantasia… 
Vou velejando pelos paradoxos 

onde a discordância em harmonia 
ajusta os contrastes. 

Morrendo em ti a viver aprendi.

NA ABA DO CHAPÉU

Um perdeu a cabeça 
O outro, a aba do chapéu.
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ALGUÉM

Se me tratas com desdém, 
não me venhas também, 
me chamar de meu bem.

SONO BOM DE DORMIR

Comigo acontece assim, tem dias que 
tenho vontade de dormir, dormir e 
dormir. Então, penso: “Hoje Deus 
me anestesiou!”. Porque a gente 
vive tão cheios de compromissos 
com o relógio, que passamos o dia 
controlando o tempo e nos cobrando 
tarefas, que nem sempre conseguimos 
concluir, – e vai se postergando, e a 
responsabilidade gritando, gritando, 
gritando, ou alguém chamando. E por 
isso, muitas vezes, acordo quando os 
outros dormem; e durmo quando os 
outros acordam.

OPÇÃO : LIVRE

É um teste 
de múltipla escolha: __ 

“Uma dentre várias apresentadas” 
A melhor opção pode ser 

a primeira 
que lhe vier à cabeça (…) 

Muitas vezes, exige um pouco mais 
de raciocínio: __ 
“Têm pegadinhas 

pra confundir a mente…”

SEM MAIS SEM MENOS

 Hoje eu te digo sim. 
Amanhã – não –

 O posicionamento de hoje, 
o oposto de amanhã…

Hoje eu estou feliz. 
Amanhã – triste –

 Aproxime-se de mim hoje, 
se afaste amanhã…

 Hoje quero, desejo, espero. 
Amanhã – oscila –

 A loucura de hoje, 
a sensatez de amanhã…

 Hoje estou de passagem. 
Amanhã – o adeus –

SABEDORIA GRATUITA DE 
DEUS

Eu não escolho livros para ler, na 
verdade eles me escolhem, ou alguém 
me oferece emprestado, ou encontro 
algum perdido, e não nego, quero 
saber o que quer me dizer, não 
importa a autoria ou a religião (…) 
E é engraçado como é perfeito para 
aquele momento. Eu não compro 
livros, eles que se doam.
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UM FUTURO SABOROSO

Preparar o nosso próprio alimento 
é um ato de amor, sentimento este 
que nenhuma empresa alimentícia 
será capaz de reproduzir. Vai desde 
o cuidado ao selecionar o alimento, 
o preparo com amor, e se alimentar 
com gratidão, ingerindo em nós o 
revigor não só do corpo como da 
alma. A comida e o comer estão 
ligados às emoções, aos sentimentos 
e aos sentidos – a visão, o olfato, 
o tato, o paladar, o gosto e sabor. 
Isso explica porque as empresas 
alimentícias usam slogans como “o 
segredo é o carinho“, “o tempero do amor“, 
“fábrica da felicidade“. A estratégia é 
não deixar o consumidor associar que 
as comidas prontas, ultraprocessadas, 
quando utilizadas de sabor artificial, 
conservantes e corantes, causam mal à 
saúde, por serem vazias em nutrientes 
e ricas em sal, açúcar, gorduras e 
outras substâncias químicas levando 
à pressão alta, colesterol, obesidade 
e outras doenças agregadas, como 
diabetes e câncer, problemas cardíacos 
e respiratórios, afetando o estado 
emocional . Evite extremos, uma vida 
saudável exige um comprometimento 
com o corpo físico, mental, social, e 
espiritual. Coma do cardápio de Deus 
e tenha um futuro mais saboroso!

Por Uma Vida Mais Longa

A – Alimentação Saudável 
L – Luz solar 
A – Água regularmente 
C – Caminhadas e exercícios  
A – Ar puro 
R – Repouso adequado 
T – Temperança 
E – Espiritualidade

MUITO MAIS

Todos os dias são 
especiais 

Mas tem dias que são 
mais que especiais

Todas as pessoas são 
especiais 

Mas tem pessoas que são 
mais que especiais

Muito mais!

O VILÃO E O MOCINHO

Uma regra básica 
da sábia vida 

para a saúde é que 
em excesso 

“tudo faz mal” 
E que a sua alimentação 

seja o seu remédio 
O seu remédio 

a sua alimentação
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ASSASSINA OU SUICIDA?

Se diz tudo que pensa, mata! 
Se guarda pra si, morre!

 
Por uma questão de sobrevivência…

 
Vai morrendo de pouquinho 

Vai matando devagarinho

O CARA TER

Sabe aquela palavrinha 
chamada ‘caráter’ 

Então, pra mim está acima 
de cor, 

classe social, 
status, 

grau de instrução 
dinheiro (…)
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Livro 14

Um Tempo Pra Tudo 
Debaixo Do Céu
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O PONTO DE DEUS

Esperar 
é uma via dolorosa 

quando se 
passa 

pelo fogo, 
pelo gelo. 

[…] 
Porque, às vezes, a vida precisa 

amolecer 
e outras endurecer

PROFICIÊNCIA

Não é só profecia nem só ciência, é 
proficiência. Um veloz pensamento 
de uma leda e lenta borboleta. Que 
ano estamos? Parece que foi ontem 
que a terra trabalhou lentamente 
– uma sutil mudança anti-horário – 
para a reconstrução dos muros de 
Jerusalém […] Hoje, uma reversão 
magnética dispara o coração da 
terra, não teremos outro milênio. e 
quem sabe se um século? É chegado 
o tempo! Não temeremos o sol nem 
as chamas, porque ainda que este 
mundo se acabe, estaremos a salvo.

SOMOS CÍCLICOS

Se a gente 
não respeita o ciclo

O ciclo 
não respeite a gente

MISTÉRIO DE DEUS

Quando Deus nos revela algo, Ele 
não está pedindo a nossa opinião, 
ainda que você tape os ouvidos, tenta 
se fazer de desentendido, trapacear 
a mente de um possível engano, se 
justifique numa suposta ignorância 
[…] Nada disso poderá mudar o que 
de fato é, e que a seu tempo haverá 
de acontecer.

O PASSAGEIRO

O tempo não para pra ensinar 
A gente aprende 

errando, andando, lutando 
Cruza, 

sobe, desce 
Lúcidos ou embriagados 

Equilibrados 
e em desequilíbrios 

Caindo 
e levantando

Um adeus aos caminhos 
que vão passando

EQUILÍBRIO

Se está dia 
Não se esqueça: 
– a noite chega!

Se está noite 
Não se esqueça: 
– o dia chega!

Que eu esteja 
em perfeita união 
com o Universo

Dia e Noite
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TEMPORAL

Estar é verbo temporal, ou seja, indica 
só uma estação, um estado. Por isso, 
se está é porque vai passar!

A GENTE SABE

Eu sei e você sabe! [não o dia e a hora 
marcada]. É preciso paciência para 
cumprir cada etapa a ser vivida com 
amor. Nem precipitar nem delongar. 
A gente se encontra no final (…)

ÀS VEZES

Se a vida fosse direto ao assunto 
não teria enredo 

Por isso é preciso tempo, ausência, 
adiamento, distância, 

impossibilidades, afinidades, 
diálogos, silêncios, 

separação, aproximação… 
Às vezes, pesa 
Às vezes, leva 

Às vezes, amassa 
Ás vezes, passa 

Ás vezes… 
E lá se vão quantos anos mesmo?… 

Paciência! 
A vida é uma enrolação.

NÃO IMPORTA O QUÊ

– Anda… vamos lá… não desista!
– Não desisto, se você não desistir.
– Segura a minha mão, que 
eu não solto da tua.

ESTOU SEGURA EM DEUS

Não devemos apressar o que ainda 
não chegou o seu momento, nem 
perder horas de sono, se confiamos, 
pois, quando chega a sua vez ninguém 
pode impedir ou resistir. A minha 
vida está segura em Deus, e o seu 
projeto não será frustrado. Eu me 
coloco à disposição para cooperar na 
parte que me cabe, à seu tempo. Estou 
sob o seu comando, porque não sou 
eu quem vive, mas é Cristo quem vive 
em mim.

PASSAR O PASSADO

Tem-se que deixar 
passar 

o passado 
[ a limpo ] 

Para se viver 
um futuro 
de presente

DE REPENTE, UMA ESTRELA

O que eu pensava que levaria meses, 
foram anos, e sei que se o Senhor 
quisesse, levaria apenas semanas, 
contudo, a duração necessária para a 
madureza, temperança e perseverança, 
com o cuidado de conservar a minha 
fé como se apenas dias. E então, de 
repente, uma estrela (…)
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A URGÊNCIA NA 
CIRCUNFERÊNCIA

São longas as esperas. 
Qual das esferas? 

E a pressa de chegar 
– acelerado. 

Quando caminhar, preciso saber, 
quando correr! 

A gente faz o tempo 
O tempo faz a gente. 

E o globo a girar 
– fatigado.

UM PRESENTE PRA NÓS

Eu queria agora, mas sei que vai ser 
daqui a pouco. O momento ainda 
é difícil, mas quem disse que seria 
fácil?… É preciso mais um tempo 
pra’s coisas se achegarem. Mas, eu 
sei, Deus tem te sustentado e a mim 
não tem deixado faltar […] Está 
sendo envolvido com muito amor, 
um presente pra nós.

SÁBADO A SÁBADO

Todos 
os 

dias

O 
dia 

todo

UM OUTRO DIA

Eu amanheci 
aquele dia 
desejando 
que tudo 
acabasse 

naquele dia.

Talvez 
eu precisasse 

dormir 
um pouco mais. 

Não sei. 
Cansei!

Não aguentava 
mais 

um mês 
uma semana 
um outro dia 

…

AH, CÉUS!

Ah, seu eu pudesse… 
Céus! 

Este mundo me repele 
Eu não sou dele 

[é uma questão de pele] 
Quero nada daqui 

Estou aqui!

ÀS TRAÇAS DO TEMPO

 Na gaveta 
poema fragmentado 

– costurando a paixão – 
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O CERCO ESTÁ SE 
FECHANDO

Quando Deus nos mostra um novo 
caminho, a gente necessita ir, ainda 
que exista dúvida dentro de nós, é 
preciso confiar, porque Ele sabe de 
todas as coisas que nos acontecem 
e nos rodeiam, conhece as nossas 
fraquezas assim como também sabe 
onde está a nossa força. Isso não 
quer dizer que estamos hoje no 
lugar errado, mas, é uma passagem, 
a jornada está completa, sim, já deu o 
seu tempo, o cerco está se fechando, 
ou o ciclo? Enfim, e aquilo que nos 
dava prazer começa a pesar sobre 
os lombos, e que só de pensar em 
dar mais um passo… ai! É preciso se 
render.

EU DECIDO CONFIAR

Eu decido confiar! 
Em Você 

fiar 
horas a fio 

(…) 
E que eu aprenda a deixar ficar 

(sem abdicar) 
E que eu possa ir…

ANESTESIADA

{…} eu espero como um paciente 
anestesiado … 

pacientemente anestesiada {…}

VIVA MUITO OU VIVA 
POUCO

Às vezes penso que vou viver duzentos 
anos, outras vezes, acredito estar pela 
metade. Logo penso que pensar em 
viver mais ou menos está ligado à 
vontade de viver e não propriamente 
à condição, pois, que viva muito ou 
viva pouco, nada se leva da vida, a 
vida é que nos leva.

MULHER DE FASES 

Passando pela fase Nova, 
sou noite solitária. 
Triste é o emissário 

que bate à porta do calvário.

 Quando estou na Crescente, 
sou noite brilhante. 

O meu arco de diamantes 
ilumina os amantes.

No ciclo da Minguante, 
sou noite de saudades. 
Não há mais vaidade 

diante de meias verdades.

Hoje se faz Lua Cheia, 
sou noite de amor. 

Coração lunático, sonhador… 
Céu e Terra em esplendor.

LÁPIS E BORRACHA

Na política, o que se fala 
–      se escreve à lápis (…)
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O VALOR NÃO ESTÁ NO 
TEMPO

Tudo tem um preço – 
querendo ou não, paga! 

Nem sempre em contos de reais.
Quanto pesa o um? … 
O zero vale quanto? … 

Quantos mais! …

Não se faz mais valioso, 
pelo muito tempo, 

Há porções que vale uma vida.

O PRAZO

Eu te dou o prazo 
de até o 

fim-do-ano 
[…] 

Mas, por favor, 
será que pode ser 

amanhã?

MAGNETISMO

Faço-me cúmplice ao teu silêncio 
Captando uma melancolia não vista, 

mas, pressentida… 
Preciso estender o braço pra 

chegar um pouco perto, 
checar mais de perto… 

E quem sabe, explorar sua casa, 
decifrar sua alma 

Sem por quês e porquês… 
Não fale! 

Pessoalmente, descarto as palavras 
e opto por sentidos.

SORTE SELADA

Só quero quando eu estiver 
preparada 

Pronta pra receber a minha 
sorte extraviada…

A minha não vem por atalho 
Porque a vida pra mim 

é coisa demorada, 
talvez, simples, variada…

Não vivo só de 
trabalho… 

Sou feita de muito 
retalho!

QUERO QUE FIQUE

Perdoe-me os surtos repentinos ao 
silêncio do meu quarto. É que eu não 
entendo, às vezes. Espero que os anos 
não me devorem, porque não quero 
perder algo valioso para conquistar 
outro, pois não se compara. Eu 
lamento pelo sopro da vida. A cada 
ciclo do coração, percorrido uma 
sucessividade de segundos, eu ouço 
a ventilação sussurrando no meu 
ouvido (…) Quero que fique bem. 
Quero que fique!

O RESTO VEM

Eu coloco Deus à frente 
e peço para que Ele te coloque 

na minha frente: 
“E tudo dará certo”
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AGENDA DE DEUS

Agora que eu me dei conta 
do tempo exato 

determinado por Deus 
Eu não poderia 

fazê-lo com 
tanto esmero e absoluta justeza 

O dia que planta, 
o dia que arranca o que plantou

NEM QUE O MUNDO ACABE

O mundo gira 
E me leva até você 

(me traz) 
Enquanto 

o mundo pira 
__ Vai, passa!… 

Hoje ou amanhã 
Não importa o fuso 

O que parece fora de hora 
é a hora 

( Confuso? ) 
Pra sempre não acaba 
Nem que o mundo 

acabe

CHEGADA

Não se dê por 
vencido 

Nem se dê por 
vitorioso 

Até que atravesse a linha de 
chegada

EU ESTOU AQUI

Quando me ocorre algo referente 
o tempo 

Muitas vezes penso 
no passado 

como se presente 
Por quê?… Onde estou? 

O tempo parou? 
Não! A virada aconteceu… 

Então, 
logo penso no futuro 

E o hoje, cadê?… 
Se escondendo 

no passado e no futuro 
para que ninguém lhe roube 

o presente. 
E que assim se eternize!

A MELHOR PARTE DA TUA 
VIDA

Nada do que aconteceu com você 
e nada do que aconteceu comigo, 
será melhor do que ainda nos vai 
acontecer, pois, a melhor parte foi 
reservada por Deus, de presente – pra 
mim e pra você!

AGENDA

As horas… uma cratera. 
Engole um dia e outro, severa! 

De tarefa… soterrada. 
Na agenda, de especial, nada.
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QUE BOM QUE CHEGOU

Pensou que eu não estivesse te 
ouvindo?…

O meu silêncio foi uma forma de 
te compreender melhor, de não 
interferir, não perder nenhum detalhe 
enquanto você falava, reclamava, 
chorava…Eu anotei todos os teus 
pedidos, desejos e gostos _ verde 
de força e vitalidade, azul do céu e 
mar, vermelho dos morangos, rosê 
de doçura, tons de amarelo sol, 
cheio de calor… Conforme você ia 
repetindo o pedido já feito antes, 
eu ia colocando um pauzinho na 
frente… Eu fui preparando tudo:- 
alguns eu reservei para te enviar no 
tempo certo, estão guardados; outros 
eu mandei entregar, já estava pronta 
para abraçar…Acredite, o tempo de 
Deus tem suas razões!…

ACHO

Só acho que 
os céus se enganaram 

ao aproximar 
com tanta distância 

de Tempo 
e Números. 

Bem, mas o que eu acho?

“Numa hora acho mil anos, 
e é de jeito 

que em mil anos não posso achar 
uma hora”

COMO SE FOSSE O MEU 
PRIMEIRO (…)

Eu espero 
Como se fosse 

o meu primeiro. 
(…) 

Como se fosse 
a minha primeira vez. 

Eu espero

UMA ETERNIDADE PARA 
NÓS

Eu sei que haverá tempo 
para nós 

Uma eternidade 
saboreada com café e licor

Eu sei que haverá eternidade 
para nós 

Um tempo 
saboreado com fé e amor

ESPERA

Confesso 
que o tempo 

me fez impaciente 
às esperas! 

Eu só espero 
quem se faz 

paciente 
a minha espera.
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PENA

Ai, Deus! 
Eu sinto pena, 

o que faço? 
. 
. 
. 

Deixa… 
o tempo levar 

Deixa… 
o vento varrer 

a pena!

ÚLTIMA CHANCE

E se você soubesse que seria a sua 
última chance ?… Não estou dizendo 
o seu último dia de vida – não é o 
que propõe a dramatização. Falo de 
oportunidade mesmo […] Porque a 
gente costuma viver o hoje como se 
fosse um rascunho, e amanhã quem 
sabe! O agora pode ser definitivo pra 
toda vida.

CADA HORA O SEU LUGAR

Tem coisa 
que não se deve contar 

Então, a gente faz a conta: – 
Escreve 
e espera 

“Cada coisa na sua hora 
e cada hora o seu lugar”

UM TEMPO

O sol se esconde, encerra o dia. 
Vem a noite, a lua brilha.

 A Minguante e distante 
dá lugar à Crescente no alto do 

horizonte.

 Lá se vai a primavera… 
Chega outra estação que tanto 

espera.

 Há um tempo para todas as coisas, 
nos céus e na terra.

 Tempo de calar, tempo de falar. 
Tempo de cair, tempo de levantar. 

Tempo de chorar, tempo de alegrar. 
Tempo de ir, tempo de retornar. 

Tempo de parar, tempo de 
recomeçar.

Um tempo…

Inspirado em Eclesiastes 3 da Bíblia Sagrada.

SALVE ESTA DATA

Uma data especial nunca deve ser 
esquecida. Ela tem que estar circulada 
no calendário, anotada na agenda 
do celular, feito lembrete em post-it, 
comunicada pela rede social (se for o 
caso), e gravada no coração. 

[ PS: Esquecer uma vez não será 
compensada por todas as outras vezes 
que você se lembrar! ]
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UM BÔNUS

– Eu tenho medo de ir embora.

– Verdade? Eu também tenho medo 
de que vá embora. Mas, penso que 
chegado certo tempo, este assunto 
está mais bem resolvido em nós que 
agora cedo.

– Não estou bem certo disso. Ainda 
quero ficar.

– Então fique um pouco mais.

VIDA LINDA

Eu te acho tão linda, 
Vida! 

Fico muito triste 
quando o Tempo 
te toma de mim!

[ Para nós 
todo amor 

do mundo!]

EM TODAS AS HORAS

Eu sinto que preciso escrever, mas só 
consigo pensar em números. Hoje, 
na hora H, o relógio: 00h, 01h, 02h, 
03h, 04h, 05h, 06h, 07h, 08h, 09h, 
10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 
17h, 18h, 19h, 20h, 21h ,22h, 23h, 
24 horas por dia …

PAÍS DAS MARAVILHAS

Não quero assistir 
a sua queda: 

ouvir de perto! 
Prefiro ler nos noticiários

[ A queda acontece lentamente 
pouco a pouco 

é que se vai 
dar conta a Deus ]

_ Quem? 
…………..[Alguém!] 
– Anjo, não morre! 

……………….[Anjo não morre]

PONTO VERDE-AZUL

Dar um tempo não é perder tempo, 
mas se perder no tempo. É abrir a ja-
nela e mergulhar no jardim suspenso 
ao sol. Olhar para os céus e apreciar 
nas nuvens desenhos imaginários. 
Ouvir os passarinhos nas árvores 
com seus cantos. Cachorro latindo 
para o gato que está sonhando, cochi-
lando no muro… Borboletas colorin-
do o espaço trazendo-me o desejo de 
me juntar a elas e voar, voar… subir, 
subir, subir… Viajar para o espaço 
como astronauta contemplando tudo 
lá de cima. O Ponto Verde-Azul. Sou 
cosmopolita. Só não quero ser um 
peso nem um pesar. No oculto eu fico 
a pensar ser uma pequena estrela no 
grande universo!…
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À FRAGRÂNCIA DAS ÁGUAS

Antes da chuva descer, 
a gente vê os sinais 

O céu dá o recado – 
pássaros voando baixo, 

nuvens carregadas à vista, 
o raio traça o risco, 

Trovões e vento, 
o cheiro. 

Os animais procuram refúgio. 
Há quem se queixa de dores. 

Enquanto outros 
fazem a prece 

Num suspiro de gratidão

Depois da chuva descer, 
a sua benção não veio com o pássaro 

nem na torrente derramada, 
mas no arco-íris. 
da Aliança eterna 

Deus não fez nenhuma obra ruim 
O fruto da natureza 

enraizado na alma que obedece, 
arboresce 

como árvore frondosa. 
Á fragrância das águas 

é purificada 
com um novo fôlego.

O EQUILÍBRIO DA MENTE

Eu desafogo a mente
ficando só

Porque tudo que é excesso
submerge!

...
É preciso encontrar um tempo

até para sentir
Deixe a alma quieta

que ela te falará

TAL QUAL FAZ DEUS

Bom dia! Assim a gente acorda o 
filho: “Daqui a pouco você vai ter que 
levantar!” [Ele volta a dormir]. Ficamos 
cronometrando o tempo. Então, 
ele toma o leite na cama. [E volta a 
dormir]. A gente mexe na zona de 
conforto, tira o cobertor. [Ele volta a 
dormir]. Puxa o travesseiro. [Ele volta 
a dormir]. Deixa sem almofada. [Ele 
volta a dormir]. “Vamos, você vai se 
atrasar, não vai dar tempo!” Põe de pé, 
ajuda a se arrumar. Foi o tempo de 
preparo. 

E quando chega a hora de dormir, Ele 
nos coloca no colo, traz paz, conforto 
e descanso. Prepara desde o café e 
toda a sua vida. Boa noite!

CATEDRAL

Enquanto pensava sobre 
– um quarto de minuto

Eu me lembrei de quase 
– um quarto de hora

Que me trouxe 
– um quarto de século

Relógio de torre, 
o soar do sino

O tempo de quatro 
No quarto de tempo.
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POETRIX DAS ESTAÇÕES

PRIMAVERA

É tempo de flor! 
Veio enfeitar a vida de cor, 

Enfeitiçar o coração de amor.

VERÃO

Recheado de luz, inicia. 
O sol a se pôr com seu calor . 

Inflama, queima todo dia.

OUTONO

As árvores se revoltam. 
De suas vestes se desfolham. 
Vestidos novos, reivindicam.

INVERNO

Quando o frio aparece, 
A gente não esquece, 

De dar o abraço que aquece.

UM CHAZINHO ENTRE 
MALUCOS

 __ Que relógio engraçado, disse 
Alice, diz o dia do mês e não diz a 
hora! 
O chapeleiro respondeu: 
__ Toda hora é hora do chá!

Pressenti a presença do Tempo,  
mas não vi o rosto. 

Logo se apresentou com sapiência, 
e eu o ouvi com paciência:

__ Sou transitório, efêmero como 
você!…  
Fico entediado com a rotina, 
adivinho as atitudes previsíveis! 
Isso faz com que sintam 
os dias abreviados.

Pensei:   
__ Será que é o relógio que está 
falando? 
(Se aquilo era um sonho, 
não foi amedrontador que 
me fizesse acordar!)

Ele prosseguiu:  
__ Venho te pedir que quando eu 
passar, não reclames, me recebas 
bem… É comigo que aprende 
tudo! – e saiu apressado.

 __ Espere, tome uma xícara de 
chá, ficou tão pouco, não se vá!

__ Não me importo em nunca ficar, é 
minha sina não poder parar…

NOTA:
Ao contrário do que acontece na 
vida real, no capítulo sete, de Alice 
no País das Maravilhas – “Um Chá 
Maluco”, o tempo não passa, é sempre 
seis da tarde, a hora do chá! Daí pude 
perceber o que realmente é uma rotina 
e sentir como seria ruim se o tempo 
fosse parado, não faríamos coisas 
diferentes, não conheceríamos novas 
pessoas, não cresceríamos – cada dia é 
uma nova lição. Constatei que o tempo 
não é vilão, na verdade, nos presenteia 
com novidades diariamente.
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NOS CANTARES MEUS

Vós que sois meus Cantares 
de Salomão, 

nos cantares meus 
“… melhor é o seu amor 

que o mais puro 
dos vinhos. 

A fragrância do teu perfume 
O nardo e o açafrão, 
o cálamo e a canela, 

com toda a sorte de árvores 
de incenso, 

a mirra e aloés, 
Supera as mais caras, 

com todas as principais especiarias 
Levanta-te, vento norte, 

e vem tu, vento sul; 
Assopra para que destilem 

os seus aromas. 
Ah! Entre o meu amado no jardim 

(…)”

AMOR TERAPÊUTICO

Um abraço 
de vinte segundos 

é sagrado. 
Faz bem pro coração, 
estômago e mente. 

Não minto! 
Quero teu abraço 
de vinte segundos 

bem-amado.

QUE O SOL SE PONHA SOBRE 
A NOSSA CABEÇA…

Que a gente brilhe um p’ro outro:- e 
que eu não te precise, mas que eu 
queira estar com você, porque juntos 
a gente brilha, a gente ama. Que você 
não me precise, mas que queira estar 
comigo, porque juntos a gente brilha, 
a gente ama. (…)

E que o amor nos aqueça e que o sol 
se ponha sobre a nossa cabeça… e que 
a gente brilhe, e que a gente se ame!.”

NÃO SOLTE A MINHA MÃO, 
ESTOU TONTA

Estou tantã 
Eu não sei o teu nome, 

nem onde mora 
Minhas manhãs estão tontas… 

Onde estou? 
Está tudo girando… 

Qual a cor do seu cabelo, 
dos olhos… 

Que música você ouve? 
Eu não sei, eu… 

Posso te chamar de amor?

SÓ O VERDADEIRO

Só o beijo do amor verdadeiro pode 
anular a promessa […]
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DESCANSE OS TEUS OLHOS 
NOS MEUS

Quais olhos 
poderão 
quebrar 

o encantamento 
de outros 

olhos 
senão 

os teus?

Fitai, 
pois, os teus 

olhos 
nos meus 

Para que então 
se vai 

e não mais 
ficai

Sem tirar 
o meu sono 
Descanse 

os teus nos meus 
Entre 

no meu sonho 
e não me 
acorde!

NA MORADA DO AMOR

Tem uma casinha no teu coração 
pra eu morar? 

Aqui tem uma casinha 
pra você morar!

“Amor é quando a gente mora um no outro”

Citando Mário Quintana

BOBO DA CORTE

Um nasceu pra 
ser príncipe, 

O outro, 
bobo da corte 

E não há nenhum 
desmerecimento nisso – 

Todos tem 
o seu valor 
No reino.

SE FOR AMOR

Por toda vida é muito pouco tempo, 
quando se ama […]     
Há de se existir uma eternidade [pra 
nós]!

QUE EU NÃO TE PERCA DE 
VISTA

É bom ter onde focar 
o olhar 
Digo, 

uma pedra preciosa 
[ Você, 

flor de Lótus! ] 
No meio da sujeira 

(…) 
Elimina a lama 

Lustrai os olhos daquele 
que ama

QUERO DIZER QUE…

“__ Pensei em você como o último 
amor da minha vida… achei que não 
fosse se importar…”
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CASTELO

Eu te liberto 
do seu claustro, 
meu príncipe. 

É só dar 
o primeiro passo 

e o segundo 
[…] 

E estarás a salvo!

FAMÍLIA REAL

Não será só 
o castelo – 

Nele uma família real 
O amor 

escreverá no coração do rei 
A paz 

andará com a rainha 
A alegria 

abraçará o príncipe 
Na alma 

dos que ali estão 
o Soberano 

de um reinado 
de dupla honra, 

de glória maior que a primeira, 
de poder, 

de bondade 
e de santidade: 

– Deus!

REDUNDÂNCIA

Eu e você juntos parece
até redundância.

ADIANTE

I
Se não posso estar na dianteira 

ficarei na retaguarda 
em busca de uma palavra fagueira 

que no peito guarda

II
Sem a tua palavra eu morreria 

antes de raiar o dia 
Ela me traz coragem 

de um guerreiro selvagem

UMA LONGÂNIMA HISTÓRIA 
DE AMOR

Amor. 
Talvez eu tenha 

te esperado 
tanto [ de repente! ] 

Desde que chegou tenho 
te amado 

tanto [ finalmente! ] 
Cada dia maior 

Amor.

O TEU LAR

Vale mais 
o último amor 

que fica, 
ao primeiro amor 

que vai!

Cura a asa 
e vem pra casa 

Não atrasa! 
Um lugar pr’amar? 
Posso ser o teu lar.
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MAIS VOCÊ

Para você se sentir especial, 
desejo que alguma coisa bem 

bonita 
te aconteça… 

Algo como dar e receber 
E que isso o faça acreditar que 

pode ir mais… 
Sempre mais e mais… 

E que os anjos te protejam!

JÁ ,JÁ, AMOR

Algo aí se move a minha procura 
Vai fugir para sobreviver… 

Busca por docilidade, 
envolto numa acidez de apetite! 

A alma dele me pedindo… 
__ Não se afobe, não tenha pressa, 

podemos esperar… 
Venha tranquilo e sem medo 

Já está chegando… 
Reservei-te amor 

(nem mesmo sabia por quê, nem 
pra quem) 

Com você, já, já, amor!

O DELÍRIO

Corpo febrio 
O coração transbordava 

o delírio 
do canto, do pranto. 

A voz que, falava, 
ouvia 

– a harmonia.

CONTADORA DE ESTRELAS 
E SÓIS

Pois é, andei fazendo um balanço 
do teu saldo devedor comigo 

e dos débitos mensais a vencer 
Cheguei a conclusão que são  

inumeráveis… 
– Ônus versus Bônus – 

… Isso tudo vai lhe custar noites e dias 
    não contáveis (…)

A CEGUEIRA DO AMOR

Sol de Verão 
de tanto olhar tua luz 

perdi a visão

EU NÃO VEJO

O amor 
é cegamente 

fiel. 
Até que o Amor 

me veja 
Até que eu veja 

o Amor 
Eu não vejo!

FICA COMIGO

me, mim, comigo… 
te, ti, contigo… 

me mim contigo, eu quero!
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POR TODOS OS SÉCULOS

Quando nossos corpos se tocarem 
pelas próximas manhãs, que hão de se 
levantar, como pelas próximas noites, 
que hão de se deitar, que a gente se 
ame com peles e manhas, lençóis e 
mantas, maçãs e avelãs, no crepúsculo 
que nos cubras, de sóis e luas (…) E 
que o desejo não se perca um pelo 
outro, mas que a gente se perca um 
no outro. Por todos os séculos, amém!

ANJO DA NOITE

Você trouxe para minha noite, o sol 
Abri a janela, entraste como um farol.

Raios nos lençóis, meu cobertor, 
da minha alma tirou o tremor.

Sinto-me agasalhada pelo teu calor.

Teu rosto flamante em néon, 
clareou no espelho os dizeres em batom:
“ Tua presença é um sonho bom!…”

Traje de luz que a tudo irradia, 
em pleno breu, eu vi o meio-dia.

BOM BOM

Com 
você 

o bom 
é bis

EU E VOCÊ

Somos compatíveis  
como quem usa xadrez igual 

e All Star da mesma cor. 
– Gêmeos de Alma – 

Ok, pode parecer cafona, mas, 
cartas de amor, às vezes, são bregas, 

outras vezes, chiques… 
Só quem interage sabe o quanto 

é bonito e mágico 
Foi um milagre entre zilhões :__ 

Eu e Você

É AMOR?

Peço a Deus que te ponha 
sempre em segurança 

Que nenhum mal te aconteça… 
Desejo que tenha saúde 
e muitos anos de vida… 

Quando a raiva passa, esqueço 
tudo de ruim (…)

Isso é amor? 
Se for… Eu te amo!

DOCE COMO UM ROMANCE

Eu e Você 
juntos 

fica tudo 
bom bom.

N 
Ó 
 S nos nós 
        entre nós 
               em nós, 
                        sós.
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ALMA GÊMEA

A minha impressão não foi nada 
comum 

Num flash de raio x 
eu pude vê-lo por dentro… 

– sob medida – 
__ Eu fui feita da costela dele!

UNS CONTOS

Vivemos uns contos de falhas, 
eu conto _ 

com começo 
meio 
e fim!

Contos de fadas, 
meu amor, 

não tem fim, 
(…) 

nem começo.

VOCÊ
 

Em todos os lugares 
vejo você! 

Aqui, ali, lá, acolá. 
No rosto de João, 

nas palavras de Maria. 
Na Maria João, 

e nas formas de João Maria. 
Não sei como e quando, 

em toda a parte… 
[dentro de mim] 

são tantos e todos, 
Você!

AGRACIADOS

O amor de graça é a graça do amor

O CARTEIRO E O POEMA

Nos braços do cometa ele veio 
-o carteiro de Marte- 

Marciano deixa a carta no correio 
e logo parte.

Abri-la tenho receio. 
Será a passagem para amar-te? 
Encontro um poema no meio. 

O coração se reparte.

Em cada palavra que leio, 
o amor a decifrar-te. 

Pus para dormir em meu seio. 
Vênus a abraçar-te!

AMOR DE PAPEL

Cartas de amor não são eternas, 
se o fogo consumir…

CARTAS DE AMOR

Se escreves cartas de amor  
e não as entrega, 

É o mesmo que guardar dinheiro 
debaixo do colchão!… 

Os planos mudam, 
e a sua moeda poderá desvalorizar. 

No amor, 
quem poupa, perde!
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SE [não] ESTIVER AQUI

I
Pra quê 
flores, 

se tenho em mim 
a primavera.

Que importa 
o agasalho, 

se me aquece a alma 
como verão.

Se lá fora 
chove, 
estrelas 

cobrem meu teto.

Não domino 
o inferno, 
mas a paz 

inunda o meu ser.

[Se estiver aqui comigo]

II
Mande-me 

flores, 
pois em mim está 

outono.

Quem dera 
um agasalho, 

no frio que cobre 
a alma.

O azul dos céus? 
Deus, 

aqui no escuro 
chove.

Se repousa 
a paz, 

desperta em mim 
o desconsolo.

[Se NÃO estiver aqui comigo]

CAMINHO CONTIGO 

Como não seguir o amor 
se nele estou enlaçada? 
Vivo a sentir seu calor, 

sempre juntos na estrada.

AS PEÇAS QUE O AMOR 
PREGA

Assim como você não é o Romeu, 
eu não sou a Julieta 

A nossa peça não será        
shakesperiana 

Pode anunciar… 
“__O espetáculo terá um final feliz!”

CONTO DE FADA

Se apaixonar exige coragem 
de subir no alto da torre 
sabendo que o castelo 

corre o risco de desmoronar 
com você 

e alguém lá dentro!

( Sempre vem uma bruxa 
pra tentar te desencantar )
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TORRE FORTE

Não faço uso de simpatias ou outras 
magias para conquistar um amor, mas 
acredito que deva dar algum resultado 
passageiro, caso contrário, não haveria 
tanta oferta e procura e prática de tal 
trabalho. Mas, pergunto eu – amor? 
Que “amores” são esses conseguidos 
por tais métodos? O amor verdadeiro 
não é levado – de um lado para outro, 
por ventos de simpatias – é torre forte!
Onde tem bruxa e princesa, tem 
sempre um príncipe para desfazer o 
feitiço da maçã envenenada.

AMOR DANÇARINO

No coração, leves passos, 
O amor bailando no peito. 
Batendo num só compasso, 

Em ti o arranjo perfeito.

PANETONE, UM CASO DE 
AMOR

Um padeiro apaixonado, chamado 
Tone, resolveu fazer um pão diferente 
– O pane di Tone – sabendo que 
mesmo no amor é preciso medida, 
acrescentou na solução uvas passas, 
como semente da felicidade. 
Contudo, cometeu alguma falha na 
criação: o fundo da doçura fermentou 
na efemeridade… Por isso que o amor, 
à ponta da faca, passa!…

FELIZES PARA SEMPRE

Eu não quero casa de palha 
um sopro do lobo mau 

apaga!

Eu não quero casa de madeira 
um sopro do lobo mau 

poeira!

Eu quero casa de tijolo

Alicerçada 
Construída 
Planejada

que não se abala 
que o vento não leva 

que praga nenhuma se achega

TORRE DE BABEL

Deixa-me entrar 
Libera o seu código de acesso 

que eu te entrego a minha senha 
Conectados pela alma 

na rede que nos liga ao universo!… 
Somos descendentes de Babel 

– da mesma galáxia – 
Saem da minha boca palavras  

desconexas 
Estou perdendo a direção 
O sol dentro de mim está

se apagando   
Um toque de brilho 

de um ser que é iluminado!… 
Clareia os meus pensamentos, 

alivia a minha carga   
Estou ficando sem luz, 

sem ar
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AMOR À PROVA DE BALA

O enigma não desvendo   
Difícil entender quando um termina 

e o outro começa. 
__ O vilão é mocinho! 

Não, o mocinho que é um vilão!?…

Qual será o verdadeiro? 
Se o vilão pode ser o mocinho, 

o mocinho deve ser vilão 
 /bang-bang/ 

O gatuno roubou meu coração.

Como a noite esconde o dia, 
toda alma tem sua face negra 

Para amar o amor, 
é preciso resistir os momentos trevas. 

__ Todo mocinho é vilão!…

ARMAS AO CHÃO

Ninguém é puro 
nem sujo por inteiro 

Eu te perdôo porque te amo! 
Aqui não é território inimigo… 

Ao mesmo tempo que eu, 
jogue a arma ao chão __ 
um, dois, três e … agora!

UM ENVIADO

Num primeiro momento eu tive a 
sensação de que ele fosse um anjo, 
enviado por Deus pra mim, agora, 
tenho certeza.

O AMOR VAI VINGAR

O nosso amor vai vingar! 
E que vingue 

toda a chatice, 
grosseria e rancor … 

com amor! 
O nosso amor vai vingar, 

e que vingue!

DOCE, AMOR!

Ao provar descobri 
Azedo! Azedo! Azedo! 

(aarrghhhh) 
__ Dê-me algo com açúcar que passa! 

Tem que ser 
doce, doce, doce…

AMOR ABRASADOR

No fogo 
está o meu coração 

Eu morreria 
de frio 

Sem o teu calor 
Minha Estrela 

Eu viveria 
na escuridão 
Sem a tua luz

AMADO AMOR

Amor, meu amado 
[é uma escolha] 

Não é arrebatador 
é arrebentador!
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ENQUANTO HOUVER SOL

Não foi acaso, 
o destino nos atraiu… 

Não foi descuido, 
era preciso… 

A léguas de distância 
me escutou 

(eu te escutei) 
me alcançou 

(eu não me cansei) 
Hoje dividimos a noite 

enquanto o Sol roga por nós!

FACULDADE DO AMOR

Ainda que a gente ame, a gente 
tem tantas atitudes antiamor com a 
pessoa amada e ela com a gente (…) 
O amor de Coríntios Treze, é o que 
nós almejamos alcançar, mas tem 
que ser muito bem trabalhado pelo 
Espírito Santo, porque o amor por si 
só não e suficiente, é preciso ter muita 
paciência, mansidão, temperança 
,domínio próprio (…) Na faculdade 
do amor, sou acadêmica.

CARÍCIAS DO MAR

Beijo o mar 
Enquanto o vai e vem das ondas 

Envolve o meu corpo 
E me deixa molhada. 

Sinto sabor de água fresca 
A deslizar nos meus lábios 

E gotas salpicadas de desejos 
A rolar na minha pele.

Carícias do mar em março.

ACORDO FELIZ

Quando se aceita 
um acordo, 

ambos ponderam 
e cedem – 

de um lado e de outro, 
para que haja 

correspondência

E com uma mão 
em cima da outra mão 

Selados!

SEGREDO DO CORAÇÃO

Vou trancar a porta 
do meu quarto 

E em secreto revelarei 
este segredo 

[ a ciência médica 
poderia abrir 

o meu coração 
e não o encontraria, 

pois está fora 
do corpo, 

Só o Criador 
Tem este poder ] 

E se Ele, o meu Papai 
me permitir 
Então, sim.

COISAS BOAS

Estou esperando 
coisas boas, 

amor, 
por favor! 

Estou esperando
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NÃO É LENDA

Eu acredito 
em Jesus Cristo 
e na Trindade 

Eu creio que um dia 
Ele vai voltar

Não é lenda 
Que a gente nasceu pra ser feliz 

Existe um paraíso 
Pra nós! 

Quero que venha comigo.

ÁGUIA OU GALINHA

A águia, dentre tantas outras 
lições, nos passa também uma de 
romantismo: “[…] O casal de águia 
entretém um relacionamento de fidelidade 
por toda a vida, se enamoram não só na 
época do cio, para procriar, mas, em 
qualquer época do ano, como forma de 
expressão do companheirismo amoroso. A 
águia fêmea se sente atraída pelo macho 
que voa mais alto! […]” 

A águia nunca será galinha, a galinha 
nunca será águia.

DOSE DIÁRIA DE AMOR

Coração vazio? 
Cuidado 

cair em armadilhas.

Atesto, 
mas não protesto. 

– Loba.

FEITOS PARA AMAR

Eu amo sua boca e de como sorri, amo 
como olha e fala, o jeito quando fica 
bravo também tem um certo charme. 
(…) Porque quando a gente ama, a 
gente ama, assim mesmo, como é!

O SORRISO DO AMOR

Acho que eu amo 
antes mesmo de conhecer 

Eu já conheço 
Os olhos, 

a boca 
e o sorriso 
do Amor.

TOCA

O corpo toca. 
A alma bem longe 

da toca.

É MUITO SIMPLES

O amor como uma flor, 
se não regada 

Não se tem mais 
Aurora!

E de uma semente 
bem regada – 

O amor como uma flor, 
Amora!
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SÓ PRA DIZER QUE TE AMO

Mesmo que estejamos muito  ocupados 
temos que encontrar um tempo:

Para saber como o outro está, 
para que ele saiba que tem você.

Para dizer ao outro que é especial, 
para que ele saiba que tem o seu amor.

Para olhar o que outro expressa no rosto, 
para que ele saiba que nem precisa falar.

Para se colocar no lugar do outro, 
para que ele saiba que você entende.

Para trocar o seu coração de lugar, 
para que ele saiba que você está presente.

O FOGO O GELO VAI 
QUEIMAR

Eu estou congelada, 
paralisada. 
Se for amor 

vai resistir ao 
inverno 

que me estação

O fogo o gelo vai queimar.

AMAR

Amar, amar, amar, amar, amar, amar e 
amar, é a única coisa que vocês precisam 
fazer: amar, amar, amar, amar, amar, 
amar, amar, amar, amar, amar, amar, 
amar, amar e amar… [disse, Deus]

COMO SE EU ESTIVESSE TE 
GERANDO, AMOR!

Eu sentia o meu coração pulsando na 
minha costela flutuante direita [como 
se o coração tivesse se deslocado para 
lá ]… enquanto você ia tirando o 
meu sono e adormecendo nos meus 
braços.

O AMOR VEM DEVAGARINHO

Um amor 
em câmera 

lenta…

É agora 
que vai precisar 
mais de mim…

É agora 
que vou precisar 
mais de você…

Não pense 
no tempo, 
passou…

AMOR

Naquele momento eu pude ver 
Ah! O amor … 

Que já sofreste por amor, 
que viveu outro amor, 
que deseja um amor. 

Eu também! 
Eu também! 
Eu também!
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UM AMOR E UMA 
ETERNIDADE

Se quiser 
a gente inventa 

um amor 
e uma eternidade 

com muita 
morosidade

O CANTO DOS LEVITAS

Vem amor, é luar. 
Está um pouco escuro e frio 

A hora jaz morta 
Todos dormem, fecha a porta 

e se cobre com lã 
Eu serei a tua cortesã

[Que sonolenta paz este castelo! ]

Acorda amor, faz sol. 
Tem chama, eu te chamo 

É uma suave manhã 
adormecida 

Ouça os cantos dos levitas 
_ Que seja bendita!

VOTO

Andarei rindo 
com a tua alegria 
E os meus soluços 

abraçarão os teus ais 
(…) 

Como dois 
poemas igualitários 

que se misturam 
e se confundem. 

UMA PROMESSA

Eu não me preocupo com o 
que as pessoas possam pensar 
Mas, me preocupo com o 
que Deus possa pensar

Na minha vida 
Deus está em primeiro 
e todas as outras coisas, segundo 
[…]

– Promete!

Que na tua vida 
Deus esteja sempre em primeiro. 
O lugar que a Ele pertence , 
eu não anelo.

Eu quero se você quiser, 
e o que quiser 
Sacode a poeira das suas sandálias 
E não se perca

AMOR SINCERO

Só quero 
quando for 

amor 
sincero. 

Senão, não, 
Deus! 

Prefiro adeus.
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O CÉU BRILHA

Eu olhei para o céu 
__ Nenhuma estrela? 

Chamei pelo teu nome, 
E, como num toque de mágica, 

Uma por uma 
foi se acendendo (…) 

“O universo conspirou!”

COMO SE FOSSE CANÇÃO

Eu posso 
escutar 

junto do peito 
o que o estetoscópio 

não pode 
auscultar

BRINDAMOS O AMOR

 Nos lábios, o sabor da fruta abençoada. 
Diluído na taça, sangue rubro. 

Correm nas veias – goles de amor, 
da seiva, aos tragos, embriagada.

A barman vida,  sempre ao dispor. 
O cálice nunca deixa esvaziar, 

bebidas doces e amargas, 
de diferentes safras a degustar.

 Dos licores compartilhados, 
em cada um, a aliança renovada. 

Hoje, por favor, sirva-nos do suave. 
Tim-tim… Um brinde ao amor!

O MEU BEM

Eu peço que todas as 
estrelas 

se acendam quando 
o meu bem 

olhar p’ro céu 
Brilhem 

Iluminem 
o meu bem!

PRIMEIRO BEIJO

Noite fria, sob a luz do luar, 
atraiu-me para ti, 

aqueceu-me em teu corpo, 
e me ofertou nos lábios 

o meu primeiro cálice do amor. 
Ainda sinto o gosto do vinho doce 
a escorrer da tua boca na minha, 

lançando a semente  
que fez nascer a primeira flor 
a desabrochar para o mundo 
das fantasias e das revelações. 

Lembrança que perfuma 
minha alma.

ACÚSTICO

Nas embaladas danças 
ao som estridente 

Busca abafar a voz do coração 
Mas, por que o amor 

fala sempre mais alto!?…
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BLINDAMOS! 

Embriagados de vinho 
Lábios, a tua boca 

Sangrando mel 
Blindamos! 
Brindamos! 

Inebriados no ninho 
Bebendo do deleite 

E no leito 
Amando, 

meu amado 
Comigo a adormecer 

Num doce arranjo 
Do Anjo 

E de arcanjos

ENCONTRO NÃO MARCADO

Seu sorriso  
abrindo devagar 

foi sabor  
de ósculo e amplexo, 

encaixando-se 
perfeitamente

em mim  
Senti uma leve  

embriaguez  
descendo pela  

garganta… 
Uma flecha me acertou!

REGRA DO AMOR

(…) 
Não é regra do amor 

Mas, minha regra para o amor 
(Tenho algumas) 

– Observo.

O BANQUETE

No banquete de prazeres um suave licor. 
A boca de leve a tocar, sorver, beijar. 

Iguarias a degustar, o vinho, seu sabor. 
No deleite, as delícias do paladar.

Embriagados pelo cálice, a delirar. 
Lábios aromatizados buscam teu fulgor. 
No banquete de prazeres um suave licor. 

A boca de leve a tocar, sorver, beijar.

Corpos esvaecidos em carícias de amor. 
O aconchego dos teus braços a acalentar. 
Teu corpo feito manto cobre-me de calor. 

Inebriados, o repouso depois de amar.
No banquete de prazeres um suave licor.

O AMOR ESTÁ NO AR

Eu sinto o cheiro 
entrando pela minha janela  

todos os dias… 
De onde? 
De quem? 

Não saio para ver  
porque não saberia falar 

(…) 
A ilusão que me vem 
é incompreensível, 

invisível, 
impalpável 

Porém, perceptível: __ 
soa como uma canção
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COMO AGUIA NO CÉU

Tua voz me faz voar como águia no céu. 
Nos olhos do universo a contemplar….  

Sobre as nuvens, rompendo o véu.  
De palavra em palavra… soltos no ar. 

Maravilhados, com anjos dançando. 
Nossas asas leves, em vôos discretos… 

Sobrevoando as montanhas e cantando, 
Revelando os mais desejos secretos.

Sonhos breves deslumbram como penas. 
No esmalte azul do infinito se vão… 
Voando pelas horas vagas, acenam.

Ao teu ritmo, meu coração, afino. 
No teu suspirar… melodia, canção. 
Cenário às alturas, o nosso destino.

EU FIO

Temos nossas inseguranças, devo 
confessar? Ok, elas têm suas razões, 
e hoje não bastaria dizer: “pode 
confiar!” Mesmo que sincero, não 
amadureceu (…) “Eu te escolhi em 
meio as os-tentações. Eu fio!”.

VESTIDA DE PETALAS

No jardim do amor 
o encontro 

da Rosa e o Cravo 
Botão entreaberto encobre

a sua pureza 

E num jogo do bem-me-quer 
De pétala em pétala 

a desabrochar 
Em meio às flores 

um amor

CODINOME, BENJAMIM

Quando eu li o teu nome 
Ah!… teu nome 

– homem – 
O teu nome 

Ah!… teu nome 
… beija-me!

[Benjamim]

SOLO SAGRADO

A porta está entreaberta. 
Demora, não! 

Tire os 
calçados dos pés 

e entre no solo sagrado. 
Consolo. 

Receba um agrado 
e um colo
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AMOR, FLOR AZUL

Não sou romancista, 
sim, surrealista 

Distraída, tropeço nas estrelas 
e os versos de amor 

se esparramam pelas nuvens 
O vento levou, 

e vai cantar para você!… 
No amanhecer que te desperta, 

a luz do sol te procura. 
Ao anoitecer, a lua fica a tua espera. 

Anseiam te entregar um poema. 
Eles estão livres, 

espalhados pelo universo!…

[ As prateleiras já estão cheias, 
amor, 

… e o sonho é real. ]

AMAR ATÉ NO TÉDIO

Nunca fui inteiramente sua 
Você nunca foi inteiramente meu 

Mas percebo que 
a cada dia me torno mais sua 

e você se torna mais meu

AMOR É CORAÇÃO

Amor 
Deixa a gente 

sem razão. 
Deixa o outro 

ter razão.

Amor 
é coração.

VOCÊ E EU EM CRISTO

Não somos 
inteiros nem meios 

Somos partes 
que se completam 

em Cristo

Um doa mais, 
outro menos 

E junto as duas grandezas 
o Maior 

da proporção inteira

ATÉ ONDE CHEGA O NOSSO 
OLHAR

Longe dos olhos, 
longe do coração

(O coração sente o que os olhos vê!)

Perto dos olhos, 
perto do coração.

OLHOS NOS OLHOS

Foi a primeira vez que te olhei nos olhos… 
Talvez, que você tenha me olhado nos olhos… 

Não sei  só sei que foi a primeira vez …
 A janela se abriu e eu fechei os olhos.
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SUTILMENTE

Eu amo o Amor! 
Se ele deixar de estar 

em você 
Meu coração, 
sutilmente, 

há de acompanhá-lo 
pra aonde ele for ir, 

florir…

AMOR EXIGENTE

Não quero pela metade 
– mais ou menos – 

Se não for se doar por 
inteiro 

Nem venha cavaleiro!

Busca por aventura 
ou é amor que procura?

AMOR É OUTRA COISA

Amor, 
eu já mendiguei!? 

eu já neguei… 
eu já comprei!? 

eu já dei… 
……………. [ a m o r ] 

Não se deve mendigar, 
nem comprar… 

É preciso ser sentido 
e correspondido 

Senão, não é amor… 
É outra coisa 

Amor!

EU TE AMO TODOS OS DIAS

Eu digo eu te amo, 
quando peço pra Deus te proteger, 

te abençoar… 
quando seguro a tua mão, te guio, 

te cuido… 
quando te desejo um dia lindo, 

cheio de coisas divertidas… 
quando oro pra que se afaste 

as pessoas do mal e que venham 
as que te queiram bem… 

quando te deixo ficar até dormir, 
velando o teu sono… 

quando te abraço e te beijo… 
quando digo “não”, muitas vezes, 

e quando digo “sim”…

Eu digo eu te amo todos os dias. 
__ Eu te amo, meu amor!

MEU AMOR HUMANO

Se estiver carente, 
cuida pra não ficar doente. 

Às vezes, fico triste.

Se eu estiver brava, 
vai… [até que me venha brandura] 

Talvez, eu grito.

Se eu estiver cansada, 
deita aqui, me abraça e me cura. 

Nem sempre sorrio.

Se estiver feliz, 
vamos comer bolo e se lambuzar, 

fazer cara de bobo e brincar…
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EU SOU ILHA

Eu sou ilha 
de um homem só 
- amada e amante - 

Sou trilha 
de um navegante 

- mar e sol - 
Sou vento 

que sopra forte que passa 
(…) 

E a febre baixa!

VOCÊ FAZ FALTA

A falta cometida 
é menor que <

A falta que você faz
é maior que >

< na minha vida >

EU SINTO, EU SINTO 
MUITO...

Sou antiaderente 
a rancor… 
Descola 

de mim com facilidade 
Sou autocolante 

do amor… 
Gruda feito chiclete 

de tutti-frutti 
ou de menta 
sem açúcar 

ou com pimenta.

EU NÃO SEI FALAR DE AMOR

__ Queria falar de amor… eu 
não sei falar de amor…

__ Escute a voz do seu coração! 
[Parecia falar alto, mas , chegava tão 
de mansinho… tão sussurradinho…]

__ O quê?… Não estou ouvindo 
nada… fala mais alto!

PARA UM AMOR EM ROMA

Olá, 
amor! 
Está 
em 

Roma? 
Diga 
alô.

JANEIRO A JANEIRO

Não ficará no caminho… 
Abra a porta 

e vai entrando devagarinho… 
Não foi acaso – 
talvez desazo?… 
Vamos superar! 

Ainda existe um super avito.
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UM AMOR

Você trocaria 
um amor 

por um amigo 
por um trabalho 
por uma noite 
por uma ... ? 

Que seja por muitos 
ou muitas.

No final 
das contas 

O que vale mais? 
Você pode ter 
dez e não valer 

por um. 
Pode ter um 
que vale dez.

QUERO TE NAMORAR

Quero te namorar todo dia… 
Toda hora? 

No mês que vem? 
Mais de uma vez? 
Com liberdade… 

Quando tiver vontade! 
Sem pressa 

Nem promessa… 
Que seja verdadeiro 

Ainda que passageiro!

VOCÊ VEM?

Eu sonhei com estrelas… 
você vem? 

Eram muitas estrelas… 
– eu e você – 

Chovia estrelas… 
você vem? 

Eu te dou uma flor.

AMOR INCONDICIONAL POR 
MIM

Estou me 
desfazendo 

de toda 
mendiguice 

Não por orgulho 
– é meiguice – 
amor próprio 

(…) 
Esse é o único 

romance 
pra vida inteira.

UM CASAL

Ele desejava ela 
Ela desejava ele 

(…) 
_ É uma menina. 

Princesa! 
_ É um menino. 

Príncipe! 
(…) 

Ele e ela, 
_ um casal!
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MEU MUNDO 
MADREPÉROLA

Parece até que eu não frequentei 
aulas de Geografia, 

Sinto-me tão desorientada 
com esta divisão 

– Américas, Europa, Ásia, África – 
Vai além das fronteiras 
do meu entendimento 

E não entender me faz crer que 
somos um só povo 

Falando idiomas diferentes, 
mas pensando, sentindo e agindo 

com o mesmo impulso 
de qualquer vivente… 

Se eu te disser: 
Eu te amo, em português 

I love you, em inglês 
Te amo, em espanhol 
Je t’aime, em francês 

Ich liebe dich, em alemão 
Ti amo, em italiano 

Kimi o ai shiteru, em japonês… 
Podemos ver que sentir é 

infinitamente maior 
que entender… 

Se não fala a minha língua 
fala a minha alma.

SECRETO

Você me eleva. 
__ Quem me segreda?… 
Fecha a porta e se revela 

em secreto. 
Você me elege?

ALIANÇA

Compreende-se como 
a primeira vez (…) 
Mas, na verdade, 

é outra vez!… 
O círculo amoroso 

de começos e fins de 
mais uma vez…

ENTRELAÇOS

Ele aperta os dedos dela,
entrelaçados ao seu,

como dizendo:
__ Força, vai dar tudo certo!…

 
Ela aperta os seus de volta,

como resposta: 
__ Eu estou com você!…

NÃO HÁ AMOR QUE RESISTA

Não sufoque o amor 
dentro de quatro paredes 

Ele foge pela janela 
O amor precisa tomar um sorvete, 

Passear no shopping, 
Ir ao cinema, 
Ao boliche, 

Comer um sanduíche 
O amor precisa olhar as ruas, 

a vida… 
Depois, voltar pra casa!
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DESCULPA

Parece que tudo que eu faço 
e digo (ou não digo) 
está sempre errado 

Acho que está mesmo, desculpa! 
É minha culpa 

Eu estou tentando, 
perdoando, entendendo, 

aceitando, cuidando… 
Se estiver bem eu também estou! 

Vou com você, estou indo… 
Eu vou, sim!…

ESTE AMOR

Este amor 
É leve 

como neve… 
Fogueira 

de lareira… 
(…) 

[ Frio fora 
Quente dentro ]

PRA VOCÊ FICAR BEM, MEU 
BEM

O que fazer 
quando não sei o que fazer? 

[oro]

O que falar 
quando não se sei o que falar? 

[silêncio]

O coração pensando … 
A cabeça pesando … 

Em silêncio oro,

pra você ficar bem, meu bem.

PROCESSO SELETIVO

Há uma vaga 
no meu coração 

Você foi classificado 
em primeiro 

lugar 
__ Pode assumir quando?…

AH, PARIS!

Se existir amor, 
nós vamos viver a 

nossa Paris.

Se existir romance, 
é possível trazer a 

nossa Paris.

Nosso amor em Paris!

CORAÇÃO PIRATA

Comprei no camelô um coração  
O ambulante logo alertou: 

__ Desejo-te sorte,  
não aceitamos devolução!

Cansada, mas sem desilusão:  
__ O que há de errado? 

O coração está quebrado!?  
Ah! O amor é mesmo complicado.
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PARA SEMPRE NUNCA 
ACABA

As vezes eu não entendo os sinais
O que eu peço é –

se a corda tiver que arrebentar
de algum lado e alguém tiver que cair,

que seja eu.
Não aguentaria sobreviver com tua ausência

__ Eu vou feliz, obrigada!…

A CONSTRUÇÃO DO AMOR

Amor é construção
que cria e inspira e dá voz
e oferece vida
A luz que aponta
em meio a vultos assombrosos
num caminho escuro...

Desamor é solidão
que se aloja paulatinamente,
sem poder dar vida
É o medo na fulguração
refletida na sombra abismal
de uma desconstrução...
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O PLANO DE SALVAÇÃO

Não! Não! O projeto não foi fazer 
o ser humano para sofrer, adoecer 
e morrer. Não! Tanto é que eu me 
tornei homem por amor a vocês, 
pra apresentar a saída – o plano de 
salvação. Lúcifer estragou tudo.

A RESSURREIÇÃO

Une a juntura dos ossos 
e traz de volta 

os órgãos, os membros, 
os músculos, 

a derme e epiderme 
e a pupila (…) 

E haja Ressurreição 
em todo o corpo 

E então seremos uma 
nação santa, 

povo de propriedade exclusiva de 
Deus, 

raça eleita, forte 
e abençoada

AM[E]AÇÃ

No passado 
de am[e]açã, 

dizia: 
“Ainda vive 

porque tem alguém 
que te livra!” 
Com maçã 

e faca 
na mão.

ÀQUELE QUE BATE

“Oferece a face” 
disse Deus.

O ITINERÁRIO DA VIDA

Eu não preciso saber 
mais nada 

Não careço de explicação, 
se antes consultei 

a Deus. 
Ainda que eu não entenda 

– não importa –

Tudo bem!

Só não me diga que já vai 
Sem nem me perguntar ‘como eu vou’

AOS RATOS E AOS 
MORCEGOS

"Chegará o dia 
em que buscarás 

por Ele 
e não acharás" 

– Senhor! – Senhor!

“E naquele dia 
atirarás 

aos ratos e aos morcegos 
os ídolos 

que fizeram pra adorar”

Mas, no dia de hoje, 
Ele ainda diz: 

“o que vem a mim  
jamais 

o lançarei fora”
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TODAS AS PESSOAS BOAS 
VÃO PARA O CÉU?

__ “Você vai ver Papai” 
Então, perguntei de pessoas amadas 
e boas, se eu as veria nos céus…

Ele respondeu:

__ “Foi dito que a porta é 
estreita. Papai é exigente no que 
se trata o plano de salvação”

SOMENTE A GRAÇA

_ Mestre, o que devo fazer para 
alcançar a vida eterna?
_ Ninguém pode alcançar por si 
mesmo, pelos seus próprios méritos. 
É somente a graça, somente a fé, 
somente Cristo: “Basta entregar a sua 
vida para Jesus e crer Nele como seu único 
e suficiente Salvador, e se arrepender, e 
se converter e confessar os pecados. Seguir 
os dez mandamentos, ser batizado por 
imersão, e continuar perseverante até a 
morte para que recebas a coroa da vida 
eterna.” Simples assim! A salvação está 
disponível a todos.

Referencias bíblicas: 
Atos 4: 12,     
Atos 3: 19,  
1 João 1: 9, 

Mateus 19: 16,17,    
Marcos 16: 16, 
Mateus 24: 13

RESSUSCITA-ME

Eu vi um homem colocando um 
desfibrilador, meticulosamente, em 
cima do se próprio peito [como se para 
voltar a viver?] – a princípio pensei 
ser um estetoscópio. Depois entendi 
que não era o seu coração carnal 
que desfalecia, mas, como símbolo 
do órgão, esforçava-se para reanimar 
as suas emoções, sentimentos, fé ou 
sonhos (…)

 SÓ O PODER DE DEUS

Ah, meu Deus, 
Quantas vidas desgraçadas!?

Obrigada por me salvar. 
Pela graça de viver, 

pela saúde física, emocional      
e espiritual. 

Pela paz e pelo amor, 
pelo descanso, 

pelas vitórias alcançadas.

Ah, meu Senhor 
Quantas homens sem Deus!?

A SALVAÇÃO

Eu não posso te salvar,       
posso te apresentar a Salvação

A salvação eterna vale mais 
que a salvação do corpo.
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ANULADO

Eu não carrego 
mais 

comigo 
o peso 

da promessa

Deus 
já levou 

nos braços 
da cruz 

o meu fardo

Eu tenho 
direito 

Está anulado! 
Estou 
livre

O RESGATE

Se por um homem, todo mundo se 
tornou pecador, por um Homem, 
o perdão do pecado para o mundo 
todo. Este é o plano de salvação [que 
poucos se beneficiam]. Olha a sua 
mão! O Segundo Adão.

SOLTA

Ah, Deus! 
Solta 

tudo aquilo 
que me pertence 

e 
me solta.

NOS BASTIDORES

Deus entra num acordo com o diabo? 
Digo, quando alguém arquiteta 
alguma maldade para nos ferir, nos 
derrubar, o inimigo, algumas vezes, 
consegue a permissão de Deus 
para nos tocar, sentimos uma certa 
desestabilidade momentânea na nossa 
vida, mas percebo que o resultado que 
era pra ser ruim, foi pra melhor, e o 
que era para ser contrário se tornou 
um favor […] Deus determina o fim!

SOBRECARREGADOS

Quando o cansaço é no corpo 
é mais fácil 

encontrar repouso 
Mas, quando a alma 

se cansa, 
Jesus disse: 

‘Vinde a mim todos 
vós que estais cansados 

e sobrecarregados 
que eu 

vos aliviarei; 
e encontrareis descanso!”

A MINHA SALVAÇÃO

A minha salvação 
não está em negociação 

Diga-me 
para onde devo ir, 

que irei… 
o que devo fazer, 

que farei… 
o que devo falar, 

que falarei…
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EU TE LIVRO DE TODAS

Eu não perguntei, nem ao menos 
falava, mas, Ele sondava o meu 
pensamento, quando me interrompeu:

– Eu te livro de todas. Lembra?

– Sim, eu sei. É que, às vezes, minha 
fé parece que vai desfalecer junto a 
minha pequenez e fragilidade.

– Não se preocupe!

COMA E BEBA

Eu estava com fome – 
eles me deram de comer 

Eu estava com sede – 
eles me deram de beber 

Eu estava com frio e ferida – 
eles me aqueceram e me curaram 

Eu me fiz estrangeira – 
eles me acolheram

Para que o nome de Deus fosse 
glorificado 

na face da terra.

E NO MEIO DA FUGA

Ele procurava por pistas 
– revista dos pés à cabeça – 

Vieste em nome 
do réu, juri ou juiz? 

(juízo!) 
Qual a sentença __ 

Detida ou absolvida?…

A CRUZ É O CAMINHO

A cruz é a Luz 
que eu sigo até em Casa – 
pra não perder o Caminho!

A cruz é no púlpito 
Ressurreição 
A morte do velho súdito.

( Porque tem coisas que parecem que 
ficam mais pesadas 
do que podemos suportar?… 
Peso nos lombos e dor dos tombos?!…)

A Cruz foi só uma. 
– é única. 
” Pois o teu jugo é suave 
e o teu fardo é leve”

SEJA COMO FOR

Eu me submeto as renuncias 
e sacrifícios 

que a vida prescreve, 
porque sei que ela 

me salva… 
[ E eu posso me enganar! ]

Tudo bem, 
eu digo mais uma vez! 

Tudo bem.

O que demonstra 
beleza, 

nem sempre é riqueza 
O que parece 

fraqueza, 
por ora fortaleza!
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A VIDA É LIVRE

Acordei como se uma voz 
sussurrasse ao meu ouvido: 
– God Free 
– God Free 
– God Free

Ir para o céu ou não, a escolha 
é sua. Ainda que a maioria das 
pessoas diga que quer ir para o céu, 
muitas vezes, as suas atitudes não 
correspondem à sua fala. Deus nos 
deu a liberdade de escolha, não somos 
robôs programados para dizer apenas: 
“Sim, Senhor!” O plano de salvação 
é para todos, Deus deseja que todos 
sejam salvos, mas nem todos aceitam. 
Quando diz que Deus escolhe alguns, 
é para uma missão especial, aquela que 
possa representar o caráter de Deus 
na terra, ainda com a descendência 
adâmica e suas imperfeições humanas, 
Ele capacita – faz do fraco, forte, do 
pequeno, grande (…) Existem apenas 
dois caminhos, aceitar ou não aceitar.

SE NÃO ME ENGANO, A 
GENTE SE ENGANA

Não sei se me engana, 
ou se te engano (…) 

Sei que me salva todos os dias 
por engano.

O BÁLSAMO

Árvore da vida 
– fruto proibido – 

Morte 
Início das dores

[ A serpente foi esmagada ]

Folha da Árvore 
– antídoto – 

Vida 
Início da cura

[ Por meio do Filho Jesus ]

AOS PÉS DA CRUZ

Mantenha 
bem. 

Só que 
– se possível – 

Bem 
afastado 
de mim 

este cálice 
Pai

Cale-se!

SALVA OU CONDENA?

Deus enxerga com outros olhos. O 
julgamento do homem não é o mesmo 
que o Dele. Deixa que Ele decida o 
final. Afinal, pode ser que mereça 
menos, mas quem sabe mereça mais 
que o teu próprio julgamento ou do 
alheio. Ele te dará a sentença: salva 
ou condena?…
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ABOLIÇÃO

O homem é escravo do pecado em 
sua natureza e por ele condenado se 
não alcançar o perdão daquele que é 
Soberano. Isso se prova na dificuldade 
de domar a si mesmo – nas vontades, 
nas paixões e nos prazeres. A luta 
diária na liberdade condicionada 
de dominar o próprio eu – o corpo 
e seus órgãos, a mente e o coração. 
A oposição em obedecer a correta 
ordem, numa decisão conflitante e 
contraditória a nossa (in)dependência, 
na aceitação da vontade de Deus para 
as nossas vidas. E o Espirito Santo 
clama pela libertação do homem na 
prisão deste corpo: abolição, abolição, 
abolição.

EX-PRESSÃO

“Ex-pressão, viva a 
liberdade de expressão!

NA TERRA DE GIGANTES

Deus age no anonimato 
(…) 

Quando me sinto pequena 
diante do Golias 

Ele me diz: 
“Fique tranquila… 

Não vista-se 
de armadura pesada 

Eu vou te livrar… 
A pedra está nas minhas mãos!”

CON – FIANÇA

Liberte-o da prisão 
Salve-o! 

Salve-o da condenação 
Ah, o amor… 

não merece punição 
Deixe-o viver solto, 

rir feito bobo. 
Não cometeu crime 

Só roubou segredos, sorrisos, 
sonos e beijos… 

Ah, amor… 
Será resgatado 

com uma porção de promessas…

A PORTA PARA A VIDA

Você me ressuscita? 
Do outro lado, quando Ele chamar 

“Lázaro, sai para fora!” 
Retira a minha pedra, 
os panos, as amarras… 
Desate os meus pés, 

as minhas mãos 
Arranque a atadura 

as roupas de sepultura 
Ainda cheirando cova 

Vida nova

JESUS É +

Como diz o Espírito Santo: “Jesus 
é mais! ” Ele adiciona bênçãos, 
multiplica o pão e o peixe, aumenta 
o azeite (…) +
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REDENÇÃO

A crucificação 
ligou os dois mundos 

C 
TERRESTRE 

L 
E 
S 
T 
E

 A natureza chorou. 
O sol enlutou. 

A terra, em soluços, tremeu. 
O vento gemeu.

De madrugada, 
no terceiro dia, o pranto cessou. 

A paz reinou. 
A Salvação chegou.

Após o martírio a ressurreição. 
(Quando pensares que é o fim, 

acredite, é só o começo) 
Um louvor à Vida.

O PÃO DA VIDA

Já estava escrito: 
“Nem só de pão viverá o homem, 

mas de toda palavra 
que procede da boca de Deus!” 

O Pão da Vida.

O Pão 
dá 

vida.

ENCURVAMENTO

Passa-se tanto tempo amarrado, que 
ao se libertar não consegue voar, 
bate as asas e cai no mesmo lugar, 
dando voltas em círculos, com 
saudades do tempo de escravidão, 
das cebolas egípcias. Qual o seu grau 
de encurvamento? Os velhos ídolos, 
tradições e ritos pesam sobre os teus 
ombros. Não há mais correntes, saí 
do cativeiro!

ÀS TIRIRICAS

Faz o ninho 
e se deita às tiriricas?… 

É daninho.
 

[ Livrai-me do laço 
do passarinheiro ]

 
Eu, passarinho.

BASTA!

As vezes penso em morrer 
pacientemente 

na cruz 
A ter que lutar 
brilhantemente 

pela luz 
Tudo em vão. 
Lá se vão … 

É tudo ilusão!

[Quando a zona de conforto 
parece ser mais forte 

que o desejo de liberdade]
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O OLHAR SOBRE O PASSADO

O olhar sobre o passado é um ato 
presente que nos aproxima do passado, 
que materializado em elementos 
que o representam, nos faz recordar, 
lembrar-se de acontecimentos (…) A 
exemplo de “A Última Ceia”, que a 
pedido de Jesus: “Todas as vezes que 
comerdes deste pão e beberdes o cálice, 
anunciais a morte do Senhor, até que Ele 
venha”, permitindo-nos o acesso ao 
passado que ilumina o nosso presente, 
onde a nossa fé é ativada e reavivada, 
dando continuidade a uma corrente 
da qual fazemos parte de um todo- de 
ontem, hoje e amanhã.

SALVAMENTO

Estamos no mesmo aquário 
Eu te alimento 

e você me alimenta! 
– questão de sobrevivência – 

Salva um afogado 
e ganha fôlego… 

Salvando a si próprio!

JÁ ANDAVA DESCONFIADA 
DE DEUS

Não disse mentira: __ 
falava da previsão, 

ocultei minha intuição!… 
E mais uma vez Deus me livrou 

pelas razões certas.

TROFÉU PARA TUA VAIDADE

Mais por você 
que por mim (…) 

A contagem é regressiva: — 
levanta do chão 

e se salva!

ELES NÃO SABEM O QUE 
FALAM

Quando te perseguirem,
lembre-se:- também me perseguiram!

Quando te criticarem,
saiba que também me criticaram!

Quando te caluniarem…
eu também sofri calúnias!

Quando te condenarem…
__ Perdoe, eles não sabem o que falam!

ESCRITO DE DÍVIDA

Está cancelado, 
anulado. 

Não existe mais dívida, 
voto, promessa, propósito 

pacto ou transgressão 
que o adversário possa requerer 

do que passou 
Jesus já pagou 

aniquilou, apagou 
Estou lavada, limpa, purificada, 

no sangue de Cristo 
e com Ele ressuscitado
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SIM, EU TE ACEITO!

Deus te diz que sim, 
que te aceita assim… como está! 

Feliz ou triste 
Limpo ou sujo 

Não importa como está a sua vida 
A resposta é sim 

Ele te aceita assim… como está!

CRISTIANISMO

Muitos perguntam o porquê de tantas 
igrejas e denominações, enquanto que 
o Cristo que é falado é o mesmo e a 
Bíblia também [...]
Penso que é porque em toda religião 
existe a característica humana enxer-
tada, por isso, há sempre alguma in-
coerência em relação ao cristianismo 
puro, ensinado por Jesus Cristo, em 
todas elas acha-se o joio e o trigo, é 
preciso examinar as escrituras sagra-
das. 
Existem as igrejas “clínico geral” e as 
igrejas “especialistas” em libertação, 
outras em curas e milagres, fé, há 
quem foca mais no ensino e estudo 
da Palavra de Deus e outra na busca 
pelo Espírito Santo, a que se dedica 
mais na obra de caridade, na pros-
peridade […] E em todas elas tem de 
tudo isso um pouco, porque Deus está 
em tudo isso, mas a algo que esta e 
aquela se especializa. Porque você é 
especialíssimo! 
E que se espalhe por todo o mundo 
as boas novas de Cristo. Somos todos 
cristãos, estamos em terra estranha e 
almejamos o céu. O importante é que 
o evangelho seja anunciado.

VOCÊ ME FAZ VIVER

Eu morrer […] 
Você não deixa 
Não me deixa! 

Tira o meu fôlego 
e me faz viver 

até sem querer.

PERDOADO

O que poderia me fazer mal 
seria não perdoar. 

E eu o perdoo! 
O libertar me deixa livre…

O ameaçador 
não é o que está escancarado 

mas o que está 
inofensivamente mascarado

Deixa viver! 
……………… Deixa! 

………. Deixa eu viver!

ÁS!

Eu 
estou 

perdendo 
o 

meu 
gás.

Ás!
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RELIGIOSIDADE

Semeia
onde Deus te mandou

Não importa
se o seu jardim

é aqui,
ali, lá

ou acolá

Algumas instituições religiosas 
pregam aos seus membros o que, 
muitas vezes, nem mesmo seus 
líderes prezam. Coam um mosquito 
e engolem um camelo. Repugnam a 
impureza atolados na lama. […] Sim, 
eu considero importante que se tenha 
onde alimentar a fé, a igreja não é obra 
do acaso, é onde nos comprometemos 
com o evangelho – as pessoas são 
amparadas, libertas e salvas. Se 
procedo com honestidade ou se o 
que faço é falso, é a Deus a quem darei 
conta – sem intermediário – e não a 
esta ou aquela pessoa, com um título 
especial que respeitamos. A verdade 
tem que estar em nós, revelada através 
do Espírito Santo, habitando em 
mim, em você, mudando, moldando 
o caráter, o coração, transformando a 
vida, de dentro pra fora e não de fora 
pra dentro. No demais é religiosidade!

A NOSSA SALVAÇÃO

O seu mundo não é o meu mundo. 
Você seria incapaz de imaginar! 
Afinal, quem é você? Quem sou eu? 
(…) Acontece que – me perdoe, Deus, se 
eu estiver pecando – isso é uma benção 
e uma maldição, a nossa salvação.

ÁGUA VIVA

Quando Jesus disse àquela mulher: “se 
beber desta água nunca mais terá sede” , 
é porque a partir daquele momento 
ela se tornaria fonte […] E eu entendo 
com isso que tudo aquilo que Deus 
emana em nós – inspira, ensina e 
direciona é para ser compartilhado, 
pois não é apenas pra matar a nossa 
sede, mas também a sede do próximo, 
porque somos nascentes de Deus.

ZIGUEZAGUE

– Via de mão única – 
Linha na pista proíbe 

mudança de faixa 
do amor para o ódio 
Embriagada, trafego 

de uma a outra, 
em ziguezague, 

no limite da velocidade 
do velocímetro.

Mate-me, quem puder 
Salve-me, por favor 

Capturada! 
Não tente me entender 

em linha reta. 
Desregrada 

arrasto para o abismo. 
Sóbria, 

levo para o céu.
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JESUS CRISTO, O NOSSO 
SALVADOR

Jesus: Fui humano! 
M: E como foi a experiência?

Jesus: O castigo foi muito severo. 
M: O homem mereceu a punição.

Jesus: Eu fui culpado! 
M: O Senhor já carregou 
as nossas culpas

(…) 
Jesus: Você me julga. 
M: Não! Eu só busco entender 
e conhecer-te.

ENERGIZADO

Porque em algumas pessoas esquecem 
suas dores, fortalecem os músculos 
e voltam a viver… Enquanto outras 
não abertas para receber, nada muda 
do lado de dentro nem de fora, e 
não renasce. […] Basta um toque e 
saberás o que é ciência que a ciência 
não explica […] Até Jesus afirmava: “_ 
Vai, a tua fé te salvou, porque de mim 
saiu virtude!”

QUITES

Apesar dos pesares, 
eu te escolheria 

Talvez não saiba… 
Você me salvou 

quando eu andava distraída… 
E que tudo fosse como foi 

Não ficou dívida…

DE VOLTA A VIDA

Nem Albert Einstein poderia me 
energizar neste momento, ele é só mais 
uma criatura, dentre tantas outras 
criaturas de Deus, que se encurvaria 
diante da grandeza Dele. Quem, 
senão o Senhor, o todo poderoso, 
maravilhoso, bondoso (…) Livra-me, 
ó Senhor! Salva-me! Estou confusa, 
sem forças, abatida e entristecida!? 
Responde-me, falo contigo dia e 
noite! Diga-me o que devo fazer que 
farei, diga-me o que não devo fazer, 
que não farei. Há dias que eu espero 
pelo seu socorro.

A TAÇA DO CALICE

Lançai fora 
o velho fermento, 
se estais inchado 

– diminua, 
e tornai-vos 

apenas massa, 
para que Cristo 

– cresça 
e seja o Pão 
que salva

Não empunhe 
a taça 

do cálice do Senhor 
na mesa 

dos demônios 
Para que não sejais réu 

do seu corpo 
e morra 

na sua própria 
condenação
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DESGUARNECIDA

Eu, na espontânea clausura  
totalmente 

desguarnecida ante as palavras 
(nu)

 
Você, na forçada clausura 

provavelmente 
desguarnecida com seu corpo 

(vestida)

QUEM TE AMA TANTO 
ASSIM?

Como alguém pode falar mal de um 
lugar ou do próximo sem ao menos 
conhecer? Leva o amor e o perdão, 
no lugar do ódio e ressentimento, 
vai até aquele que tem fome e dá 
o alimento para o corpo e para a 
alma. Eu não posso acreditar que 
o diabo quer que alguém se salve e 
fique livre de seus males, ou que as 
pessoas sejam libertas dos seus vícios, 
das suas depressões, das suas doenças 
e loucuras, das suas misérias e tudo 
que aprisionam as suas vidas, sem 
precisar pagar nada por isso. Quem te 
Ama tanto assim?. Aquele que fez da 
vida Dele um sacrifício, como oferta 
pela sua culpa, pela sua dor, pela sua 
enfermidade, pelos seus pecados […] 
Patrocine!

QUERO SER TEU AMIGO

Zaqueu estava como um passarinho, 
entre os ramos, balançando as folhas, 
no alto de uma grande figueira (queria 
ver Jesus!), enquanto muitos homens, 
em meio à multidão, de um lado e 
de outro, se apertavam e competiam 
a vista de Jesus, gritavam pelo Nome 
que estava sobre todos os nomes […] 
Em meio a toda essa agitação, Jesus, 
com seus olhos de águia, olhou para 
cima e viu o cobrador de impostos 
– aquele, que, quem sabe, muitos 
gostariam de derrubá-lo da árvore, 
abatê-lo com disparadas de pedras… 
mas, não Jesus! Ele se dirige até ele e 
fala: “Desça depressa, Zaqueu, pois, é em 
tua casa que eu vou pousar!” – ou seja 
– “Zaqueu, eu quero ser teu Amigo, 
vamos!?”. E assim foi!… Quantos ali 
pensaram ser injusta aquela atitude, 
mas este era o plano – salvar o que 
se perdeu. E salvou!

O EXEMPLO

Quando precisar de um conselho,
pergunta:
"__ O que Jesus faria?"
[pergunta]
Na resposta terá a sabedoria
alcançada
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DECOLANDO

O avião pronto
de levantar voo e você querendo sair?
_ Eles merecem a morte! 

SALVA-ME

Crucifica-me, crucifica-me!… 
Escalando o calvário, 

os meus olhos banham a cruz. 
Sigo os rastros de sangue 

ao Gólgota. 
Açoites no meu mísero corpo. 

Ombros feridos, 
minha carne tortura. 

Espírito nu, alma dilacerada.

Crucifica-me, crucifica-me!… 
A cruz da dor e da paixão 

(Sangrando, gemendo, chorando) 
… Pregada na cruz, 

Num clamor, invoco teu Amor: 
“Ele tomou sobre si as minhas 

feridas 
e as minhas dores levou sobre si…” 

__ Salva-me!

VAMOS SALVAR

Por mais que a gente 
num relapso de pensamento 
queira dizer um: “morra!” 

Sai pela boca: “salva!” 
Pois, se vivemos na luz 

como desejar coisas ruins 
para os que estão em trevas? 

Se falamos do que está cheio em nós? 

O amor vem de Cristo 
não é humano.

Você não deverá morrer 
mas, sim viver! 

Sê, forte, ó homem 
se deseja usufruir 
do arrebatamento 

Não dê ouvidos à Serpente 
enrodilhada 
no engano.
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CADÊ OS MEUS AIS?

Só agora a paz voltou, 
a alegria reinou, 
e a dor passou 

Só agora minha mente 
descansou 

Cadê os meus gemidos e ais? 
Morrendo não estou mais!

PIGMALEÃO

Ser feliz é saber gerenciar a tristeza. 
Se você está sofrendo pelo que está 
sofrendo, são as suas escolhas. O que 
você sente ou pensa? O que te pesa? A 
felicidade mora na sua propriedade, 
o que faz com ela? Deus sonhou com 
o teu nascimento e te deixou livre e 
responsável como um ser pensante, 
não viva de qualquer jeito, não 
desperdice a sua vida. Porque você 
tem preferido ficar preso onde está, 
padecendo na depressão, remoendo a 
decepção e falando com estátuas? (…)

NÃO

E se eu me negar 
a canção? 

Será menos triste 
a melodia sem refrão?

[Não!]

ALIVIA

As vezes, 
a dor física 

nos leva a chorar 
a dor emocional

Uma dor 
que substitui 

outra dor 
Alivia

Só você e Deus sabe 
que seu coração 

dói mais 
que seu corpo

UMA LEVE TRISTEZA

(…) Quando eu me dei conta, estava 
respondendo pra Deus sobre alguns 
defeitos que eu considerava ter (teus, 
não meus) e também qualidades, 
nas quais Ele me levou a refletir, 
despropositalmente, e me fez ver 
que a única diferença era tudo aquilo 
virar manchete, porque parecíamos 
e padecíamos da mesma chaga. E 
acabei sorrindo uma leve tristeza, 
silenciosamente.

SAUDADE

Saudade! 
– me deixa mais não.
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BOLINHO DE SOL

Senti uma tristeza minúscula 
de gotas de chuva… 

– encharcada e sem bota – 
Pulei rápido a poça 

Caí numa alegria maiúscula:___ 
Banho quente, 

cheiro de café e bolinho de sol

LETRAS MOLHADAS

Lágrima- 
a tinta que agora escreve: 

saudade!

PETRIFICADO

A sensação 
é de um corpo 

petrificado, 
mas com alma e espírito 

Sentimentos 
de um coração humano 

Pensamentos 
e olhos 

Uma estátua viva 
com gozo

AUSENTE

Há uma ausência 
de alegria 

Uma tristeza indolor – 
que dói, 

mas não sinto! 
Eu não consigo 

Consinto

Quero que venha comigo!

LOVE, LOUVE O AMOR

Se você insiste na dor ela não vai te 
abandonar. Um vazio é, muitas vezes, 
um alívio. Pare de dar importância 
ao que te faz mal. Tolices! Ignore-as! 
Vença alguns medos e obstáculos 
finitos, eles passam como noites 
insones. A vida e a morte estão 
na língua, assim como a felicidade 
e a tristeza na mente. Viver com 
abundância e ter infinitas alegrias 
é uma questão de escolha – o que 
deve fazer para isso, faça você! Os dias 
são todos iguais, os relacionamentos 
são todos iguais, o poder de fazer 
diferente Deus colocou em nós. 
Não dance tristes memórias, louve 
a alegria do amor – alguém te assiste 
no camarote. Atrai.

RABISCO A GIZ

Somos retratos falados 
Nas linhas paradoxais esboçados, 

em traços abstratos 
Descritos por uma suposta 

aparência 
– inexata – 

Visão embaçada da essência 
Com giz ou à carvão, 

desenho no muro ou no chão 
o sorriso sem graça 
que logo passa!… 
Se a chuva chegar 

e o teu rosto apagar 
Vou rabiscar 

com tijolo de construção 
O sol de verão.
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PINGANDO

Nenhuma lágrima desponta 
Se no peito 

estiver congelada 
d 
e 
r 
r 
e 
t 
e 
n 
d 
o 
!

ÁGUAS DAS SAUDADES

As saudades são como águas que 
tocam o barco do destino adiante, 
enquanto você esta por cima ela te 
leva, mas fica o tempo todo tentando 
encontrar uma brecha no barco para 
adentrar no interior, seria maior que 
a mente e o coração pudesse suportar, 
mas Deus fica o tempo todo tapando 
os buracos, jogando água pra fora, 
pois não nos permite afundar, afogar 
neste amor…” 

EU NÃO SINTO ALÉM

Meus olhos estão imunes 
ao teu encanto, 
Não conseguiu 

(nem você nem ninguém) 
romper o nível Corpo 

e adentrar na Alma e no Espírito 
Eu não sinto além

UMA DOSE DE SAUDADE

Eu sinto 
uma alegria e uma tristeza 

( e canto e choro ) 
Não sei definir 

a sensação 
Não vou alimentar 

a saudade 
porque não suportaria 

mais ficar longe 
de você. 

...
( A chuva começou e me faz bem!)

SILÊNCIO

Enquanto escrevo Silêncio 
ouço o suspiro do vento 

trazendo saudade. 
Amor, por que do seu calar? 

O que diz o teu silêncio? 
Não entendo essa linguagem. 

Nem sequer uma palavra.

Nesta pausa feita em verso 
Fito os olhos no cúmplice luar. 

Vejo as estrelas confidentes 
e revelo meu segredo. 

Pedi para que lhe 
transmitissem um recado. 

Olhe para os céus, tente ouvi-las.

NOVA AURORA

Só estou desapaixonada por algumas 
vontades e planos de outrora… espero 
uma nova aurora.
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SÓ POR UM DIA

Sinto uma tristeza 
inexplicável 

( não sei de onde vem, 
só sei que amanhã se vai) 

Não tem dor 
nem lágrima 
nem palavra 

É pura e simples.

CHUVA CAI CHUVA

A flor vai crescer, 
O arco-íris aparecer, 

E a tristeza vou esquecer.
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ANALGESIA

Da dor espremida, 
extrai-se o choro. 

Gotas que aliviam a alma.

EU ODEIO PAPAI NOEL

Eu odeio Papai Noel e ele não gosta 
de mim. Por favor, não venha me 
visitar! Deixamos isso claro entre nós, 
e nos toleramos com amor, afinal, 
é só um mês que ele está presente, 
que vale por dois, com o pagamento 
do 13° salário, que as pessoas não 
cansam de dizer que não lhes restam 
mais nenhum centavo. Eu não gosto 
das musiquinhas e nem das festas. 
[…] Talvez eu não ria, mas chore.  
Talvez eu não esteja cheia de graça 
-Afe Maria! E as luzes esvoaçam pelas 
cortinas da janela afora. Esmola de 
fim de ano por toda a parte… Não 
me amola!

NEM DOCE, NEM AMARGA…

“ Hoje eu comi uma melancolia!”

UMA TRISTEZA NA ALEGRIA

Não pense que eu me alegro, pelo 
contrário, estou acometida de uma 
grande tristeza. Nesta época do ano, 
inclusive, não me é raro. Eu até me 
pergunto por quê, se é uma festa 
bonita, com sentimentos cristãos, 
cheia de luzes e canções, presentes e 
muita solidariedade?
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O MUNDO SE ALEGRA

Eu sinto tristeza ao invés de alegria 
[ eu sinto muito! ] 

O meu espírito chora mais 
do que os meus olhos possam 

transparecer 
[ Por favor, me desculpa!]

Você sabe por que veio!

É NATURAL

Eu me acostumei tanto 
com uma e com outra 

que talvez não sentisse mais     
a diferença 

– não é indiferença – 
É natural, 

não tem manual :- 
Tanto a alegria como a tristeza

HOJE, SÓ!

Só 
hoje 

eu vou chorar 
/porque eu tô triste/ 

Eu vou chorar! 
(. 
. 

 .) 
Hoje 
Só!

PAPAI NOEL NÃO VEIO PRA 
TODOS 

(Mas Ele Existe, Vamos 
Acreditar)

Dezembro sempre foi pra mim um 
mês… [ sei lá ]. Embora haja alegria 
nas festas, soa melancolia, tristeza… 
Não consigo entrar no clima… Já 
meu filho, acredito que vá gostar de 
natal: __ enquanto ele dorme, toco 
cd especial de músicas natalinas, 
pra ele ouvir, na voz de Ivan Lins… 
Enquanto isso a máquina lava a nossa 
roupa, eu limpo a casa (…), reciclo os 
sonhos… e também vou cantando e 
aprendendo… 

Com ele estou começando o resto da 
minha vida!… Quem sabe no próximo 
natal!

MÁSCARA

A única maquiagem capaz de disfarçar 
um coração triste é a de um palhaço 
feliz.

MISTÉRIO

Céu cinzento a luz do entardecer. 
Li em teu olhar a melancolia 

de uma vida sem cor. 
Sorri com os lábios, 

mas o coração é triste. 
Cicatrizes, dor, medo? 

Vi algo a ser desvendado em você. 
Teu segredo, qual é?
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ATELIÊ

Com a razão vendada na primavera, 
o artista desliza sonhos de amor. 

Sobre a tela sua encantada quimera. 
No pincel, nuance multicor.

 Um facho de luz na vidraça, 
traz um pouco de visão na pupila.

A clareza sem lentes embaraça, 
contrasta a escultura que mutila.

 Desata-se o laço do lenço, os dedos.
Olhos rasos de água choram. 

Derramam na ilusão os segredos, 
borrando a obra de arte que descora.

SAUDOSA LEMBRANÇA

Engraçado como, vira e mexe, eu me 
vejo cantando uma música que minha 
mãe, de vez em quando, cantava aos 
ventos. Era uma canção saudosa que 
lhe remetia aos seus pais (meus avós) 
que já haviam partido para o céu (…) 
E eu, antes da ida da minha mãe, não 
me via cantando, nem percebia que 
ali estava gravando… E hoje, sempre 
que isso acontece, penso que ela está 
por perto… sei lá… soprando a canção 
aos meus ouvidos, feito anjo.

LONGE DE TI

Pensamento mergulhado 
numa ilusão 

Coração apertado, 
abraço o travesseiro, 

a dor não passa. 
Uma lágrima quer cair 

para aliviar o peito. 
Insisto para ficar, 
 ela transborda. 

E eu amo, 
em meio as gotas do mar.

AI, QUE TRISTEZA!

Ai, que tristeza, 
meu Senhor! 

Saber que eu creio 
no Deus grande, 

e que tudo é possível pra Ti, 
e pra mim só é passível 

de desejo […] 
Eu não queria 

estar neste mundo 
Mas, se para cá me enviaste, 

não me deixe 
desiludida, 

com tantas ilusões 
Ai, que tristeza, 
meu Senhor!
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AMAR LI

Não sei descrever 
minha tristeza, Maria! 

Tem um quê de pedra, Pedro 

“Você sabe que eu te amo !” 

Amar lia 
nos olhos da melancolia… 

Amaria!
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SEM SAÍDA

Procurando 
a saída

Saindo de uma porta 
Entrando em outra

[ Solta o grito: 
– Desperta oh, Deus! ]

Tudo igual 
Labirinto infernal

Buscando 
a paz

[ Descansa o coração 
na fogueira ]

DEUS SEMEIA A PAZ

_ Deus, olha o que já me aconteceu 
hoje “[…]”

_ Eu estava semeando em você a 
‘paciência‘, a ‘amabilidade‘ e o 
‘domínio próprio‘.

_ E eu senti ‘paz‘!

PAZ DE ANJO

Desejo um anjo 
a me embebedar de paz 
Se também almeja um, 

que eu te seja, 
a paz que embebida.

NA CONVIVÊNCIA

O meu nível maior de intolerância 
na convivência com as pessoas, é a 
reclamação. O pior de tudo é saber 
que pra elas realmente não tem jeito, 
pois, carregam nas entranhas o amargo 
da vida – atraem coisas negativas pra 
perto de si e dos que estão próximos, 
o pior. Amaldiçoadas foram as mães 
que te geraram e infelizes aqueles 
que de ti se aproximaram. Pessoas 
ingratas, deserdadas do bem que não 
vê, da beleza que não enxerga, e da paz 
que não sente. Vivem a vida inteira e 
não encontram nada. Malditas!

AMOR EM GUERRA

De que vale o paraíso 
Sem amor, 
Concordo.

(Que não me falte!)

De que vale o paraíso 
Sem paz, 

Também concordo.

NÃO POR FORÇA (…)

Numa guerra 
é preciso saber a 

o momento 
de hastear 

a bandeira branca 
e acalmar 

a tempestade
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POR QUE VOCÊ ME FAZ MAL?

Por que 
você me faz mal? 

Enfim… 
Eu te expulso da minha vida 

porque 
você me faz mal! 

Tem veneno 
nas palavras, na atitude 

e na alma. 
Eu vou me desintoxicando 

diariamente 
do teu ácido venenoso 

porque 
você me faz mal! 

E daí, 
quem sabe, 

eu volto a sentir 
eu volto a viver

DURMO EM PAZ

Naquele momento, eu esmurrava as 
palavras no teclado com a mesma 
intensidade com que elas explodiam 
dentro de mim. E ainda falava 
em voz alta para ter certeza que 
eliminava todo aquele sentimento 
ruim pela boca. Era um alívio pra 
mim […] Concomitantemente, sentia 
a necessidade de me justificar com 
o meu filho, sentado do meu lado, 
do quanto eu precisava escrever, 
senão morreria. Mais tarde sentia 
arrependimento, mas isso não 
mudava as coisas […] E agora escrevo 
para dormir em paz! Isso também faz 
parte do enredo.

QUE PAZ!

O teu Espírito 
me inunda de uma paz 

tão grande, 
que este silêncio 

se torna uma doce 
declaração 
de amor . 

É tão leve e suave 
que quase posso 

tocá-lo.

GLADIADOR

No meio de feras famintas 
– o gladiador – 
Eu sou da paz, 

eles preferem guerra 
O combate é pela sorte 

_ Desperta, ó minha alma, 
tente se esquivar da morte!… 

É preciso lutar, 
reúna as tuas forças 

e seja valente. 
Ouça o galopar subindo na arena 

– Cavalo de Tróia – 
A lança que atingiu 

o calcanhar de Aquiles

ESTADA

Busco uma estrada 
mais mansa 

Estada de paz 
[…] 

E que seja terna 
eterna
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JUIZ DE PAZ

Eu sei que o Juiz de Paz me dá auto-
rização, permissão, consentimento, 
direito de casar-me novamente, pelos 
motivos que Ele bem sabe (…) Ain-
da digo que a minha carne também 
deseja relacionar-se, porém, o meu 
espírito rejeita qualquer aproximação 
de quem possa colocar em risco a mi-
nha intimidade com Deus. Não estou 
me referindo à religião, nem status, 
posição, nome ou prestígio, falo de 
fidelidade, alguém que compartilhe 
os meus valores éticos, morais e es-
pirituais, e que não engane, porque 
aquele que não consegue ser fiel a 
Deus que é perfeito, não será com 
mais ninguém, e colocará a prêmio 
a minha coroa.

O SUBTERFÚGIO

Obrigada pelo descanso, 
pela paz, 

pelo novo dia. 
Sinto-me 

novamente 
pronta pra batalha

[ Eu aceito o subterfúgio 
que me oferece 

em meio a guerra ]

TRAVESSEIRO DE PEDRA

Se hoje eu tivesse uma pedra como 
travesseiro, ainda assim eu estaria 
dormindo como se numa cama 
luxuosa, com mantas aveludadas, 
macias e acolchoadas, porque eu 
tenho paz, eu sou feliz, eu tenho amor 
(…) E o melhor de tudo é ter você 
comigo, eu tenho Deus.

SILÊNCIO

Eu preciso de paz 
de ambiente 

e mente 
Não se cala! 

Quero te ouvir e te falar 
no íntimo.

-Por favor!

EMISSÁRIO DA PAZ E DO 
AMOR

Quando a pressa chegar, a intranqui-
lidade tirar o meu sossego e a tempes-
tade disseminar o ódio, que eu diga: 
Tudo bem, se eu sou mesmo a paz 
e a paciência, a geradora da energia 
que emana de Deus e oferto neste 
momento o meu amor, pois, ainda 
que eu fale as línguas dos anjos, se eu 
não tiver amor, serei como o metal ou 
como o sino!?… ”Muita calma nessa 
tua alma”
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SOSSEGA O CORAÇÃO

Hoje eu te peço 
silencio! 

O mundo está aos berros 
interferindo 
[…………….] 

Sossega o coração!

Quantos gritos 
cabem aqui? 

Estou cega, surda e muda 
interferindo 
[…………….] 

Sossega o coração!

POR ENTRE O FOGO

Deus me disse, através da sua palavra, 
que eu não estou sozinha e você 
também não “Ele passa junto conosco 
por entre o fogo!”

PERIGOSAMENTE SINCERA

É na TPM 
que geralmente 

falo e tenho atitudes, 
aparentemente 

impensadas, 
mas que na verdade 

tantas delas, 
desejadas 

e trancafiadas 
Afiadas.

A TUA PAZ EM MIM

Uma estranha Paz 
invade 

um tormento

Estou fora dele, 
um filme 

diante dos meus olhos

Uma estranha tristeza 
Invade 

uma alegria

Eu continuo 
Feliz 

É doce a melancolia
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ENTRE O CÉU E O MAR

Quando me sinto afogando 
tiro a cabeça para fora 

– escrevo – 
para respirar 

(Como quem soubesse nadar) 
O meu ser me leva 

para uma ilha deserta 
– S.O.S – 

Um vulcão vivo 
A fumaça subindo ao céu

SOLTURA

O que escrevo são cartas de alforria 
para os meus monstros e anjos cativos. 
Dentro de mim os encarcerados, 
os aprisionados, os acorrentados, 
empurram a cela do meu coração, 
clamando num só coro: Liberdade! 
Liberdade! Liberdade!  Quebram-se as 
correntes, despedaçam-se as algemas: 
soltos estão, meus textos, num grito 
mudo, os meus bramidos.

QUE DIA É HOJE?…

Escrevo porque existo, eu 
sinto algo todos os dias…

FÔLEGO

Continue nadando… continue 
nadando… continue nadando…

MERGULHO LITERÁRIO

Vem mergulhar no meu aquário, 
Contemple a pintura, é poema diário.

Vem arranhar o viveiro literário. 
Não traga dicionário, 

sem vocabulário.
Vem… esquece o calendário. 

Seja voluntário,
 o resto é desnecessário.

Vem para o mundo imaginário. 
Ilumine os meus olhos, enfeite o cenário.

Vem, não fique solitário, 
saia do santuário, 

entre no meu aquário.

ÁGUAS ENTRE VERSOS

Poesia é peixe no aquário
 idealizando o mar; 

é pássaro voando com asas 
de águia.

IMEDIATISMO

Eu não ignoro a inspiração… 
As vezes vem como revelação, 

outras intuição 
Muitas eu não sei a direção… 

Se é vocação, 
invocação, 

ou provocação 
Eu não ignoro a inspiração …
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POESIA PRA QUÊ?

Não sei se por preguicite, 
breguice, ou covardice… 

Enquanto a vida acontece lá fora, 
espio da janela 

Não toque a campainha 
Tenho tudo dentro do meu silêncio 

Inclusive você a dizer: 
__ Vale mais um cientista 

ou um artista? 
Você não entende!… 
Não é só um hobby 

Encontrei uma coisa dentro de mim 
e abracei 

Antes que fosse tarde demais.

ARRUMANDO AS MALAS

Quando releio os meus textos 
vejo que a maioria já não me serve mais!…

Sei lá, é o mesmo que arrumar
o guarda-roupa e perceber

um monte de roupas velhas, batidas,
apertadas ou fora-de-moda

“_ Se te servir e gostar, pode levar,
eu preciso mudar de estilo!…”

CORRESPONDÊNCIA

Enquanto a vida me escrever dias 
eu lhe responderei diários

A MINHA INSPIRAÇÃO

Se eu tiver que escolher 
um livro 

a ser preservado 
quando todos os outros 

fossem destruídos? 
A Bíblia Sagrada

Alguém e um lugar? 
Deus 

e o Paraíso

E você junto comigo!

É A TUA MÃO QUE ESCREVE

No altar da minha vida está Deus e não 
o meu corpo, o meu conhecimento, 
os meus sentimentos, a minha 
história e tudo que a envolve (que 
é nada). Ele é antes de eu existir e 
me ama antes de eu ser […] Eu não 
sigo revistas, mas o que a Bíblia diz – 
nela há referência para todas as coisas, 
não se engane! Que livro! Ali tem 
poesias, pensamentos, ensinamentos, 
elegância, majestade, princípios e 
valores absolutos, morais, humanos 
e cristãos, que nos enriquecem a cada 
dia.

APRESSADA

Falo menos 
e escrevo mais 

E onde 
menos é mais 
Componho 

com a mesma pressa 
que lê 

a pessoa.
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A TUA PALAVRA

Este é o meu maior prazer 
– A tua Palavra 
É o travesseiro, 

que faz repousar em paz 
a minha cabeça. 

Acordo, 
e já é o meu primeiro 

pensamento. 
Passo o dia 

me inspirando Nela [me ensina!] 
Eu quero 

conhecer-te 
mais e mais 

Este é o meu maior prazer 
– A tua Palavra.

DEVOLUTIVA

Gosto do hábito da escrita, quase 
que diária, pois, me possibilita o 
destralhamento dos meus sentimentos 
humanos, de forma significativa 
e evolutiva – uma devolutiva. Na 
maioria das vezes, uma maneira de 
pelo menos tentar compreender e 
organizar a minha casa interior, fazer 
uma faxina mental, tirar de mim a 
sobrecarga emocional, abrir as janelas 
para arejar e deixar tudo mais claro 
e confortável. É como se eu fosse 
colocando nas prateleiras, de forma 
organizada, os aprendizados e valores 
neles absorvidos, e quando necessário 
revisar e reforçar, já que, uma vez, 
tendo tudo muito bem simplificado, 
posso melhorar o projeto complexo 
de ser quem sou de verdade.

CORAÇÃO

… me deu até taquigrafia!

INTERLOCUTORA

Isso não é heresia 
é poesia 

O sermão 
é primeiro pra mim, 
e também pra você. 

Interlocutora 
que aprendeu a ouvi-Lo!

Leia a Bíblia, quando quiser saber 
tudo o que Deus quer te dizer.

ABRACADABRA

A palavra é viva 
Ela cria, 

enquanto eu falo: 
Abra 

Santo Deus, 
Abra

 ” haja luz e houve luz! ‘‘

QUER FALAR DO QUÊ?

Quer falar do quê? 
Você quer falar de amor? 

Quer falar do quê? 
Você quer falar de dor? 

Quer falar do quê? 
Você quer falar de flor? 

Quer falar do quê?
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ESCREVER É…

Escrever é um autodiagnóstico, uma 
automeditação, uma desintoxicação 
de tudo que me causa um mal, é 
onde encontro a essência curadora 
do Amor, Felicidade, Paz, Fé e Perdão 
[…]. É também ajudar outro alguém!

Escrever é registrar aquilo que não 
quero esquecer, que não quero que se 
perca com o tempo. São lembranças 
de um dia e de outro […] – ‘como sou 
feliz!’ – entre tantos, diálogos que nem 
sempre de interesse do leitor.

Escrever é o meu ponto de ligação 
com Deus – cartas do meu coração 
para o seu – que ninguém ouve, que 
ninguém lê – as minhas indagações 
e orações […] Só à você! O livro que 
me deste em forma de poema, canto, 
pranto e salmo.

ESTANCANDO-ME

 Na verdade, parece que eu já te 
escrevo antes mesmo de você chegar… 
tem um pouco de você em muita coisa 
aqui… estancando-me. 

VIDA DE PAPEL

O poema volta 
a palpitar, 

cada vez que é lido – 
quando se é escrito  

com a vida 
que se deixa morrer 

no papel

VÔMITO DA ALMA

Luz apagada. 
Os olhos se abrem a iluminar. 

Na cabeça, restos de ontem e hoje. 
Sinto como se eu não tivesse 

colocado o lixo para fora. 
(Talvez o amanhã 

se adiantou em desmoronar) 
Desorientadas, como quem 

procura ar, 
saem alvoroçadas 

ao se deparar com a porta. 
Não separei o orgânico do 

reciclável. 
Coloque as luvas, 

Está com as mãos no lixo. 
Acendo a luz!

ÂNSIA

Eu sei que parece meio enojante, mas 
é com ânsia mesmo que escrevo.

VOCÊ FALA A MINHA 
LÍNGUA?

Se não consegue ler a minha alma, 
provavelmente, 

não compreenderá o que escrevo... 
Eu falo nas entrelinhas, 

meio escondidinho, baixinho… 
[ Agora, se fizer silêncio, 

posso tentar ditar, interpretar… ]
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EU SOU A TUA CRIANÇA

Talvez você não saiba 
que sem Deus 

eu sou analfabeta, 
ainda aprendendo a desvendar 

os mistérios das letras… 
Talvez você não saiba 

que me sinto como um bebê 
aprendendo a falar 
“papai e mamãe”, 

protegida num cercado… 
Talvez você não saiba 

que só hoje eu consegui 
reconhecer que a voz do meu 
Pai é diferente da voz de um 

estranho inimigo 
Talvez você não saiba 

que me sinto só uma criança 
de colo 

nos braços do meu Pai 
com fartura de amor.

SIMPLES ASSIM

Escrevo 
como uma resposta, 

uma pergunta. 
Como o que cala, 

quem fala. 
Não me canso nem acanho. 

Caminho mais leve, 
menos peso.

METÁFORA

Interprete-a. 
Passagem secreta 

Para um novo mundo.

PORQUE O POEMA NÃO 
MORREU

A poesia atravessa séculos… 
Livres aos sóis e luas 

pelas florestas dos signos… 
Tigres tristes, circo aberto, 

amores encarnados… 
“_O meu umbigo em você, amigo!”

Passados trinta ou cem anos, 
enjaular é matar o que não morreu! 

É secar uma alegria, 
calar um oceano… 

É preciso mantê-los circulando 
na rede da contemporaneidade, 

entre o mais novo 
e o mais velho… 

porque o poema não morreu!

QUE SEJAM BENDITAS

Umas mal ditas palavras e atitudes 
podem ser fatais quando é algo que 
ainda está sendo gerado, que não 
tem estrutura, que ainda não foi 
absorvido pelos ossos, como o cálcio 
que sustenta e protege os órgãos vitais 
de serem atingidos (…) E mesmo 
depois de nascer, a gente ainda 
continua crescendo e amadurecendo, 
carecendo de cuidados. Desejo que 
as minhas e as suas sejam bem ditas 
palavras, abençoadas, e que tragam 
vida e não morte
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PARA VOCÊ LER

O que eu pretendo com a poesia 
é nada mais que me comunicar 

– de alma para alma – 
Se pôr-lhe os olhos verá:__ 

 fora da vista, dentro do coração!

POEMA NA CONCHA

Palavras na minha mão 
escorrem por entre os dedos 

como areia… 
Mergulho em outro mundo, 

flutuo com as estrelas-do-mar… 
A luz brilha na concha 

Eu pesco ilusão!

A GENTE SE CALA

Não dizer, 
nem sempre 

é não ter 
o que dizer: 
“não tenho 

a dizer 
o que você quer 

ouvir“

Muitas vezes, é 
não saber 

como que dizer: 
“então, 
a gente 

cala 
as palavras 

dentro”

NÃO SOU POETISA 

Não sou poetisa, 
só tentei a alma libertar. 

Não tenho versos, 
partiram em outra missão. 

Não foram sós, 
levaram também a ilusão.

Não sei o que pensar, 
deixa o tempo passar. 
Não há mais delírio, 
foi-se com a paixão. 

Não ouvirei outra vez 
a voz do coração.

Não tenho motivo para sorrir 
ou chorar. 

Não há mais espaço 
para a emoção. 

Não fantasio, não idealizo, 
sou razão.

Não suspiro, calou-se, 
pra quê sonhar? 

Não tenho o peito inundado 
de inspiração. 

Não há mais frutos, 
estou no Sertão.

Não estou triste nem feliz, 
nada a lamentar. 

Não há mais o que dizer, 
é tudo em vão. 

Não tenho a presença 
nem da solidão.
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PO[E]MAR

Você não é poeta, és Pomar. 
De ti vêm meus poemas, Po[e]mar. 

Tornei-me poetisa por te amar.

Árvore frutífera, minha fonte. 
Frutos resgato de ti no alvorecer, 
como este agora no horizonte, 

suculentos a me prover.

Palavras lança suavemente… 
Na linha, os frutos da semente 
brotando em minha mente.

Árvore frondosa, meu ninho. 
Os versos posso colhê-los? 

Tua sombra refresca meu caminho. 
Se eu não desfrutar, que vale tê-los?

Apanho no alto um pensamento, 
o alimento, o sentimento, 

me deliciando do sonho do momento.

LEVE! ESTOU LEVE…

Não leve à risca _______ 
tudo o que eu rabisco: 

Não escrevo só realidade, 
mas vivo tudo que escrevo!…

DIÁRIO DE BORDO

Viajando pelo universo. 
Trago lembrança em verso 

De um mundo diverso.

SUSPIROS DO SILÊNCIO

Nas horas silenciosas 
feitas de suspiros e sonhos, 
desejos se revelam risonhos 

em palavras misteriosas.

Noite calada e deserta, 
um afago de mãos que acarinham, 

Estrelas pousam nas linhas, 
a língua muda desperta!…

Uma voz clama por libertação. 
Quer se tornar verso, 

seja rimado ou disperso, 
no peito que acende inspiração.

Murmúrios em declarações:- 
palavras vêm e falam, 

outras chegam e se calam… 
Tantas esmorecem nas confissões!

O silencio reina sobre o verso 
no crepúsculo da poesia, 

sustida pela maresia 
do suspiro deste universo.

TRANÇA DE PALAVRAS

Na ponte, 
palavras se debruçam 

Trançando 
Sentimentos, 
Silêncios… 

Ali, 
O encontro.
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POESIA PARA MINHA ALMA

   Saí de manhã a vagar pelas ruas das 
letras com a intenção de encontrar 
algumas poesias que pudesse vestir 
a minha alma, e assim protegê-la do 
terrível inverno que fazia.

   Um luxo o universo das palavras: 
belas poesias, lindas mensagens, 
esplêndidos pensamentos – roupas 
ternas e confortáveis para ocasião, 
porém nada satisfazia minha alma por 
completo, que por sua vez, acreditava 
que estas não faziam seu estilo ou 
não combinavam com a estação do 
período.

   Percorri por diversos lugares e 
nada encontrei. Precisava aquecê-
la, senão iria adoecer, mas estava 
irredutível, não aceitava as que eu 
estava pretendendo presenteá-la. Foi 
um dia bastante trabalhoso, contudo, 
sem grandes êxitos. Exausta, desisti! 
Logo, mais uma noite fria.

   Prontamente, ao amanhecer, antes 
de sair à procura de novas soluções, 
resolvi ouvi-la, e então pude entendê-
la melhor: começou a me dizer o 
que desejava, como queria e o que 
sentia, e eu fui registrando. A partir 
daí eu decidi dar início a escrita, 
passei a confeccionar as apropriadas 
vestes para a minha alma, mas isso 
não significa que não faço compras, 
também adoro ir ao Shopping das 
Poesias, é encantador.

   A danadinha é vaidosa, como toda 
mulher, quer uma para cada estação, 
quando não, várias: no verão – veste-
se de paixão; no outono – cobre-se de 
melancolias e saudades; já no inverno 
– fica desiludida; na primavera – quer 
se enfeitar de flores e amores.

   Depois disso passamos a nos entender 
melhor, só encontro dificuldade 
quando ela fica emburrada, aí se 
tranca no quarto do meu coração e 
não fala comigo, e não adianta insistir, 
o jeito é esperar ela se abrir de novo.

   Foi assim que comecei a trilhar o 
caminho das letras e me tornei uma 
aprendiz de poeta.

BELEZA PURA

 Poesia é a arte que embeleza 
a literatura.

QUEM ME MATOU?

Cortaram as minhas forças 
como as de Sansão,

e fizeram de mim escárnio,
como se eu fosse adversário.

Fechei os olhos e dormi 
no sono profundo!

– Navalha de Dalila –
Estou diante das letras

como quem não sabe ler 
nem escrever.

Ceguei e continuo cega,
me embebedei, mas não de álcool,

e ainda ando cambaleando…
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CO(I)NSPIRAÇÃO

 Eu, 
Sem paixão, sem ilusão, 

nem decepção. 
Sem ardor, nem dor. 

Os versos fogem. 
As palavras voam. 

Será conspiração da inspiração? 

Elas vêm, 
………………  elas vão, 

elas vêm, 
…………………… elas vão

 Agita as tuas asas e vem! 
Minha alma te espera com calma.

MEUS VERSOS 

Sei lá. 
Meus versos. 

Não ouço 
os gemidos. 

-Calados-

Vamos, Palavras: 
Chorem 

minha tristeza; 
Sorriem 

minha alegria!

-Ensurdecedor- 
O grito 

que não sai. 
Meus versos. 

Sei lá.

UM CHAMADO

“__ Estou fazendo 
a curva, 

te vejo em alguma 
esquina!” 

Palavras me pressionando 
para sair, 

precisando de um lugar 
para ficar.

AOS GIGANTES DA 
LITERATURA

Um minuto de silêncio.

Monstro Sagrado ao som da lira, 
revela nos teus cantos meu anseio. 

Boca que morde e suspira, 
me lê a cada página que folheio. 

Soluço contigo nos teus delírios. 
No cárcere da garganta – o grito. 
Em gemidos, liberta os martírios, 

os teus lamentos… no infinito.

Debaixo da tua língua mina. 
Bebo das palavras, a sede devora. 

Uma por uma da inspiração divina, 
transbordando do meu corpo afora.

O ESPELHO

A poesia a alma modela. 
Cada imagem uma leitura. 
Esculpindo diante a tela, 
Nas linhas traço a figura.
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UMA XÍCARA DE 
CAPPUCCINO

Palavras trituradas, 
condensadas no cérebro. 
Mistura os pensamentos, 

letras e vocábulos. 
Forma uma massa 

homogênea. 
A cabeça aquece: 

os biscoitos ficam prontos. 
É preciso tirar ainda quente 

– do forno para a mesa –

NÃO DEIXE PARA DEPOIS

Eu gosto de tudo que possa me 
expressar, seja na arte de escrever 
e falar de Deus e toda a beleza do 
universo, como também de decorar 
a casa e fazê-la exalar um bom cheiro 
(…) Tenho pedido a Deus que me 
inspire e me ajude a deixar as coisas 
em ordem por aqui, porque tudo 
aquilo que sempre fica para depois, 
só as vezes consigo me dedicar, porque 
sempre fica para depois, e não é feito, 
e preciso fazer.

CONHEÇA-TE A TI MESMO

A poesia não entorpece, 
permite o autodiálogo:  

a conversa é sóbria 
entre a razão e a emoção.

QUANDO A ALMA CHORA

Você não pode saber 
tudo o que eu sinto 

porque 
O que é bom e edifica 

eu compartilho 
O que é ruim e não acrescenta 

eu só falo com Deus, 
porque 

quando a alma chora 
a voz nem sai

CATAVENTO

Palavras ao vento 
Gira, gira e cai, 
aqui, um haikai

AS PALAVRAS VÃO

As palavras vão aonde eu não, 
de olhos fechados, 

entram por qualquer vão.

Onde os nobres estão – 
dão esmolas às realezas.

Onde os pobres estão – 
vestem luxos às mesas.

Na riqueza e na pobreza 
Na alegria e tristeza

PENA NA PEDRA

Escreve com pedra 
pequena e leve 

como pena na pedra 
e giz na pele.
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ASAS, TUAS MÃOS

Que as palavras pousem 
nos cartões-postais e voem 
seguindo o seu destino… 

De manhãzinha, 
tardezinha, 

ou a noitinha… 
Viajando como andorinha.

DESPROGRAMAR

Talvez, palavras sejam inúteis, sei! 
Mas, a idéia de que a minha vida 
possa se resumir num vício ocioso 
de acordar a mesma todas as manhãs, 
pegar a estrada, sentar na frente de 
um computador, e trabalhar no 
ponto, em ponto, e ponto!?… __ 
Não! A vida não me perdoaria. O 
melhor mesmo é desprogramá-la, sem 
matemática de horas – esquecer os 
relógios, embaralhar os calendários… 
Sob o meu poder! No bico do pássaro 
salvar um canto (…)

POEMA-PÁSSARO

Versos soltos são pássaros, 
as rimas seus cantos. 

Bom é voar nas asas da poesia, 
tão belo ouvir sua melodia.

RELÂMPAGO

Outro raio não cai, 
Onde já caiu um. 
Mas o hai_cai !

DEUS DE PROMESSAS

Deus não se esquece de suas 
promessas, mas nós, muitas vezes, nos 
esquecemos de nossos direitos como 
filhos. Então, pensei em me fazer 
lembrar:- “alcançarão misericórdia; tem 
seus dias prolongados; tudo lhe vai bem; os 
seus filhos são bem sucedidos pra sempre; é 
guardado com vida; cresce poderosamente; 
prospera; derrota seus inimigos; tem 
o melhor; é justo (…)” e então, me 
dei conta de que são inúmeras as 
bênçãos – “se” obedecermos… Mas, 
também existem as maldições – “se” 
desobedecermos… [ antes de reclamar, 
leia as regras! ] Ok, tudo bem, aqui 
vale lembrar de que “Deus é fiel e justo 
para nos perdoar” e mesmo “se formos 
infiéis, ele permanece fiel” porque “as 
Tuas misericórdias se renovam a cada 
manhã” e… Ei! Que horas são?… Já 
é amanhã, é manhã – um novo dia 
para ser mais feliz!

CHAVE DE OURO

Ouça um segredo 
que vale 

toda a sua riqueza 
– não tem preço – 

É pra fechar 
com chave de ouro 

que confidencia 
O Mapa do Tesouro 

Não anda torto, 
siga reto! 

Está averbado 
na Palavra Sagrada 

Terra deleitosa 
e abençoada.
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PROVÉRBIO POPULAR

Considerando que “a voz do povo 
é a voz de Deus”, penso que a gente 
deveria levar mais a sério os ditados 
populares.

UMA BATALHA DIÁRIA

Eu compreendo perfeitamente os 
deslizes, vez ou outra, de se viver o que 
se fala ou escreve, quando partindo do 
princípio de que quando inspirados 
por Deus, nos referimos aos segredos 
e desejos do seu coração para nós, já 
que nada sabemos, mas queremos 
alcançar. E então, uma batalha diária 
é travada, do bem contra o mal, do 
espírito contra a carne […]

EU PRECISO LEMBRAR PRA 
NÃO ESQUECER

Eu, às vezes, penso sofrer amnésia do 
passado, que se tornou tão passado 
que parece nem fazer mais parte desta 
minha vida… tão distante! Aí então 
que eu resolvo escrever e registrar o 
que a minha mente poderá não se 
lembrar: “pra que perdoar se já nem sei!?” 
Não quero esquecer nem a tristeza 
nem a alegria, me lembrar desta ou 
daquela quando forem necessárias, 
pois, todas as experiências vividas 
são válidas (…) Isso me faz lembrar o 
quanto eu sou feliz!

INFORMA

Professor em forma 
    in 

           forma.

RISOTERAPIA

Já aconteceu de pessoas rirem do que 
eu havia escrito, não com deboche, 
acho que de boa, pensando se tratar 
de uma piada. Teve vezes que eu até 
gostei parecer engraçada, coisa que 
eu nunca fui, mas não era o caso. 
Enfim… toda essa volta pra dizer que 
você não é tão engraçado pra mim, 
mas todo mundo ri, inclusive eu, 
algumas vezes (…)

MÁRIO

Escrevestes cartas para quem não 
sabia ler 
– retrato invisível – 
Eu te vejo até de olhos fechados

Dedicado ao Poeta Mário 
Quintana, 

que admiro pelo belo trabalho 
desenvolvido no seu caminho 

poético, ainda que não 
reconhecido pela ABL.
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ALGUMA COISA

Enquanto eu trabalho a Palavra
alguma coisa em mim
é abandonada

Enquanto você trabalha o Ouro
alguma coisa lhe é
é acrescentada
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Eu Comigo Mesma 
(e Deus!)
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OSTRACISMO

Eu adoro ficar em casa 
Parece que todo mundo sai tanto… 

Eu sempre tenho preguiça 
de ir nos lugares 

De ficar em rodinhas nada a ver 
só para comer e beber! 

Preciso de uma boa companhia 
para assistir filme, 

comer pizza e tomar refrigerante 
Vai ser difícil me encontrar por aí… 

Talvez eu seja antissocial

(I)LETRADA

Minhas letras: 
no gancho de um verso 

– um garrancho-

DIVIDE COMIGO

Tudo bem que eu não falo muito 
com os outros, exceto, àquele de alma 
agitada na minha calma. Mas, sou eu 
quem mais fala nas nossas conversas. 
Gostaria de te ouvir mais, que falasse 
mais comigo, porque hoje não tenho 
muito a dizer (…) Espero que não 
esteja tão cansado, porque eu estou. 
Divide comigo este corpo, esta alegria 
e esta tristeza, a dor e o prazer. E reina!

ENFIM, [VER]SÓS!

Sou amante das Letras 
– é vício da língua – 

Querer te descobrir na cama

SINTA-SE EM CASA

A casa está bagunçada, sem condições 
de receber visita. Assim como eu. 
Mas, estou tentando me organizar. 
Logo estará um lar mais agradável 
de estar.

RETALHO

Os pensamentos são tantos, 
faz pesar a cabeça mais que o corpo. 

Não sei se vou conseguir 
levantar da cama. 

Estou cansada de escrever, de ler. 
Cansada de escrever 

e você não ler. 
Estou cansada de falar, de calar. 

Cansada de falar 
e você calar. 

Na agulha, linha. 
Sobre as linhas, as vestes. 

Na tua frente minha alma nua. 
Ainda assim não a vê. 

Indiferente a tudo que exponho. 
Exausta do nada que sou.

PÉS DESCALÇOS

Quero meus pés 
descalços! 
Sem laços, 

sapatos, 
chinelos, 

ou sandálias 
Quero meus pés 

descalços!
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INDISPONÍVEL

Vitrine, 
são para os que estão à venda! 

(…) 
Na prateleira, 

produto (indisponível) 
– reservado –

NÃO SEI SE VOU OU SE FICO

Não quero ser atropelada 
Nem atropelar 

Se eu estiver na contramão, 
mudo o destino. 
( pra lá ou pra cá ) 
Eu tenho dúvida 

se é este mesmo o caminho.

SERÁ?

__ Será que é armadilha, Cecília? 
__ Não sei, Marília, 
siga a trilha! (...)

ENTRE ASPAS

Eu aprendi a falar comigo mesma 
e a responder as minhas próprias 
perguntas e não vejo nenhuma 
loucura nisso. Às vezes, também me 
vejo dando risada sozinha, porque a 
vida me faz cócegas, outras tantas, me 
dá tapas. Fecho aspas.

PRA NÃO RESTAR DÚVIDA

Se gosta ou não gosta 
de determinada coisa 

é preciso provar pra saber 
(…) 

Uns têm o gosto do que aparenta: 
saudável e belo! 

Há o que demonstra ser bom 
e é ruim. 

Alguns provando sozinho 
é melhor! 

Tem os que com o passar 
do tempo ficam amargos, 

apodrecem … 
Mas não posso esquecer que 

alguns amadurecem, 
ficam no ponto! 

(…) 
Não, não quero com isso provar 

nada a ninguém, 
a não ser provar a mim mesma.

SOS

Um momento a sós comigo ...   
[e Deus]

SEIS POR MEIA DÚZIA?

Não seria 
o mesmo 
que trocar 

seis 
por meia dúzia? 

(…) 
A contar-se, 
Meu Rei, 
o castigo 

da lei.
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DESCONCHAVADA

Na concha 
pra me esconder… 

me descobres:- 
desconchavada!

REVOGÁVEL SENTENÇA

Talvez ele seja 
e eu não, 

na avaliação 
do outro.

O que sou 
e o que ele é, 

confunde 
o que somos.

Um 
milagre 
ou dois

NÃO SEI SE DIGO

Não sei se digo 
_ Muito prazer ! 
ou 
_ Quanto tempo !

Não sei se digo 
_ Por onde andou ? 
ou 
_Que bom que chegou !

Não sei se digo 
ou 
não digo. 
(…)

CANSADA

Hoje estou cansada 
e febril 

Talvez esteja desarmada, 
mal humorada 

Deixei de cuidar 
de mim, 
de você…

NÃO TE QUERER, NÃO 
SIGNIFICA QUERER-TE MAL

Nem me preocupo 
se estão me observando (…) 

Eu tenho uma grande amizade 
comigo mesma 

Já arrisquei alguns sim, 
mas, entre gostar e se entregar, 

exige confiança! 
__ Não te quero… não me leve a mal! 

Eu não te quero mal!

LUGAR EM COMUM

De manhã aquela fome 
do nosso café-com-pão … 
No almoço já te espero 

para o arroz com salmão … 
No lanche da tarde, 

no jantar (…) 
para o mesmo lugar!

COLORE

Hoje o meu dia está sem cor, será que 
você pode me colorir?
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EM OUTRO LUGAR

Não que eu queira que vá, 
mas quando fica, 

ainda assim não está!

AUSÊNCIA DE MIM

Refletindo sobre o nada 
busco preencher o vazio 

de coisa nenhuma.

FESTA SURPRESA

Encheste o ambiente de balões 
coloridos – uma festa em mim! 
Estou cuidando para que nenhum 
estoure, mas percebo que lentamente 
estão perdendo o ar… Uns murcham. 
Outros caem. Alguns o vento leva…

A MÚSICA

Hoje não tem poesia, 
só música… 

A música dizia 
o que eu queria ouvir! 

A música falava 
o que eu queria dizer!

UMA VÍRGULA

Uma vírgula muda 
todo o sentido. 
Todo um sentir!

E ponto.

CADA BATIDA DO MEU 
CORAÇÃO

Meia noite e meia, o meu braço 
direito pulsava fortemente, como se as 
batidas fossem pra me despertar (me 
despertou) Eu o segurava na tentativa 
que pudesse acalmar (não acalmou) 
Sentindo nele cada batida do coração, 
tentava dormir (…) Seis da manhã, 
ainda sinto pulsar…

LEVEZA

Não sei se é romance 
Sei que há 

beleza, 
Uma leveza 

que me eleva, 
leva…

EXPECTATIVA

Se falar algo não esperado, 
poderá decepcionar 
ou surpreender… 

Se não falar algo esperado, 
poderá decepcionar 
ou surpreender…

CERTIFICADO COM SANGUE

Ferida pelas letras 
O sangue estancado no papel 

Inevitável cicatriz
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*MIGO OCULTO

O que trazes contigo, 
Flor ou 
Punhal?

TENTANDO…

Eu me perdi nas peças sequenciais do 
quebra-cabeça… tentando entender 
(…)

SELVA PENSANTE

Vento selvagem 
Os galhos balançam 

Embaralha pensamentos

SEI QUE NADA SEI

O calado não sei 
junto ao falante sei lá, 

me levou a um nada sei.

CERTEZA DA DÚVIDA

Antes eu tinha dúvida, agora 
só não tenho certeza!

VOCÊ SE LEMBRA DE MIM?

A: __ Você se lembra de 
mim? 
M: __ Eu lembro! 
A: [ Todos os dias !?… ]

PEDANTE

A palavra 
que me veio a mente 

a primeira vez 
que vi 

– pedante – 
Sem saber ao certo 

o significado, 
pensei: 

Será que é 
– pedinte? – 

E continuei sem saber 
o porquê

DECISÃO

Na dúvida, escolho o amor!

DEPENDE

Sou brega e chique 
démodé e moderna 

amarga e doce 
(…) 

Depende do dia, hora, 
– ocasião – 

quando, onde, como 
me encontrar!

QUERO SER MINIMALISTA

Minhas coisas estão explodindo para 
fora do quarto, da janela, do guarda-
roupa, não consigo mais encontrar 
seus lugares neste espaço. Tá na hora 
de mudar. Quero ser minimalista [- 
coisas e + Deus ]
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Você é Xodozinho de Deus
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XODOZINHO DE DEUS

Abençoa o meu coraçãozinho 
Meu Deus 

Esse coraçãozinho 
que bate fora de mim 

Cuida dele 
com carinho 

Ele é o meu ursinho 
“me dá um abraço!”

“Deus te ama tanto filho, 
já estou percebendo que você 

é o xodozinho Dele… 
E a mamãe fica feliz em saber disso”

CORAÇÃO NOBRE

O Amor é difícil! Tem sentimento 
nobre, uma raridade de ser ver (…) Eu 
vou buscando te interpretar quando 
nem você ainda sabe quem é… E 
desejo que não seja transformado 
naquilo que não é, por aqueles que 
não conhecem a tua carência e a tua 
caridade. A força de um guerreiro na 
fragilidade. Eu sei, você ainda não 
entende. (…) E nestes atributos teus, 
eu pergunto pra Deus: – qual é a sua 
missão? Porque as pessoas não podem 
ser o que quiserem, elas podem ser 
aquilo que já são.

PRIMEIRO POEMINHA

“Ma-ma-nha 
A mamãe manha”

Arthur Miguel, com um aninho

SEGUNDO POEMINHA

Hoje vai ser 
um dia 
de paz 

e de alegria.

Onde estiver sujo, 
a gente limpa 

Onde estiver torto, 
a gente endireita

Arthur Miguel, seis anos

Onde estiver bagunçado, 
a gente arruma

E o que estiver fora do luar 
a gente coloca ao sol

Mamãe 

ENCANTAMENTO

Poesia 
nos olhos 

Toda criança tem!

Poesia 
na alma 

Toda criança tem!

O sensível 
é invisível 

Que todo príncipe vê!
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PARA MINHA POSTERIDADE

[ …] Não se sinta menos nem mais, 
não os considere menos nem mais, 
em tudo existe uma compensação. É 
preciso saber aceitar cada um como 
é, ainda que não tenha, igualmente, 
as mesmas opiniões e gostos, porque 
os olhos do outro não são os teus 
olhos, a boca dele não é a tua boca, 
não poderás saber dos seus prazeres, 
o gosto, e do que vês, o seu encanto.

ACOLCHADOS

Teu abraço 
me salva de todas 

as geadas 
É pequeno 

mas, tão cheio de calor 
Tira o pé 

pra fora e se livra 
das meias 

E acolchados, 
aqueço e esqueço.

DORME PRA CRESCER

– Filho, dorme pra crescer! 
– Não, mamãe, eu cresço de pé 
mesmo! 
– (Guerreiro!! )

TUTU

Tatu Tutu? 
Tutu tatu? 

O tatu tá Tutu? 
O Tutu tá tatu.

A MELHOR COISA QUE ME 
ACONTECEU

Se me dá a opção 
de escolha, 
eu escolho 

você 
sempre! 

Sempre e sempre

[ Na verdade, Deus 
te escolheu 

antes de mim, 
quando me deu você 

de presente, 
Eu só disse SIM ]

O melhor amor 
A melhor companhia 

O melhor par 
A melhor risada 

É tão bom 
ter você

NÃO SEI SE É BIRRA

Não sei se é birra, 
ou se é fome na barriga 

Não sei se é colo 
ou se cólica 

Não sei se eu choro 
ou se cheiro 

Não sei se é xixi 
ou se mimi 

 Será que é o bicho-papão? 
Calma, é hora de ir pra cama… 

Cama leão!
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PRESENTE DE DEUS

Oh, meu Deus! 
Um bem maior debaixo do céu 

que me concedeste 
– meu Pitoquinho – 
é minha família, 

meu lar, meu amor e meu carinho. 
Presente mais valioso 

neste mundo real.

PRUM

É preciso ensinar o 
A-B-C! 

1-2-3 e já… 
que acabou de sair 

do ovo 
prum 

mundo novo

A LAGARTIXA

A lagartixa 
comeu enroladinho 

de salsicha 
Pra ver se espicha!

DIAS DE FEIRA

Segunda-feira 
Terça-feira 

Quarta-feira 
Quinta-feira 
Sexta-feira 

Sábado e Domingo 
Não tem feira! 
Não tem feira!

PULA PULA 

pula, pula 
pula pururuca… 

pula, pula 
pula feito pulga...

CANÇÃO DE NINAR

nhé nhé nhé ( bebê)

Estava demorando 
o bebê chorar … (2x)

A noite vai caindo 
vem bem calminha 

sobre os olhos do Arthuzinho*

Cante baixinho e afinadinho 
indo e vindo 

bem tranquilinho…

nã nã nã nã nã nã nã

Arthur Miguel, vinte dias de vida

MINHA VERSÃO   
“NANA NENEM”

Nana neném 
Que a coruja vem pegar 

Papai foi jogar bola 
e a mamãe já vai chegar 

Bicho babão 
sai agora do portão 

deixa de latir 
pro bebe poder dormir

EDUCAR É

Educar é, muitas vezes, um trabalho 
doloroso: – quantos “não” precisamos 
dizer ao Coração!?
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SIM, QUEM AMA EDUCA

Eu, como mãe, consigo entender 
um pouco como Deus age com 
seus filhos. Ah, e como a gente ama! 
Gostaríamos de dar de tudo o que 
precisam e gostam, no entanto, 
quantas vezes é necessário repreendê-
los, e como forma de castigá-los, são 
privados disso ou aquilo. Sim, porque 
a desobediência tem um preço, assim 
como a obediência tem o seu valor. E 
eles precisam saber disso, saber, para 
escolher qual deles está disposto a 
pagar!?

E no momento dessa repreensão 
podem até pensar que não temos 
um sentimento de amor para com 
eles, pois, agimos com a razão e 
deixamos de lado a emoção. É preciso 
dar um basta. Muitas vezes, aquela 
desobediência, poderia até ser relevada 
no momento, pois, não causaria, 
aparentemente, grandes danos, ou, 
como poderia causar algum acidente 
e se machucar. A intenção é sempre o 
seu melhor, com uma visão que eles 
ainda não adquiriram, do ‘daqui a 
pouco’, se continuar com aquela ação. 
Embora a preocupação não se limite 
apenas ao presente, mas a um futuro 
promissor desse filho, que, se caso 
não aprende a disciplina, o amanhã 
estará comprometido, pois a rebeldia 
refletirá em suas ações. E, pessoas de 
sucesso não são apenas inteligentes, 
são também disciplinadas. Eles 
precisam que alguém os ensine, para 

saber qual o preço que estará disposto 
a pagar – do sucesso ou do insucesso!?

Penso que com Deus não seja diferente, 
se fizermos algo que esteja fora da tua 
vontade, pagaremos as conseqüências 
com sua repreensão, mas, o fato de 
sermos ou não obedientes vai além de 
uma preocupação presente de Deus 
para conosco, como também futura 
– a nossa salvação. Ah, e como ama a 
gente! Existe um preço que já foi pago, 
mas, existem outros que é necessário 
que eu pague, para estar mais próxima 
de Deus, com direito a usufruir do 
melhor de todas as suas bençãos: 
família abençoada, saúde, ganhos (…) 
e então, serás tudo que Ele planejou 
que fosse – não um projeto falido 
– mas, de conquista naquilo que 
lhes foi reservado, recebendo como 
recompensa o Maior dos Troféus.

MEU MENINO PRÍNCIPE

Arthur Miguel não é sol, 
é estrela! 

Chegou à meia-noite… 
Dorme de dia, 

faz espetáculo à noite… 
e a casa fica lotada 

de alegria…

PARA UMA CRIANCINHA

Quem fala ‘não’ fica ‘anão’ 
Quem quer ‘crescer’ tem 

que  ‘obedecer’
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PAIS E FILHOS

I

“Eu faço a tua vontade se você fizer a 
minha primeiro […] Não vai fazer? Nada 
feito!”

MORAL: Isso também serve como 
exemplo de muitos que pedem tanto 
a Deus e não recebe… Ele também 
te diz: “Faça a minha vontade que eu 
faço a tua”

II

“Muitas vezes a gente exorta, outras vezes 
castiga, mas tem vezes que só tomamos 
da mão”

MORAL: Assim também acontece 
com a gente, quando Deus tira de 
nossa mão algo que nos fere ou pode 
nos ferir, ou quem sabe, algo valioso 
que não estamos tratando com o 
devido cuidado.

III

“Primeiro eu peço com amor, se não 
obedecer, eu alerto: se não for, vai na 
vara ou no castigo. E sai rapidamente 
pra fazer!”

MORAL: Um episódio assim 
representa aquelas pessoas que não 
dão ouvidos à voz de Deus, precisam 
enfrentar alguma dor, sofrer algum 
castigo para aprender aquilo que é, 
muitas vezes, trivial, e que mesmo 
assim precisa ser reforçados trilhões 
de vezes.

IV

‘Quando eu dei algo para ele sem que me 
pedisse e que em outros momentos eu havia 

recusado, me disse: – eu me comportei 
direitinho?”

MORAL: Quando obedecemos a 
Deus temos a garantia de suas bênçãos 
e promessas sem vãs repetições e 
petições.

V

“Senta aqui pra pensar sobre o que 
aconteceu e depois me conta, tem ‘cinco 
minutos‘. [ Mas, em vez de ficar quieto, 
chorava]. Eu disse: – cinco minutos a partir 
do seu silêncio! E isso levou mais ou menos 
uns 10 ou 15 minutos.”

MORAL: Muitas vezes, prorrogamos 
as bençãos de Deus nas nossas vidas, 
por conta das reclamações, dobramos 
o tempo de espera, ou triplicamos, 
seja lá como for.

VI

Se, por um lado tem muita coisa nele 
que eu gosto – por outro lado, tem 
muita coisa nele que eu desgosto. 
E a gente vai buscando fórmulas e 
criando formas de bloquear aquilo 
que é ruim e desbloquear aquilo que 
é bom (…) Nem sempre é doce, nem 
sempre é amargo, mas é sempre amor. 
Que Deus lhe reserve o melhor futuro!

VII
A: Você é uma roubadora de 
palavras, falou o que eu ia dizer! 
M: É que ainda te falta vocabulário, eu 
entendi antes que dissesse.

MORAL: Assim acontece comigo e 
Deus. Quando me falta palavras pra 
expressar o que sinto, Ele as rouba 
do meu ser antes que me venha ao 
pensamento e as revela a mim.
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PRÍNCIPE D. BESOURO

Ás vezes o chamo 
carinhosamente de Bebesouro 

Não é inseto, 
é bebê de ouro, 

o meu maior afeto… 
A jóia que Deus colocou      

em minha vida 
para eu cuidar 

amar 
lapidar 
proteger 

Eu o apresento espiritualmente a 
Deus 

por Ele ter poder 
quando eu não p o d e r…

“O amor existe!”

Arthur Miguel, um mês de vida

O INSTINTO

Educar é... lapidar o homo bios  para 
que prevaleça o homo sapiens.

EDUCANDO

[…]Eu te amo, sim ! Só estou tentando 
consertar os teus erros, assim como 
consertar os meus erros. Nós 
nascemos tão cheios de erros! […] Ah, 
e esta não foi a primeira e nem será 
a última vez. Só não duvide, nunca, 
do meu amor. Você é o meu presente 
favorito!

A NANNY

Se educar fosse fácil 
não existia a 
Super Nanny 

Dai-me, Senhor, 
sabedoria 

para saber a hora certa 
de usar a nanny :- 
a super havaiana

SEM DIREITO ÀS FÉRIAS

Educar um filho é um trabalho sem 
direito às férias. Em crescimento, um 
alicerce em construção de toda uma 
vida. Exige coração, muita oração, e 
correção – rabisca e apaga, escreve! 
Há de se ter muita lucidez e equilíbrio 
com um punhado de fantasia e razão 
– faz e ensina a fazer! Criança é alegria 
que desabrocha num beijo e num 
grito.

A MÃE E A CRIANÇA

Ser mãe é voltar no tempo     
de criança 

É ouvir música 
do tempo de criança… 

É ler história 
do tempo de criança… 

É fazer brincadeira 
do tempo de criança… 

É assistir desenho 
do tempo de criança… 

É rir como criança             
e não se preocupar com o tempo!
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HÁ ESPERANÇA

Amanhã a gente vai entender o 
presente. E não sou só eu que te 
acredito como Deus que te diz: “há 
esperança para o teu futuro”. Fica em 
paz que amanhã veremos! (…)

UMA VARINHA

Uma varinha 
mágica, 

por favor – 
pro Arthurzinho 

(…)

Uma varinha, 
uma mágica 
Miguelim 
Miguelim 

(…)

Provérbios 13:24 : “Aquele que poupa 
a vara (da disciplina) odeia seu filho, 
mas aquele que ama diligentemente 

disciplinas e castiga-lo cedo.”

MEU FOFO

Vocé é o fofo 
mais fofo 

que o fofão

UMA MÃOZINHA, MÃEZINHA

Largo tudo pra segurar        
 a tua mão…

O ESPÍRITO CONVENCE 
E A GENTE VENCE

Nos meus textos, eu costumo usar 
meu filho como exemplo, porque é 
a minha vivência, existência, meu 
desafio como mãe, educadora, e 
de um amor transcendental. [Este 
menino vai abalar o inferno quando 
crescer, aguarde, pois desde cedo, 
indiretamente ou diretamente, já tem 
sido usado por Deus – é uma benção!] 
Então, ‘inspirado no meu Arthur’, 
explico: muitas vezes, quando eu 
corrijo meu filho, hoje com quatro 
aninhos, [uma fase que suga até a 
alma /rs], vou orando: “Deus, não é 
por força nem por violência… de nada vai 
adiantar eu falar, falar, falar e agir, agir 
e agir… se o teu Espírito não convencer 
a casa vai cair… pois, se o Senhor não 
edificar a casa, em vão trabalham os que 
a edificam… trabalha no coração e na 
mente, Senhor, convença-o...” Ah, quem 
dera eu tivesse o poder de abrir seu 
coraçãozinho e mente, pra colocar 
aquilo que eu quero ali, sem precisar 
falar muito… mas Deus tem esse 
Poder! Tem que acontecer de dentro 
pra fora, não basta de fora pra dentro. 
Não adianta ouvir, ouvir, ouvir, se o 
Espírito não convencer, só assim a 
gente vai vencer e crescer.

ORAÇÃOZINHA

“Diabo, você não rouba nada na minha 
casa!… E, Deus, você pode ficar com a 
casa toda!…”

Arthur Miguel, seis anos e meio 
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EU PROFETIZO

__ “Meu filho é uma benção, um 
grande homem em desenvolvimento, 
guerreiro, inteligente, vencedor…”

Ele me interrompe, dizendo:

__ “Agora é a minha vez. A minha 
mamãe é uma princesa, uma rainha 
que vai sentar no trono de Camelot….”

_ “Meu filho é um cavalheiro, um 
príncipe.”

FILHOS DA PROMESSA

A promessa de Deus começa a se 
cumprir a partir do nascimento de 
uma criança, foi assim com Jesus, e 
também com Isaque, filho de Abraão e 
Sara, e Samuel, filho de Ana, e muitos 
outros, e tem sido também na minha 
vida quando, um grande homem em 
desenvolvimento, enviado por Deus 
pra mim, veio para por fim e selar 
um novo começo na minha história. 
Porque a vinda de um pequenino traz 
esperança, é vida, é transformação, é 
salvação, é milagre.

AMOR, A MAIOR GRAÇA

Meu maior amor 
para o meu pequeno 

Que mesmo separados 
nossos pés junta

A MANEIRA DE DEUS

Quem decide e escolhe 
O seu caminho 

hoje 
sou eu

É meu dever guiá-lo!

É você 
amanhã 

Quem decide e escolhe 
O seu caminho

Meu filho é um exemplo da riqueza 
divina na minha vida, ele me motiva a 
viver, me traz amor, alegria e preenche 
os meus dias como o recheio de um 
sonho. Mas ao mesmo tempo me 
desafia, diariamente, me mostra 
onde eu preciso melhorar – aponta 
as minhas falhas nas suas resistências, 
por outro lado, minhas qualidades, 
me ensina, me torna melhor, me exige 
e me cansa, como mãe responsável 
não só pelo presente caminho, mas 
pelo futuro como fruto do hoje.

A BENÇÃO DOS PAIS

O bem que eles nos fazem 
é muito maior 

que o trabalho que nos trazem 
Filhos 

são presentes de Deus
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O LOBO MAU E A RAPOSA 
VERMELHA

Pela madrugada,

__ Mamãe, estou com medo do lobo 
mau, por favor, mamãe, quero colo. 
Por favor, mamãe!

Ela o abraçou, ali mesmo, sem tirá-lo do 
seu aconchego e sussurrou ao seu ouvido:

__ O bem sempre vence, não tenha 
medo/ O bem sempre vence, não 
tenha medo!

Ele cochichou: 

__ Mamãe, não fala alto.

 Ela ainda sussurrou:

___O amor é poderoso! 
___O amor é poderoso! 
___O amor é poderoso!

Ele adormeceu tranquilo

BICHO-PAPÃO

Ah, filho! Bicho-papão existe e está 
em toda parte, muitas vezes, em rostos 
bonitos, outras tantas, mascarados, 
tentando papar nossos sonhos, 
nossas alegrias, nossas vidas… É, 
filho, bicho-papão existe, sim, e temos 
que aprender a lidar com as perdas, 
com as frustrações, as decepções, as 
desilusões, as tristezas da vida… Não 
filho, não é só em conto-de-fada, 
bicho-papão existe!

EU E MINHA CASA

– Mamãe, por que você gosta de ir 
à igreja?…
– Porque precisamos alimentar a 
nossa alma e espírito, senão morremos 
ainda que nosso corpo viva. Pois, 
assim como a nossa carne precisa de 
alimento para o sustento, nossa alma 
e espírito precisa de Deus …

ENGENHOCAS

Não é fácil 
ser mãe de gênio

São tantas engenhocas, 
genialidades geniosas…

Não é fácil 
ser meu filho

MOMENTOS

 Os melhores momentos 
geralmente me pegam desprevenida 

Nem sempre bem arrumada… 
Às vezes descabelada 

e descalça… 
Não espera eu ir me maquiar… 

O jeito é dar flash 
e ser feliz!
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MEUS AMORES

me ajude Senhor 
fazer com que os meu amores 

se sintam as pessoas 
mais especiais deste mundo 

me ensine Senhor 
a amá-los com o melhor 

do seu amor

Não me tires a visão 
nem a audição 

Não me tires a consciência 
nem a inocência 

Não me tires a fala 
nem o bom trato, o tato, 

o paladar e o olfato

Não tê-los comigo seria o mesmo 
que tudo isso me faltasse

ELE, PASSARINHO

No piscar lento 
dos teus olhos vi 
um bater de asas 

E na íris da tua lente, 
a janela do quarto 

refletida

Eu assistia você voar 
(Cresceu tanto…) 

Eu olhava para a janela!

CHEIRO DE PINGUINHOS

__ Mamãe, hoje vai chover, estou 
sentindo cheiro de pinguinhos.

Essa eu vou registrar, porque foi 
encantador, quando se referia ao 
cheiro de poeira que os leves pingos 
estavam proporcionando ao chão, 
dentre tantos outros encantos de 
criança. (…) Sou uma mãe cheia de 
falhas, mas intercedo pelo meu filho 
dia e noite, porque aquilo que eu 
não posso fazer, que ele não fique 
desprovido, envie anjos, anjos e 
anjos, que eu estarei na retaguarda – 
confio, pois antes de me confiar ele 
a mim, o Senhor já me conhecia, e 
então me presenteou (…) E o agora, 
neste ponto que eu abri parênteses 
, porque me veio ao pensamento de 
que presente é justamente o fato de eu 
estar desprovida de algo que preciso. 
Eu ganhei, não paguei, é de graça o 
amor que Ele já pagou pra que eu 
tivesse. Faltava nele o que eu tenho, 
faltava em mim o que ele tem. Somos 
felizes assim!

COLORINDO A VIDA COM 
AMOR

Enquanto eu faço arte, 
você manha… 

Diz angu 
que eu faço sagu! 

(…) 
Se lambuza com a vida colorida 

de blue over 
E eu com red love
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QUE AMOR É ESSE?

Antes de ele vir:

 _ Você acha que poderá amá-lo? 
 – Amor é convivência!

Depois de ele vir:

– Você me ama? Eu sou assim…. 
_ Eu te amo assim... com todos os 
teus defeitos, que são tão pequenos 
diante da grandeza que você é.

PASSA ANEL

Com quem está 
o anel? 

[…] 
Você quer 
um beijo 

um abraço 
um aperto de mão 

ou um passeio?

FILHO AMADO

Adoro sua risada gostosa 
No meu silencio 

As flores 
que traz rima ao dia 

E os dedinhos 
que ainda não entrelaçam 

os meus?… 
A gente encaixa! 

E o amor 
dessa forma se enlaça

O ESCOLHIDO

Maria ama José 
mais do que ama João 
mas, isso não quer dizer que 
Maria não ama João 
quer dizer que se tiver que 
escolher entre José e João 
Maria escolherá José
 
– O seu filho amado
 
Assim também acontece 
com quem ama mais João que José 
Isso não quer dizer que 
não ama José 
Mas, quer dizer que se tiver que 
escolher entre João e José 
escolherá João
 
 – O seu filho amado

ESTRELA DE HOLLYWOOD

Assistir no sofá 
da sala 

O Poderoso Chefinho 
– sem algoz 
nem atroz – 

Com o meu príncipe 
super-herói 

Estrela de hollywood 
O Menino Lobo 

Arco e flecha 
no Coração de Leão.
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ARCO E FLECHA

Se a vida 
me lança 

é meu também

<< filho >>

Acho que o 
problema 
é nosso

<< arco e flecha >>

Crescendo 
mais e mais 
o arqueiro

<< destina>>

BOLO DE PALMILHA

O bolo é de palmilha, 
seu Jacaré 

Por isso que tem gosto 
de chulé

CAMINHO VERMELHO

Queres andar com cajado, 
Arthur Miguel ! 

– é de Archanjo?… 
Não deves tê-lo a mão – 

Agora, não.
 

Já se acha mercê 
de merecer 

tamanho poder?…
 

Sei que tens fé n’alma 
– aquela que os olhos não vê! 

Mas, não fira a calma – 
que idade passa tão ligeiro, 

meu guerreiro.

DANÇANDO A CIRANDA

Eu sou de carne, osso e amor 
__ Eu te amo tanto! 

Não tenho empregada 
babá, enfermeira 
ou secretária… 

(Meu Deus, eu sou uma só!) 
Preciso me cuidar 
pra te cuidar (…)

Fazer as unhas, 
cabelos e sobrancelhas… 

Trocar as fraldas, 
amamentar, ninar, 
levar ao médico… 

(Esqueci a hora do remédio?) 
É a adrenalina do novo 

Desacelerar 

A urgência é amar!

TODO MUNDO JÁ DORME

O silêncio 
é a melhor canção de ninar 

que existe 
Feche os olhos e ouça: 

– A rua dorme 
– A casa dorme 

Todo mundo já dorme!
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AMOR SEM LIMITE

Você veio fazer com que a minha 
vida fosse mais imperfeita, mais 
agitada, e cheia de loucura, mas, 
junto trouxe consigo muitas coisas 
boas e desejáveis, transbordando de 
sentimento e sentido, um amor sem 
limite.

ME TOQUE

Hoje não me preocupo 
tanto 

com o figurino, 
menino. 

A t c h i m. 
Saúde! 

(…) 
me educa, se me ama – 

me abrace 
me morde 
me beija

SÓ EU E ELE MESMO

Só 
eu mesmo! 

Só 
ele mesmo!

Por que 
eu sou única. 

Por que 
ele é único.

Só 
eu e ele mesmo.

UMA COCA-COLA PRA 
ACOMPANHAR

Que tudo acabe 
em pizza! 

Eu fiquei com o melhor 
pedaço (…) 

(em parte estou mais feliz) 
Tomando junto

uma coca-cola pra acompanhar.

GRANDE

__ Olha, mamãe, ali, 
que árvore grande.

__ Lembra da árvore que o 
vovô plantou? Então, logo vai 
crescer e ficar grande assim. 
Igual você que vai crescer e 
ficar grande, igual a mamãe.

__ Não, mamãe. Arthur vai crescer 
e ficar igual o Arthur mesmo.

__ Ah, sim! Claro [ risos ]

Arthur Miguel, dois anos e meio

CANTA PRA EU DORMIR

N’outra noite ele cantou pra 
eu dormir… 

N’outro dia eu cantei pra 
ele dormir… 

…Porque eu cuido dele, 
ele cuida de mim! 

Sonhando junto um sonho 
bom de contar.
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UM ANJO CHAMADO MÃE

Eu sei que tenho um anjo chamado 
mãe – que não está aqui comigo, na 
terra. E, ainda não está com Deus, 
no céu – está num outro nível que 
não sei dizer, sabe lá! […] Não vou 
tentar explicar, porque não falo de 
religião, até parece ficção, falo de um 
sentimento, quem sabe romanceado, 
de que eu tenho um anjo chamado 
mãe.

CONTANDO HISTORINHA 
PRA DORMIR…

– Mamãe, o lobo soprou! 
– Nossa, e daí, o que aconteceu?

– O porquinho fez outra casinha. 
– e depois?…

– O lobo soprou. 
– Mas, daí a casinha não caiu…

– É. Boa noite mamãe. Amanhã 
a gente brinca mais.

– Amoooooo

DODÓI

A: Mamãe, dodói! 
M: Onde dói? 
A: Ai, dodói sono. 
(risos)
Pensei...
“P’ra algum tipo de dor o 
sono é um bom remédio”

BENZINHO

Se precisar de um 
sacrifício 

que seja eu 
não meu 
benzinho. 

Ele é meu único 
bem, 

o meu bebezinho.

MEUS CACHINHOS DE ANJO

Você é a coisa mais feliz 
que me aconteceu 

Ainda que eu venha 
conquistar outros sonhos 

Você vai continuar 
sendo a coisa mais feliz 

que me aconteceu

Meu anjinho, 
Será que é por isso 

que carinho 
termina com inho?

Será que é por isso 
que inho 
no ninho 

tem cheiro de colinho?
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QUE SORTE A MINHA

Como é bom chegar em casa 
e receber um abraço 

que aquece 
a alma e o corpo 

Um cobertor em dias frios

[ Que sorte a minha! ]

Eu prometo te amar 
em todos os tempos… 

Ah, eu já disse que te amo hoje? 
Eu te amo, meu amor. 

Boa noite.

EU TE DESEJO UM 
PEDACINHO DO CÉU

Eu te desejo muito amor, muita 
alegria, muita paz, muita saúde e 
muito, muito Deus… Digo muito 
Deus porque lá do céu é Ele quem 
vai continuar a te cuidar quando 
eu não puder (…) É Deus quem vai 
te direcionar na escuridão. É Deus 
quem vai te carregar nos braços 
quando não puder dar os passos. É 
Deus quem vai falar por você quando 
não puder falar, e o outro vai ouvir. 
É Deus quem nunca vai deixar de 
te ver mesmo quando escondido na 
caverna. É Deus quem vai ser sempre 
o teu melhor amigo. É Deus quem vai 
te dar a vitória quando parecer ser o 
fim da história!

SARA RAPIDINHO
 

(musiquinha)

Menino bonzinho 
sara rapidinho 

Menino bonzinho 
sara rapidinho

Você é um menino bonzinho? 
(…) 

Sara rapidinho!

Menino bonzinho 
sara rapidinho 

Menino bonzinho 
sara rapidinho

TRIPÉ

Quando busco conhecimento 
estou ligada em Deus 

E o pensamento na família

Quando estou com Deus 
Peço pela família 

E sabedoria e direção

Quando estou em família 
Do trabalho os recursos 

E a vida passa todo dia com fé.

MÃE... 

Ama, Abraça, Acalenta, Acalma, 
Abriga, Apazigua, Aconselha, Ajuda...
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FAMÍLIA

Eu não acredito que exista e nem 
idealizo família Doriana. Afinal, nem 
todos os dias são ensolarados, nem 
todos os dias temos papai e mamãe, 
irmãozinho e irmãzinha,vovô e vovó 
(…) E nem sempre estou sorridente, 
tem dia que estou com dor de dente. 
Mas, todo dia tem bom dia com a 
família que amo… ah, como amo! Seja 
com essa ou etecera e tal. Família, tem 
sim, todo dia um bom dia.

O MEU GATINHO

Quando eu vi 
aquela carinha, 

sentadinho, 
de quem precisa 

ser cuidado 
e não de quem cuida!

Own#

Vê se 
se cuida 

direitinho, 
tá?

LUA DA PAZ

Eu não sei porque Deus me dá uns 
bichinhos difícil de lidar, são fofos e 
complicados, traz intranquilidade a 
minha tranquilidade, oposta ao que 
sou, fazendo romper a minha própria 
imagem (…) Que haja paz, alegria, 
harmonia e muito amor nos laços 
que nos envolve.

FAMILIA FELIZ

A: Mamãe, eu to tão feliz com você, 
você tá feliz comigo? 

M: Sim, meu amor, eu to muito feliz 
com você. Eu te amo.

A: Eu amo você também, mamãe. 
Mamãe, eu to muito feliz com a mi-
nha família, eu to muito feliz… ( que 
coisa mais gostosa)

M: Eu também estou muito feliz. 
Você é a coisa mais maravilhosa 
que já me aconteceu nesta vida… 
A: Mamãe, me dá um beijo e um 
abraço bem apertado…

(é o que faz valer a pena)

PRESENTE PRA DEUS

A: Mamãe, você vai levar presente pra 
Deus? Você não vai conseguir entregar 
porque Ele fica muito longe!

M: Filho, Deus disse assim: “Se alguém 
tiver sede e você der água, está saciando a 
minha sede; e se alguém tiver fome, e você 
der comida, está matando a minha fome” 
Então, se você presentear alguém com 
alguma coisa que ele necessita, você 
esta presenteando Deus.” 
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JÁ ESTÁ PASSANDO…

Enquanto observo meu filho 
dormindo, penso: “ vou sentir saudades 
disso! ”. Mesmo da forma como tudo 
está acontecendo, desordenadamente, 
ainda que caoticamente acontecendo… 
está crescendo! E quando digo isso 
pra ele, então me responde: “Eu e 
você juntos somos uma família”. Que 
lindo! Eu sei que já está passando, e 
sinto saudades desde já! Não porque 
hoje vivemos num paraíso, embora 
haja paz, mas por estar próximo de 
alcançar o que planejamos […] E 
pensar em tudo que tivemos que 
superar juntos neste campo de batalha 
que atravessamos – o meu guerreiro, o 
meu valente, o meu companheirinho 
– eu não estava só, Deus me deu você! 
Eu podia ir sozinha, mas não queria. 
“Sozinha a gente vai mais rápido, mas 
juntos a gente vai mais longe” Eu sei 
que é ilusão, eu nunca me enganei, 
mas é o combustível pra prosseguir 
viagem. E saber que a gente vive quase 
uma vida inteira sonhando com algo 
que está próximo de acontecer chega 
a ser saudoso. E depois, que sonho 
vou sonhar? Porque sei que já está 
passando […]

VOCÊ É UM SUPER HERÓI

Por que a noite os monstros são 
maiores?… Ou, por que a noite os 
medos criam asas, pernas, braços, 
saem de suas tocas e se agigantam?

-Todo dia anoitece e amanhece, 
meu guerreiro valente. Não tenha 
medo, nenhum mal vai te acontecer: 
Vou te ungir com o óleo antimonstro!. 
Você é o mais poderoso que todo 
o seu imaginário… porque você é o 
príncipe mais real de todo este reino 
de fantasia.

– E você também é a mamãe mais 
poderosa…

UM ADEUS A TIFFANY

Eu amo os animaizinhos, mas, 
prefiro as estrelas – é uma questão 
de aptidão, eu acho! Eu vejo neles 
aquilo que Deus planejou que fosse 
o homem, no que diz respeito aos 
amores reais, fidelidade, amizades 
sinceras – são verdadeiros anjinhos 
e grandes ensinadores – vem por uma 
missão e logo se vão. Uma vida breve, 
de entrega pura, a ponto de morrer 
por nós! (…) Isso, porque Deus ainda 
acredita no ser humano, sua imagem 
e semelhança, eu e você.
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VOCÊ TEM MEDO?

FELIPE: Tia, você tem medo de 
alguma coisa?…

EU:     Hum, deixa eu pensar […] Já 
tive muito medo de barata, mas, hoje 
acho que é só nojo!…

FELIPE: Tia, elefante tem medo de 
rato?…

EU:     Pois é! […]

MORAL: Isso nos mostra que 
muitas vezes nos assustamos com 
coisas pequenas pra nós, tantas delas, 
inofensivas!…

Eu e meu sobrinho, 
Felipe, de 09 anos

NÃO BRINCA COM O MEU 
CORAÇÃO

Deitada com o Arthur sentado na 
minha barriga, quando de repente 
pululam no meu peito.

__ Filho, assim você machuca o coração 
da mamãe. Eu sei que foi sem querer, por 
isso eu te perdoo.

Ele um pouco sem graça, dá uma 
risadinha:
__ Mamãe, eu só estava brincando, 
queria brincar com seu coração.

ONDE ESTÁ TUA PÁTRIA?

Brasil, filho bastardo de Deus 
Um a furtar, 

outro a surtar. 
Inocente de culpa merece desculpa? 

Órfãos da pátria que o pariu 
“_ Filhos exemplares 

lhe dão mesada, 
põe ordem na rapaziada!…” 

Mãe desnaturada  
Meretriz dos saqueadores 

Crianças sem abrigo e pão, 
nem educação… 

Teu grito lascivo fere 
Enquanto a tua barriga cresce 

Faça laqueadura 
porque a vida aqui 
é uma caricatura!…

CHEIRO DE NOVO, CHEIRO 
DE PRÍNCIPE

Enquanto eu lia a história de um livro 
recém comprado para o Arthur:

- Mamãe, deixa eu cheirar… Hummm 
que cheiro gostoso…. (enquanto cheira 
o livro do pequeno príncipe)

- Eu também adoro este cheiro novinho… 
Hummm. (e pego um outro livro 
novo – o da “bruxa” – e dou pra ele 
cheirar…)

- Mamãe, não tem cheiro de bruxa, não! 
Tem cheiro de príncipe também! /rs/
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GERAÇÃO ALPHA

Eu não sou de seguir manual de 
educação, até comprei alguns livros, 
mas não gosto de fórmulas, nem nada 
do gênero, embora tenha tentado […] 
Não que eu os desprezo, só acho que 
não é possível engessar as experiências, 
e me parece que na prática não é tão 
fácil e nem é tão difícil como na 
teoria, acontece de forma natural, 
dentro da nossa realidade familiar, 
de princípios e valores. Cada criança 
é única! Quando um professor me 
diz que em todos os seus anos de 
profissão nunca se deparou com um 
aluno igual a este ou aquele, porque 
ele é isso ou aquilo, eu acredito e 
penso que a criança de hoje era uma 
raridade nas gerações anteriores, e 
geralmente não se tinha uma delas 
em cada sala ou, até mesmo, em 
uma escola, e quando tinha, em 
sua maioria era mal compreendida 
pelos demais, pela necessidade de 
se enquadrar forçadamente dentro 
de um sistema, acabando por querer 
sufocar o desenvolvimento no trato 
com estes pequenos – porque eles são 
mais loucos, mais bagunceiros, mais 
deslumbrados e observadores, mais 
interessados, mais desorganizados, 
mais inteligentes e mais […] E as 
escolas não estão preparadas!

MAMÃE, QUEBREI A 
VIDRAÇA

__ Mamãe, quebrei a vidraça! (…) 
__ Agora vamos, filho!

 
[ Peixe que nada no aquário 

também nada no mar ]

A MENINA E O LÁPIS

 O primeiro contato foi com o 
lápis, 

no estojo escolar 
Queria logo usar a lapiseira 

Mas de olho no estojo  
de maquiagem 

sobre a penteadeira 
Lápis de olhos, 

as pupilas, um pontinho 
no papel… 

Nas maçãs, o pó dançando 
com o pincel, 

o batom nos lábios… 
Mãe é poesia de Deus, 
escrita pela caligrafia 

bela do destino… 
Po.ema passou a ser Po.eme 

…eme de mãe 
da Miriam, Marcelo, Márcia, 

Magali e Marli. 
E na hora de pôr a mesa: 

pão ou flor? 
“Éramos sete, pai!”

à minha mãe Noêmia 
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DEDINHO DE DEUS

- Faz um coração pra mamãe!?

Uau! Deixa eu salvar, deixa 
eu salvar... e salvei!

Desenho do Arthur Miguel, 
02 anos e 07 meses

 MUNDO DA LUA

A: M Ã M M Ã Ã Ã E E E!!!

M: Oi filho, a mamãe, vez em quando, 
vai pro mundo da lua. Obrigada por 
me trazer de volta.

A: Sim. Mas, você não tem asas, não 
é super herói…

M: Foi só o meu pensamento, não 
o corpo.

A: E eu vou de foguete na casa do 
Deus, que mora beemm longe.

A LUA QUEBROU

Eu gosto de, vez em quando, mostrar 
a lua e as estrelas para o meu filho - a 
lua cheia, em especial. (…) Ontem, ele 
me surpreendeu ao apontar, olhando 
por iniciativa própria, a lua crescente:

__ Mamãe, a lua quebrou!

__ Ela se refaz, é crescente, está na fase 
minguante!

Arthur Miguel, 02 anos e meio

OLHOS AZUIS

Olhos de Arcanjo Miguel 
Que o azul de luz inundou… 

São janelas para os céus 
Conselhos a estrela ditou…

ao meu pai Miguel Archanjo

IGREJA

_ Mamãe, olha, ali também tem uma 
igreja!

_ Sim filho, existem várias opções, 
mas o Caminho é único
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JESUS IS MY SUPER HERO

Jesus junto do Papai do céu olhou 
para terra e viu que as pessoas estavam 
muito tristes e fazendo muita coisa 
errada que entristecia o coração de 
Deus. Então, o Papai do Céu pediu 
para que seu filho Jesus descesse aqui 
na terra para mostrar às pessoas tudo 
o que estava errado e ensinasse o que 
era certo; pediu que falasse o quanto 
Deus nos ama e queria nos ver felizes 
– transformava água em ‘suco de uva’ 
numa festa; queria nos ver com saúde, 
por isso curava as pessoas que tinham 
machucado e estavam doentes; não 
deixava a comida faltar – multiplicava 
os pães para matar a fome de todos […] 
e que depois que aprendessem tudo, 
fizessem tal qual Ele fez e até mais, e 
ensinassem aos outros e as criancinhas 
[ por isso, a mamãe te ensina que isso não 
pode e aquilo pode, que o Papai do céu 
gosta e que não gosta ]. E depois disso, 
o Papai pediu para que seu Filho Jesus 
voltasse pra sua casa, lá no céu… Pra 
isso, precisou morrer e derramar seu 
sangue por nós, para nos purificar de 
todo pecado. Mas antes de ir mandou 
um recadinho: “eu vou voltar para o 
meu Pai, mas vou deixar um amiguinho 
morando dentro de vocês que aceitarem… 
Ele se chama Espírito Santo. Ele vai falar 
com você na sua cabecinha e morar no seu 
coração. Então, quando você estiver triste, 
você tem um amiguinho que vai te alegrar; 
quando você tiver medo, o teu amiguinho 
vai te encorajar; quando você for ferido por 
dentro, e a mamãe não tiver como passar 
o remedinho, Ele lá dentro vai te curar” E 
vai te acompanhar em todos os lugares, 

porque mora dentro de você. Um dia 
todos nós vamos morar com Papai do 
Céu… lá é muito grande e tem muitas 
casas, as portas são de pérolas, as ruas 
de ouro, lá vai ter ‘’fábricas de doces 
e brinquedos’’, tudo de graça e à 
vontade.

COMO SE FOSSE GENTE 
GRANDE

[Saudade] …ade, …dade! Essa é 
uma das primeiras palavras que o 
Arthur Miguel está aprendendo a 
falar comigo. Um exercício quase 
que diário, geralmente às tardes, 
depois do trabalho, de volta pra 
casa, quando eu digo:- Saudade!… 
Saudade?… Ele diz: ade, dade (…) 
E quando eu me deparo com o Arhur, 
hoje, com um ano e meio, já tendo 
algumas atitudes como se fosse gente 
grande – tentando, pelo menos – :-s, 
eu fico orgulhosa do seu progresso, 
mas, ao mesmo tempo, me leva a 
pensar: “calma, por que ir tão depressa, 
pode ir sem pressa!”

MEU ANJINHO

É meu anjinho, 
só um pouco peraltinha. 
” _ Filhinho – anjinho!” 

O Papai-do-céu 
[e a mamãe também] 

gosta que fica 
anjinho.
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O PARAÍSO (IM)PERFEITO

A inocente maçã, agora no episódio 
fictício, associada ao que é enganoso, 
sendo oferecida para as crianças, na 
literatura infantil “O menino que espiava 
por dentro”, uma forma de transportá-
la para o mundo da imaginação, 
induzindo-as ao suicídio, passando a 
idéia de que do outro lado se tornarão 
mais felizes, as levará para um lugar 
melhor, com novas aventuras, aquele 
idealizado em suas mentes, com pais 
mais atenciosos, ou seja, uma versão 
da vida muito mais fantástica, porém, 
inumana, em outra dimensão, lá, 
onde o sonho se torna realidade. 
Uma história muito bem astuta e 
articulada, com estimulação perigosa. 
Cuidado! (…) Que Deus proteja 
as nossas crianças, elas estão sendo 
bombardeadas por toda parte.

DENTRO DESTA CASA TEM A 
GENTE

Todos sabemos que as brincadeiras 
de infância de hoje não são como 
de tempos atrás, isso não é novidade 
- a rua é incomum e perigosa, como 
não era no meu tempo de criança, 
e outras coisas mais. As coisas 
mudaram. As crianças são outras. 
As mães são outras. Os pais são 
outros. É a geração da tecnologia, e 
nem tem como pedir pra que seja 
diferente, evitar totalmente isso ou 
aquilo, porque senão vai ficar pra 
trás. São crianças avançadas, muito 
espertas e inteligentes, não tem 

´tempo´ pra esperar, são aceleradas 
no conhecimento e no agir – 
muitas dadas como “hiperativas”? 
“Superdotadas”? Isso também tem 
se tornado comum: o que se aprendia 
aos sete anos de idade passou a ser 
ensinado aos quatro anos de idade. 
Estão preparadas? Acredito que sim!

Um pouco incomodada, porque 
pra mim parece tão tedioso, penso 
alto: “Meu Deus, o que mais podemos 
fazer dentro desta casa?...”, sabia que o 
Arthur escutava, mas não esperava 
que tivesse ‘ouvido’, menos ainda que 
respondesse “[…]”

__ Mamãe, dentro desta casa tem a gente 
e tem tantas coisas legais […]

__ Você realmente acha isso?

__ Sim!

[…] A noite, na hora de dormir:

__ Mamãe, “eu tenho você e você tem a 
mim” (eu sou o teu bebezinho!)

e repetia várias vezes, como se tivesse 
aquela inspiração repentina.

__ Sim filho, “eu  tenho você 
e você tem a mim“. Nosso amor foi 
gerado na alma, é imortal.

__ Não, mamãe: “eu [que] tenho você 
e você tem a mim“

__ Ok. “Você tem a mim e eu tenho 
você” Pra sempre!. (agora dorme o 
meu bebezinho)
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CORAÇÃO BRANQUINHO

É o coração 
mais branquinho 

que já conheci 
É bondoso, amoroso, generoso, 

caridoso 
Eu preciso 
protegê-lo 

de tanta pureza e inocência 
Não é bom confiar 

em ninguém, 
é mais seguro assim 

Pode parecer castigo o que faço por 
amor 

Quando querem sujar seu ♡

《 Não cabe em mim 
tanta caridade 

como cabe nele 》

Nas crianças encontra-se o grau 
máximo de pureza do ser humano, 

leva-se um tempo para 
adaptar-se à terra.
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RECEITA POÉTICA

Gotas líricas 
tocam minha alma. 

Fórmula mágica, 
deslizando, 
suavemente 
no interior, 

até o coração. 
Faz pulsar, 
acelerar. 

O remédio, a poesia. 
Na bula eu li: 

causa dependência.

A VIDA

Enquanto busco palavras 
para aliviar 

as dores da alma 
Você encontra o remédio 

para aliviar 
as dores do corpo 

[…] 
Não faria sentido 

pr’escrever 
senão pelo propósito 

de compartilhar 
a vida.

É INFINITO

Existe mais céu acima deste céu…

EU TE AMO

No céu da minha alma, eu te encontro. 
Você é o que eu tenho de melhor em 
mim. Eu já disse que te amo hoje?

DOIDOS E DOÍDOS

Quem sou eu para 
periciar 

a dor do outro 
[ que não sinto ]

Que parece ser 
mas não é. 

Que parece não ser, 
mas é.

Uma receita 
para o seu disfarce 

Se o seu mal 
é um melindre

O meu ofício 
é dizer Amém 

Pra tua vontade de ir 
pro hospício

OXITOCINA

A casa é só o ventre 
Que te gera 

Hormônio do amor 
e da felicidade 

Está chegando a hora 
de nascer 

(Pensando num nome)

A INSTRUMENTALISTA

Quero ser a tua auxiliar 
e não mais…! 

A instrumentalista.



Livro 22 goTas Líricas No céu Da aLMa

303

CHÁ DE CAMOMILA

Tem palavra 
que traz 

tranquilidade 
como 

chá de camomila

Tem palavra 
que aflige o aflito 

e mata 
como 

espada afiada

Tem palavra 
que abraça 
e conforta 

como 
curativo para alma

 [ Não 
absorva 

o que não 
te faz 
bem ]

PÍLULA DA ALEGRIA

O que pra mim é a cura
pra você pode ser veneno.

O que pra um é tédio
pra outro é remédio.

Ser completamente feliz não assusta?
Não vivo uma vida em

preto e branco
Eu escrevo arco-íris

Colorindo o meu mundo
cor-de-rosa

com fábrica de castelo

CONTA-GOTAS

Tudo em mim age com muita força 
Sou feliz com muita força 

Fico triste com muita força

Sinto os meus sentimentos, 
dos dois lados, 

desaguando para o mesmo lugar, 
como se completando 

nas pequenas e intensas doses!…

CIRURGIÃO DO AMOR 

 Incisa meu peito 
-sem anestesia- 

Ainda banha com álcool. 

ESTÁ BOM DE SAL?

Sempre preferi salgado a doce 
Pode ser até um prato de canja 

– quente ou frio – 
desde que bem temperado

Quando eu estou doce, 
opto pelo salgado. 

Quando salgada pelo doce. 
Uma forma de equilibrar o paladar. 

  
Minha lírica é cítrica 

Onde mel não combina com céu, 
mas com gema de sol, 

adoçado com limão e sal.

No cardápio, a vida apimentada, 
achocolatada e remexida 
– a metade da laranja – 

Eu atendo o pedido da alma
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AÇUCAR OU ADOÇANTE?

Hoje um pouco amarga 
Não quero por perto pessoas light 

com gosto artificial 
de adoçante… 

Não sei se é grave: 
tem sido por uma questão de 

saúde 
sentimental!

A RECEITA

Pão 
e oração.

Tempero 
sem destempero.

O sal que põe 
quando o sol se põe.

A receita 
quase perfeita.

O REMÉDIO

Grita-se 
aos quatro cantos: 
há quem não ouve! 

Escuta, 
mas se faz surdo.

Pede a Deus 
por água, 

mas não bebe 
da fonte. 
É em vão 

– o remédio

ENXAQUECA

Tomo dipirona no café 
O doutor quem me receitou 

Para a enxaqueca que 
não me deixa!…

[[ Ai, a cabeça gritando. 
  Não a nada que a faça 

  calar a boca. ]]

“__ Para tristeza, um bom remédio 
é coração alegre, 

diga isso para o seu médico!…”

Ainda assim não me rouba 
a poesia,  

“o céu estrelado vale a 
dor do mundo”

Citando Adélia Prado

AMOR EU TENHO

Dai-me 
uma boa dose 
de paciência, 

Deus, 
porque amor 

eu tenho

À BEIRA RIO

Anzol preso na lua   
-peixe fora d’água- 

O rio pesca!…



Livro 22 goTas Líricas No céu Da aLMa

305

POESIA E AMOR SEM GELO, 
POR FAVOR

Não, eu nunca usei 
nenhum tipo de droga 

para escrever 
Poesia e Amor são os meus vícios 

Sim, sou alcoólatra! 
Quando me embriago 
não penso no que falo 
Não fumo maconha, 
nem cheiro cocaína 
Não bebo cachaça 

Liberdade não é isso, 
eu não preciso disso 

Minhas viagens são sonhadoras 
não alucinógenas 

Na verdade, sinto que sou 
a própria droga 

Escrevo para não me 
perder de mim!…

ABSINTO

Bebi um gole de ressentimento 
– erva amarga – 

 Aguardava que o veneno 
fizesse efeito em ti. 

Mas, quem morria era eu!… 
Ingeri a pílula do perdão 

Só então sobrevivi.

VOCÊ, MEU LEITOR

Você, o único a ler 
o misterioso livro do meu ser.  

No silencio observa mudo  
o apelo feito num grito agudo  

( palavras escritas  
de vozes não ditas)  
Letras na mente  

florescem surdamente  
nas páginas ausentes.  

Com um tanto de sentimento 
e um pouco de fantasia do 

momento  
deliro palavras em versos  

espargindo escritos dispersos. 
Desejos se perdem no ar.   

Caminho nos traços  
de folhas brancas, e a olhar,    
em busca dos teus passos,  

não mais encontro os teus rastros. 
Cadê a lua sobre o mar?  
Na imensa estrada escura 

estrelas palpitam sem doçura. 
O céu de luto, procuro um farol…  

Cega, sigo o rouxinol  
com sua canção do arrebol .  
Paro a escrita, prossigo sem 

alvoroço,  
 não há mais esboço.  

Tudo longe do meu alcance.  
Fecho o livro sem 

terminar o romance. 
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DRAGÃO

Algum remédio para acidez? 
Perdoa-me! 

Servirei-te um beijo 
com doses de veneno 

-não tóxico- 
As entranhas me ardem 

Ai, meus ais!…

 ALCOÓLATRA DO AMOR

Vem e me oferece um cálice 
– do amor – 

Sou alcoólatra!

O CÉU É PARA TODOS

Você já reparou 
Como não existe céu feio? 

Seja azul 
com nuvens brancas ou não 

Cinzento ou nublado 
Roseado ou avermelhado 

Alaranjado 
Um negro abismo 

Com raio 
ou estrelado 

O céu é sempre lindo!

TERRA À VISTA 

Tempestade, águas turbulentas. 
Vento voraz… tormentas. 

Na ânsia do desvario, 
fui levada para o mar pelo rio. 
A embarcação com as ondas 

tombou. 
O ferimento para o fundo, sangrou. 

As bagagens de bruços, 
abriu o peito, absorveu-as em 

soluços. 
Lá se vão… afundando. 

Uma depois outra, naufragando.  
Nas profundezas flutuantes,   

se afogando nas mãos gigantes.

 Do naufrágio, eu venho à tona! 
Trouxe do mar só uma 

g 
o 
t 

salgada.

EU QUERO MAIS

_ O que eu quero mais?… 
Mais chás 

e mais calma 
Mais legumes, verduras e frutas 

e mais saúde 
Mais comida caseira 

e mais família reunida na mesa 
Mais peixe 

e mais atenção 
Mais Deus 
e mais fé 

Mais tempero, especiarias e sabor 
e mais amor. 

_ É o que eu quero mais!…
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PATATIVA DO ASSARÉ 

Que sôdade do Assaré 
Pra ele arretiro meu chapéu 
Dexô pra nois seus cordé 
E foi cantá lá no céu

 Lugar de ‘Ave’ é no céu. 
Ouves este ‘Belo Canto’? 
É do imortal menestrel. 
Alma folheada de encanto.

SELINHO

Lábios se tocam para espiar 
O céu da boca que brilha. 

Pela janela, estrelas.

O MEU CÉU

Como eu posso 
adormecer 

a noite 
sabendo que 

você está 
amanhecendo 

o dia

BANHO ENERGIZANTE

O sol derrete 
Pinga versos 

Bebo gota a gota

CALEIDOSCÓPIO

Quando o universo 
se importa 

Não há nada que feche 
a porta 

Ele se move, 
remove 

De repente, toca!…

CÉU DE LIRISMO

Arranho o céu. 
Finos grãos 

de prata 
na linha do 

In 
Finito.

Com a ponta 
dos dedos 

faço 
desenhos 

no 
Finito

UNIVERSO DE AMOR

Estrela cadente 
Rasga o céu 

Fagulhas de amor

CRESCENTE

Na noite que sorriu, 
a lua também sorria. 
__ Olha pro céu! *)
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O GIRASSOL

Estou me desfazendo de tudo aquilo 
que está sem cor, sem vida, 

feio e opaco 
Olho, 
mexo, 
penso, 

repenso
Vou abrindo espaço para o que brilha

O girassol só vira  
para o lado do sol

O SOL GIRA

Te ofereço um sol num dia de chuva
[ Desenha um sol 

e joga sal ] 
E que a nuvem fique doce 

como algodão doce

Espera! 
Já vem chegando o arco-íris.

BEM-TE-VI

Eu te vi! 
ali 

Há uma presa 
na pressa, 

disse o bem-te-vi! 
Quando não caça, 

acha!

BANHO DE ESTRELAS

Como é que eu durmo 
com tanta 

beleza 
na minha janela?… 

Boa noite 
suas lindas 

Assim vocês me tiram 
o sono.

PS: me referindo às estrelas, 
falando com as estrelas.

É TÃO GRANDE

Eu nem sei dizer 
———-do meu amor por você 
Porque não dá para contar 

——–Assim como é incontável 
———as estrelas dos céus.

DILÚVIO

Chovia 
chovia 

chovia 
e a arca 

subia 
subia 

Subia

ESPIRRO

Pela fresta do céu 
espia e sopra vento frio 

de cá – arrepio
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E HOUVE LUA

Escondida, 
me ouve Lua? 

* 
* 
* 
)) 

E houve Lua!

COISA DE DEUS

Fiquei sobre estrelas 
– Não sob, 

sobre mesmo! 
(…) 

Já estava escrito 
por Deus!

RUBRAS FAÍSCAS

Inverno em casa 
Lareira em chama 
Crepitando a brasa

CÉU AZUL COM SOL

Ah, Deus! 
Hoje eu preciso de 

um céu azul, ensolarado. 
Dia dourado, 

e nada nublado! 
[Aqui dentro é noite.]

MAIS NADA

Não quero mais pensar em flor 
Nem pensar em borboletas… 

Não quero mais contar estrelas 
Nem contar nada para a lua…

Tuas delicadas presenças me bastam 
Seguirei muda e sozinha… 
Não se sintam desprezadas 

por quem muito lhes cantou hospitalidade

Sob os olhos radiantes, 
dar-lhe-eis beijos de despedida 

__ Quanto vale tudo isso, ó céus?… 
Um dia me rendi aos pés da flor, 

e com as borboletas eu voei… 
Estrela já desejei ser, 

mas sou transitória como a lua!…

DAS UTOPIAS

A utopia 
dá férias para filosofia. 
É despojada, veste jeans e camiseta. 
“__ Nada de social, vamos pra 
outro planeta!…” 
Em cada viagem, 
faz retratos de novas imagens:- 
Tatua o sol, beija o céu, 
abraça o vento 
[…] 
Tirou até foto com a lua!…
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ESTA MANHÃ

Joalheiro e a argola brilhante. 
Ouro sobre o azul reflete: 

Sorrisos, dentes dia’mantes. 
O sol… o dia se repete.

CÉU RUIVO

 Seis e quarenta da manhã

– céu ruivo –

Fotografei com o olhar o sol liquefeito.

[ Todo dia é assim

… pé na estrada, tempo quente ou frio ]

Nos flashes desses instantes 
vou montando o meu álbum 
- (mas) Hoje, não!… Não, hoje!…

Dezesseis horas da tarde, 
de volta para casa 
“Não escrevi sobre o céu apaixonado!…”
A chuva em mim chorava  
… cansada, eu deixei!

VOO LIVRE

Nos sonhos a imaginar, 
Para outras galáxias voar. 

Inspiração a versar.

VENHA ANTES DO INVERNO

“Apressa-te 
a vir 

antes do 
inverno!”

Logo, 
“Falta 

bem pouco 
tempo”

AO SOL

Mil voltas. O que procura? 
Hoje ninguém o segura. 
Óculos escuros negam 

Conter o brilho que cega.

NÃO SEI O QUE É

Não sei como transcrever 
tamanha beleza 

que se mostra e logo se esconde
 

Só sei que tem as cores do arco-íris 
no meio do azul céu.

 
Não sei o que é 

Só sei que é indescritível.

APANHANDO ESTRELAS

Vento colhe luz 
Enfeita o palco que reluz 

Show no céu. 
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ECLIPSE

À céu aberto se exibem. 
Com luneta, o público, 

Voyeur do infinito.

ASSIM NA TERRA COMO  
NO CÉU

Que se cumpra na terra 
a vontade do Céu

“Assim na Terra 
como no Céu”

T 
CEU 

R 
R 
A

ESCONDIDA EM DEUS

Para você alcançar 
o meu coração, 

primeiro 
precisa encontrar o Reino 

onde vive 
a minha alma. 

Não é o mesmo endereço 
onde reside 

o meu corpo. 
E se for a vontade do céu 

se fará 
na terra.

UM SINAL

Recebi dos céus 
um sinal azul 
de brancura 
como a luz 

que procura.

COLETIVA OU SELETIVA?

Uma coisa é um exército de 
contatos, outra são os amigos…

Quem se encarrega de 
selecionar é a vida!!!…

TEU COLO

Cálidas horas caladas 
Eu, cativa em teus braços 
Nossas almas enlaçadas 

Êxtases, Via Láctea, espaços

VESTE PRATA

Lua cintilante 
Vestido lantejoulante 

Astro da noite. 

PÉTALA DE STRASS

No jardim da lua 
Estrelas 

Damas da noite 
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EU TE ENCONTRO

Eu te 
busco 
Eu te 

encontro 
Eu te 
espero

Todos 
os 

dias

A LUZ DO NATAL 

As luzes 
mais incandescentes 

do natal 
São as estrelas 

do céu 
Porque Jesus está aí

Eu te amo!
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ENTENDENDO O SIM E O 
NÃO

Só com a maturidade a gente pode 
perceber que o sim nem sempre é 
positivo, ou amigo; e que o não nem 
sempre é negativo, ou inimigo. As 
vezes, o “sim” pode não ser favorável, 
se te deixa vulnerável, se te enfraquece. 
O "não" pode não ser contrário, se te 
protege, se te fortalece.

A INTENÇÃO VALE MAIS

Existe aquele que diz que ama, 
e não ama. 
Existe aquele que diz que não ama, 
e ama.

Existe aquele que diz sim, 
e é não 
Existe aquele que diz não, 
e é sim

E Deus sonda e vê 
perfeitamente a intenção do coração 
e o Espírito suplica 
em conformidade com sua vontade

A MELHOR OPÇÃO

Se desistir 
é uma opção – 
algumas vezes, 

é a melhor 
escolha!

QUANDO PERDER É 
OPORTUNO

Por uns instantes 
pensei que tivesse perdido (…) 

Na verdade, 
a perda vinha abrindo 

o caminho 
para a entrada de uma 

oportunidade!

FAZ-DE-CONTA

Na realidade não dá 
para fazer de conta por muito tempo 

Pouco antes da meia-noite 
acaba o encanto 
e a gente percebe 

que tudo não passou de um sonho

Faz de conta que 
a gente não faz conta … 

Faz de conta que 
a gente não conta … 

Faz de conta que 
a gente não faz a conta …

QUEM SOIS?

Se não queres que saibam quem sois, 
basta dizer que sois o que não sois, e 
não saberás verdadeiramente quem 
sois.
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ASSIM TÃO…

Parece que a boca

não era assim 
tão grande

O nariz assim 
tão grande

A testa, 
as mãos

Os olhos assim tão…

FLORES NEM SEMPRE SÃO 
FLORES

Estou tentando fazer uma leitura nas 
entrelinhas, porque nós sabemos que 
algumas vezes é exigido do leitor um 
trabalho de descobrir e desembrulhar 
o texto e o seu verdadeiro significado. 
Para isso é preciso ter conhecimento 
do mundo que o norteia para estar 
apto a desvendar o indizível, o não 
dito, quase sempre camuflado por 
entre as palavras notadamente 
explícitas, como pontas de icebergs.

VENDA

Penetrou como um 
trovão 

Rápido como um 
relâmpago 

Sem que tenha podido 
vendar 

os ouvidos

NÃO É VOCÊ

Não era de ouro 
descorou 
banhei 

descorou

Não era de couro 
descolou 

colei 
descolou

OPOSTOS SE ATRAEM E 
TRAEM?

Eu espero do outro aquilo que eu 
sou e do amor aquilo que eu dou. 
Eu tenho em mim o que eu quero, 
quando do amor-próprio. Querer 
mudar a essência do outro é não se 
agradar do seu perfume original. Não 
adianta querer trocar a sua espécie: 
vaca come capim, galinha come 
milho, existem os que se alimentam 
de frutos, outros de carnes (…) 
Imagine-se numa floresta com os 
mais variados tipos – somos todos 
iguais, porém, diferentes – mansos, 
ferozes, traiçoeiros (…) Cada um 
procure o que te satisfaça e se abasta. 
Eu primeiro me basto.

DIGO O SEU NOME 

Quase 
Digo 

O seu nome

O seu nome 
Digo 

Quase
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UMA ILUSÃO

Eu achava 
que fosse. 
Achava. 

Eu achava 
que era. 

(…) 
E foi 

mais uma 
ilusão. 

Só mais 
uma 

ilusão.

EM CONEXÃO COM DEUS

Não é porque todo mundo assiste 
televisão que eu preciso assistir, na 
verdade, não gosto muito, excetuando 
os filmes, não sei porquê, sou assim, 
nem é por uma questão religiosa, nem 
mesmo pelas apelações mais variadas 
(…) As pessoas não são como a gente 
vê e nem me dou a chance de saber, 
não me afino! (…)

DEPENDE DO TEMPO E DO 
ACASO

Nem sempre quem chega primeiro 
pega o melhor lugar! 

Muitas vezes a gente erra 
para acertar ! 

Em alguns casos, perde 
para ganhar!

VESTES DESPIDAS

Era uma tarde quando me 
aconteceu um assalto. Um tumulto! 
As pessoas iam de um lado para 
outro, assustadas, fui arrastada com 
elas. Por um momento me senti 
ameaçada, correndo grande perigo, 
mas logo percebi que os ladrões eram 
bonzinhos.

Os demais, ao meu redor – paralisados, 
coagidos, acomodados ante ao fato. 
Todos muito bem vestidos. Não 
conversavam, permaneciam calados, 
enclausurados no rótulo normal 
diante do conflito, adaptando-se às 
regras. Eu questionava, dialogava 
com um deles, porém, quando 
me dei conta, percebi a minha 
vulnerabilidade diante deles – estava 
com o corpo à mostra.

Diante de tão estranha situação, 
imediatamente, pedi para que eu 
pudesse voltar a me vestir, já que a 
maioria continuava bem trajada. E 
assim fiz: corri atrás da minha blusa 
branca que estava jogada no chão, 
juntamente, num amontoado de 
outras roupas de diversas cores e 
tamanhos, mas não a encontrei. Vesti 
uma outra parecida, no entanto, a 
posterior, de cor preta.

FAÇA COM AMOR

Não fazer do seu jeito não quer dizer 
que seja errado. Pode ser só um jeito 
diferente de fazer. Mude o jeito de 
olhar!
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OBRA DE ARTE

A vida é uma ilusão de ótica, 
onde cada um 

enxerga por um angulo. 
Porém, 

Se afastar um pouco 
– o olhar – 

ou chegar mais perto 
Poderá obter uma outra visão!

São ilusões 
que se misturam e enganam, 

distorcendo 
verdades escondidas. 

Muitas vezes, fazendo-nos 
acreditar 

naquilo que não existe.

UM FLASH

A fotografia 
é só 

um flash 
de uma 

Recordação

A topografia 
do lugar 

Posição e iluminação 
O momento, 

pessoa 
São condicionantes

Um passo 
para trás 

te dá uma visão 
melhor 

da iconografia

CORAÇÃO ENGANOSO

O coração é enganoso! 
O que aos olhos 

era sonho, 
ali escondido 

o pesadelo

Enganou-se! 
Quando provado 

do doce 
o amargo é que 

fez bem

ATRIZ

A verdade 
Vai 

aparecer

Não deixe 
cicatriz, 

desvenda a bela atriz 
e nos faça 

feliz

A vaidade 
Ai 

padecer

ENGANO

Códigos não decifrados. 
A mente 

me pregando uma peça.
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NA FOLHA AMASSADA

[ Na folha amassada ] Eu fiquei com 
vontade de chorar por perceber que 
tudo isso não passa apenas de ilusão! 
[palavras bonitas ] Parece que um 
monte de besteira, tonteira mesmo! 
(…) Eu sou realista em meio a tantos 
sonhos, acredite!… Eu sei, eu sei sim! 
É só uma boa saída dentre tantas 
portas que se abrem neste labirinto. 
[ Refúgio].

E QUE RUFEM OS TAMBORES

Deus escolhe 
O pouco 

que vale muito 
e dispensa 
O muito 

que vale pouco 
(…) 

Acendam as tochas! 
E que rufem os tambores

Inspirado em “Gideão e os 300”

PURA ILUSÃO

Pura ilusão pensar ser feliz 
com isso ou aquilo 

A gente pode ser feliz 
sem isso ou aquilo

Pura ilusão pensar ser infeliz 
sem isso ou aquilo 

A gente pode ser infeliz 
com isso ou aquilo

ORA, ORA!

Cometi alguns 
enganos 

no decorrer dos 
anos 

que me apavora 
Ora! 

Quantas 
vezes? 
Ou, 
vezes 

quantos? 
Não sei 
até que 
hora. 

Ora, Ora!

NO FIM DO JOGO

No final eu descobri 
que quando dizia aquelas 

coisas, 
falava de você, 
não de mim! 

(não sei se percebeu) 
Falava, grosseiramente, pra mim, 

como se eu fosse você! 
No final eu descobri 

Só no fim (…) 
Não tinha mais vida!

TALENTO

Com talento se conquista 
dinheiro,

Mas, dinheiro 
não conquista talento
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SONHANDO

(…) Sei bem como é, vivi muitos 
anos de ilusões, elas me fizeram 
seguir em frente, foi assim que eu 
consegui realizar  os meus sonhos… 
sonhando! 

AQUARELA

À primeira vista, 
engana, 

Pollyanna 
Cadê a aquarela, 

“faber castell” 
O jogo do contente?

“Numa folha qualquer 
eu desenho 

um sol amarelo 
E com cinco ou seis retas 

é fácil 
fazer um castelo…“

TRABALHO

A qualidade de um funcionário 
não está no tempo que ele trabalha 

pra resolver uma questão, mas 
na solução que ele pode dar em 

menos tempo possível (…)
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O MECANISMO DA VIDA

A colheita está nas mãos de quem dá, 
pois, cada um recebe o que oferece, seja 
em pensamentos, atitudes, palavras 
(…) Atrai para si o que transmite ao 
universo, à vida, ao próximo, e afasta 
o que não encontra o caminho, só 
volta aquilo que vai. É assim que 
funciona. Muitos querem a felicidade, 
mas cultivam o sofrimento; querem a 
paz, mas tratam com ódio; querem a 
fé, mas cultivam a descrença; querem 
a saúde, mas alimentam a doença […] 
Poderá ter o que é bom aquele que 
cultiva o que é ruim?

SUFICIÊNCIA

Simplicidade é uma coisa 
Falta é outra 

Abundância é uma coisa 
Desperdício é outra 

O importante é que haja 
suficiência 

Maná na medida certa 
para cada dia

E que não lhe falte 
comida na despensa,  

dinheiro no bolso 
Roupa para vestir 

uma casa para abrigar 
Mais saúde que doença 

Com amor e Deus 
Serás o mais afortunado 

e abençoado

"Vida simples é aquela que tem 

suficiência" - Mario Sergio Cortella

DEVOLVENDO AO 
REMETENTE

O que você envia pra mim, 
pertence a você 

– é teu. 
Casa fechada, 

devolvendo ao remetente.

CHUVA DE ARROZ

Com Deus 
Você gasta aqui 
e economiza ali 

O saldo fica positivo!

– Isso é Prosperidade –

Sem Deus 
Você economiza cá 

e gasta lá 
O saldo fica devedor!

– Isso é Devorador –

O ATO DE DAR E RECEBER

Triste quando pessoas 
acham que receberam tão pouco, 

quando mereciam mais. 
E, na verdade, deram tão pouco 

e acham que é demais.

AFE, MARIA!

Quem chorou 
agora ria 

Afe, Maria! 
Quem zombou 

tombou.
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VOCÊ É CAPAZ DE SER LIVRE?

Tem gente que não sabe lidar 
com a liberdade, para ela resta o 
aprisionamento. Porque ser livre 
exige responsabilidade, é preciso 
saber respeitar regras, estar preparado 
e habilitado – nem tudo o que me 
é permitido, me convém […] Sendo 
livre, tenho consciência moral, 
espiritual, humana, psicológica 
e filosófica, de que para cada ato 
existe uma consequência, e é por esta 
escolha que eu serei condenado ou 
aprovado.

COLHEITA FELIZ

A terra 
foi preparada 

O plantio 
foi feito 
Agora 

chegou a hora 
Prepare 

o cesto, a isca e o anzol

A CONTA DE VIDA

Seja na solidão 
ou com uma multidão 

(…) 
Chega uma hora 

em que a vida vem e te entrega a 
conta 

Ajusta a conta! 
A conta justa, 
na saia justa!

FÉ, RAZÃO E PROPORÇÃO

Deus te pede que a cada 100
entregue 10, para que a cada 1

multiplique 1000.

O QUE VOCÊ TEM PRA 
OFERECER?

Ainda que os seus olhos não 
contemplem o cesto cheio pra suprir 
as suas mil e umas necessidades 
– o seu pouco será fragmentado 
abundantemente, num milagre 
da multiplicação, onde se dará na 
proporção de sua capacidade de 
armazenamento – à medida de sua 
fé, organize as repartições que todas 
elas serão abastecidas.

DEPOIS DE AMANHÃ EU 
VOLTO

Suspensa na montanha 
em catarata, 

vendavais me secam 
ao sol, 

para que não me arremesse 
como uma bomba no 
vasto campo minado

É grande o sertão! 
Não parta o meu corpo, 

o meu ser tão … 
Tudo que há em mim volta 
para colher o que semeei 

na seara 
do deserto de saara.
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CEM ANOS

Ladrão que rouba ladrão tem 
cem anos de maldição

CONTA POSITIVA

Este ano eu tive perdas, mas também 
ganhos e restituições. Quando eu fico 
triste, paro para fazer as contas e vejo 
que tenho muito mais motivos para 
sorrir que chorar, e o que me deixa 
feliz é saber que você faz parte do 
crédito, pessoa/motivo, que somou 
para que minha conta ficasse positiva. 
Obrigada. Desejo que você não se 
canse, alcance, que você tenha, 
mantenha sua conta positiva nos anos 
vindouros! (…)

CALCULADORA DE DEUS

Com Deus é assim: 
quem dá dois recebe quatro, 

quem tira dois 
fique sem nenhum

“Porque àquele que dá, 
ainda mais lhe será dado. 

E, àquele que tira, 
até o que tem lhe será tirado”

[ Porque me pede aquilo que é seu? 
Aquilo que já é seu 

não tenho como meu. 
Mas, me pede como se fosse meu!]

CADA UM NA CAMA QUE FAZ

Cada um 
na cama 
que faz

Faça 
a cama 
e deita!

365 MOTIVOS PARA AMAR

Não vamos propagar a discórdia, o 
ódio e o desentendimento, mas o 
amor, o perdão, a fé, a esperança, 
o respeito, a paz, e a gratidão. Que 
Deus abençoe e proteja todos os lares 
e família. 

MONSTRO FAMINTO

Quando você 
faz com as suas próprias mãos 
que alguém 
colha 
uma plantação 
Não é uma colheita 
é só mais 
uma plantação 
feita com as suas próprias mãos

Colhe o que cuidou para que  
o outro colhesse

Não coloque no seu prato 
o alimento 
de um monstro 
faminto 
Que fruto!… O furto. 
A justa punição.
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É A VEZ DA COLHEITA

Um dia após o outro 
De sol a chuva 

(…) 
__ Que venham as colheitas!

EU CULTIVO O PERDÃO

Eu agradeço a Deus pelo tempo de 
aprendizado, mas, já me libertei do 
relacionamento tóxico, conquistei 
o direito de não ter que ouvir os 
maldizeres, e mais, de bloqueá-lo 
quando necessário, de impedi-lo 
de acessar a minha casa no interior 
(…) Não sou egoísta, o caminhar 
é individual. Joga fora o teu lixo 
emocional [mas não em mim] Eu 
cultivo o perdão: seja feliz!

BOM APETITE

Hum~~~ 
Como é bom 
gozar do fruto 

de nosso 
trabalho

Bom 
apetite!

ALGUÉM SAI, ALGUÉM FICA

Quando você pede pra Deus 
tirar alguém do seu caminho 

Acredite, 
Tem chance dEle tirar você 
do caminho desse alguém 

Alguém sai 
Alguém fica

A FOICE

Preparem a foice! 
O campo é vasto e verde 

O fruto está maduro 
Quem sair para colher 

colherá muito 
Não é hora de descanso 

O seu trabalho não é vão 
no Senhor 

Separem o trigo, 
o joio será queimado 
Já é tempo de colheita 
Encham os celeiros!

EU ACEITO

Eu quero o que a vida 
tem pra me dar 

Aceito o que ela quiser afastar 
Sementes que o vento levou para 

outras terras 
que lá possa germinar… 

Sementes que o vento trouxe… 
Deixa brotar, deixa 
fazer primavera…
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O RESULTADO

Não adianta tentar competir 
com Deus, 

ele enxerga os dois 
lados da moeda:– 

Pondera, 
e, decide o resultado.

BOAS NOVAS

Parte de uma conquista começou 
a chegar junto com o ano novo, as 
boas notícias […] Tem colheita que é 
demorada: algo esperado por anos e 
algo sem esperar. Não é uma questão 
de merecer ou não, mas sim, de 
amadurecer. Em nenhum momento 
pensei em desistir, mas parei de pensar, 
não porque dava menos importância, 
mas porque dava importância demais. 
É preciso ter paciência! Não adianta 
tentar convencer Deus, Ele é que te 
convence. [ Neste mar de maravilhas 
existe muitas tormentas ] Algumas 
coisas foram resolvidas, mas tem 
muita coisa para se resolver: queimei 
algumas fotos, paguei as contas, joguei 
os cd’s, removi as poeiras do tapete, 
perdi a cabeça e algumas chaves, refiz 
certidões e escrituras, e ainda troco 
os travesseiros e cobertores […] Eu 
posso levar mil anos o que alguém 
pode fazê-lo em poucos dias.

SACRIFÍCIOS DIZIMAIS

Sacrificar é renunciar a sua própria 
vontade, onde a crucificação se dá 
com o seu eu junto com o de Cristo, 
pois, ao contrário do que parece, 
quando se dispõe do seu dinheiro 
no altar, você deixa de tê-lo como 
senhor. Não é possível servir a Deus 
e ao dinheiro, porque aquilo que 
tem muito valor para os homens 
é detestável a Deus. Os sacrifícios 
dizimais são providenciais!

PURA SEDA

Eu só quero o que me é de direito. 
Assim é direito! 
É de pura seda. 

O resto é de pura perda!

PAGA OU MORRE

Deus não exige 
que se faça 

votos, tratos ou promessas 
com Ele 

Porém, se o fizer 
se torna devedor: 

certamente exigirá que cumpra. 
Paga ou Morre!
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DETOX ESPIRITUAL

O que sai 
da minha boca 

[semeadura]
Não volta 

para mim vazia 
[colheita]

A gratidão transforma a refeição, 
por isso, não fique se culpando [ou 
mesmo reclamando] por comer isso ou 
aquilo, acredito na lei da semeadura, 
também em relação ao nosso corpo, 
nas manutenções diárias, sendo de 
responsabilidade do homem, suas 
escolhas e disciplinas, no sentido de 
que, se eu como um alimento benéfico 
– saúde; se maléfico – doença, tendo 
uma colheita obrigatória, que se 
aplica tanto ao ímpio como ao justo, 
porque ”Deus perdoa. O homem às 
vezes. A natureza jamais!”, e me vejo 
refletindo sobre aquela passagem que 
Jesus exorta que “Não é o que entra 
pela boca o que contamina o homem, 
mas o que sai da boca” – confiando 
em Deus – que não muda a sua 
Palavra, diferente do homem, que 
hoje diz que um alimento faz mal, e, 
amanhã faz bem (…), eu fico com a 
bíblia: “a consciência que contamina o 
corpo, corrói mais que germe, pois ainda 
que bebas algo mortífero não lhes fará 
dano algum! Cuidar só do corpo não 
basta, as toxinas muitas vezes está nos 
sentimentos, relacionamentos e nas 
palavras que vai matando lentamente 
e letalmente. Do que se alimenta a 
sua alma? É necessário fazer um detox 

espiritual para ficar leve e saudável. 
Ah, mas não se esquecendo de que 
a gula é pecado, o excesso gera em 
nós muitos males, o segredo está em 
comer, orar e amar, com equilíbrio.

DINHEIRO NÃO É TUDO

Deus fez todos com as mesmas 
condições, é de responsabilidade de 
cada um como lida e administra as 
suas finanças e os bens de sua vida, 
é resultado de um trabalho e suas 
heranças: as colheitas são cabíveis 
aos donos das ações, fazendo cumprir 
fielmente a ordem natural dos fatos, 
a semente selecionada, o campo que 
planta e se livra de pragas […] Há 
rico que empobrece e há pobre que 
enriquece! A vida também oferece 
outras riquezas além de dinheiro – 
existe pobre rico e rico pobre! O MAIS 
VALIOSO MAPA DO TESOURO É 
A PALAVRA DE DEUS. “Ah, somos 
ricos, sim!”

Resposta ao Arthur Miguel
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QUE A TERRA SEJA 
ABENÇOADA

Faça o bem! 
Observe, existem terras frutíferas … 

Nossas casas ficam no ar, 
em qualquer lugar! 

É preciso abrir as janelas, 
ventilar o ambiente, 

acender o sol, 
aquecer o coração…

E onde você estiver colherá  
das sementes lançadas no caminho 

[ Mas, se jogar em terra maldita, 
elas te puxam para 

o buraco ] 
O segredo está na terra! 
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QUEM SE AMA, SE CUIDA

Senhor, não permita que as doenças 
malditas do inferno venham se 
apossar dos nossos corpos. Assim 
como salvaste o teu povo das pragas 
do Egito, livrai-nos dos venenos 
diários, limpa o nosso organismo e 
retire de sobre nós toda carga tóxica 
de males no corpo e na alma. Dai-
nos uma comida seleta, preparada 
com amor, com gratidão e temperos 
indispensáveis para a nossa purificação 
e contentamento. Que não sejamos 
influenciados pelos desejos da visão, 
olfato e paladar que possam nos 
contaminar, mas, sim, que sejamos 
disciplinados! Faça-nos viver com 
abundancia de dias saudáveis, pois 
em mim, comigo habitas… E que não 
falte a farinha na panela, azeite na 
botija e pratos coloridos.

UM VÍCIO

Entre suplício 
e precipício 

a tristeza se torna 
um vício.

[ A vida se ajeita 
do seu jeito ]

O que tu pensares sentes 
– define o estado 
E o nosso dado, 

o fado

CHEIRO DE ÁGUA

Cacto 
para sobreviver no 

deserto 
[…] 

Leva-me para o teu 
jardim 

E serei só pétalas.

PURIFICAÇÃO

Eu busco 
uma purificação 

no corpo 
na alma 

e no espírito

[ o que entra pela boca 
e o que sai]

e assim 
eu recebo em mim 

a paz, a saúde, e o amor 
que excede 

todo entendimento

ECLOSÃO

Todo aquele sentimento abafado, 
represado, sufocado, camuflado, o 
que está mais lá dentro, protegido e 
guardado […] aflora, integra o que foi 
partido e irriga.



Livro 25 rega a aLMa Que o corpo FLoresce

331

CORÇA

O deserto é nuvem sem água! 
– Ausência de tudo – 
Voz da alma no silêncio 
que nos aproxima de Deus… 
Corça sedenta a farejar na areia 
a fonte de vida: 
“Minh’alma tem sede de Ti…”

((( Jorra do teu 
             r 
               i 
                 o  
                no meu ser )))

CARDÁPIO INTELECTUAL

Uma seara, a cultura. 
O alimento do conhecimento, 
sustento para o crescimento. 
O pão que nutre a mente, 

sacia a fome, prazerosamente. 
Fast-food virtual, 

tão acessível literatura digital. 
Evite os indigestos, 

esvaecem os nobres gestos. 
Idéia que não conhecia, 

é o pão nosso de cada dia. 
Colha o trigo, uma benção! 

Deguste a refeição. 
A qualidade nutritiva 

fará sua altura.

REFAZIMENTO DIÁRIO

A gente precisa de um amor pra 
viver, senão a gente esfria e morre 
(não necessariamente de um 
relacionamento de um homem e 
uma mulher, mas de um afeto real de 
carinho). O nosso Pai criador conhece 
como o nosso corpo foi gerado e 
nos faz saber que a essência da vida 
humana é o amor. É o sentimento 
que mantém os corpos aquecidos, 
recarrega as baterias, e fica responsável 
em filtrar toda sujeira emocional 
provocada por corpos estranhos, não 
permitindo que chegue aos pulmões, 
ao coração, a mente. Sem amor, nada 
mais valeria as outras coisas que são 
feitas para ele, porque o amor é a 
razão de toda uma existência.

DESABITADA

Vivo à noite o meu dia. 
Meu dia, uma escuridão. 

Lá fora, Verão. 
Aqui dentro, Inverno. 
Não há sol nem lua. 

Minha vista escureceu. 
É cedo ou tarde? 

Não vejo nada e ninguém. 
Nem mesmo um pássaro voa. 

Não sei o que fazer, o que dizer. 
Cessaram as palavras. 

Meus ouvidos pararam de escutar. 
Os pensamentos adormeceram. 

Minha alma murmura em soluços. 
Estou desabitada. 

Sem sonho. 
Sem desejo. 
Sem amor.



BiBlioterapia

332

COMO JÁ DIZIA O DITADO…

Dê a outra face, meu bem! 
Faça o bem sem olhar a quem. 

Cada um dá o que tem : –

“Aqui só existe o bem.           
Se você me deseja o mal,         

 eu te desejo amor” 

CORPO SARADO É CORPO 
SAGRADO

Uma coisa é sentir raiva, diante de 
alguma situação, outra coisa é irrigá-
la, adubá-la, inferindo às moléculas do 
corpo humano elementos negativos, 
cultivando até enraizar e abranger dez 
mil vezes o seu tamanho […] E, se a 
raiz for sã, os ramos são; e, se doente, 
fecunda a carne, pois, é a raiz que dá 
sustento ao corpo, e não o corpo que 
dá sustento a raiz.

PELE NA PELE

Com pele 
Corpos em fusão, 

deleitando-se do suco 
de dois sabores.

Sem Pele 
Corpo a Corpo 

buscando extrair delícias 
da fruta sem suco.

VERSOS FRIOS

Chuva de granizo 
Em cima do coração 
uma pedra de gelo

ÀS VEZES SECA

Vou 
parar 

de 
aguar 

– pensei – 
‘ 
‘ 
‘ 

Daí, 
choveu!

SOM CELESTE

O céu está derramando 
gotas musicais no ar. 

Ah! Como estou amando 
esta canção de ninar. 

ACOLHIMENTO

Uma coisa é ouvir, 
outra é acolher o que o outro diz 

(Quem sabe o pior de mim 
O termômetro por uns instantes…) 

A diferença está em receber 
com ouvidos e olhos 

Como corpo e temperatura… 
E na voz a resposta 
de igual para igual
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NUA ESTAÇÃO

Chuva banha árvores 
De folhas se despem 
Um pouco de nudez

DESNUDEZ

 No silenciar das horas nuas, 
envolto ao que inflama - 

à decepção que fere, crua, 
ao amor que inspira, 

à saudade que moldura. 
Submersa na tortura, 

no regozijo, na ternura 
Despida de mim, 

acaricio minha alma, faço pintura 
do que restou de outrora, 

decifro as emoções que intua, 
transformo-as em poesias, 
e por completo (tão tuas) 

àqueles que lêem.

A PREÇO DO SANGUE

Quando a bíblia diz que o salário do 
pecado é a morte, eu entendo que é 
por ser um caminho que adoece o 
corpo e a alma […] E quando se trata 
de doença da alma, nem mesmo um 
psiquiatra renomado poderá tocá-la, 
ou mesmo do corpo, quando pra 
morte, nem mesmo um cirurgião, 
que vê o mais íntimo e profundo das 
tuas entranhas poderá, somente Deus, 
o Senhor da Medicina, pode, pois, 
existe algo que é só a Preço do Sangue, 
não é comprado por nenhuma riqueza 
deste mundo.

AVE, PALAVRA

Eu deixo minha alma voar 
sem amarras 

Quem tem asas vem… 
Fica, quem não tem!

TENHA PIEDADE POR VOCÊ

Não fique muito triste, 
livre-se das más memórias.

Não fique tão nervoso, 
acalme o seu coração em Deus.

Não fique muito raivoso, 
perdoe a si mesmo e ao outro.

Não fique tão ansioso, 
As coisas vão dar certo, sempre dão!

Porque tais sentimentos 
são malignos, 

e quando alimentados dentro de 
nós 

corrói o corpo 
em malignidade.

FÔLEGO DE VIDA

Como é bom aspirar o ar 
deste lugar… 

Talvez seja saudade, 
quem sabe amor 

Talvez, saudade de um amor! 
Ah!… Este céu, este sol… 

Inspira, suspira, 
r e s p i r a
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O MEU PLANO É CUIDAR DE 
VOCÊ

Se algum sentimento ruim for 
semeado no meu peito, meu Senhor, 
não permita que venha enraizar, 
que caia em terra infértil!… E cuide 
bem do meu jardim, fazendo com 
que as coisas boas floresçam como a 
beleza de uma flor e a leveza de uma 
borboleta.

[ E se existir alguém que não me queira 
bem, perdoe-me decepcionar, pois, eu 
não perco tempo com sentimentos 
ruins, ah, só o tempo de varrê-los para 
fora do meu coração. ]

DIVISO

Eu não assisti você, 
enquanto se fazia saudades. 

– Desculpa! 
Sei que os dias já cobrem 

o chão de flores 
E que a neve fria já repousa 

fora do peito. 
E que a esperança 

no diviso […] 
A ponto de morrer 

o siso.

BANHADO DE AMOR

Chuva no telhado 
Corpos entrelaçados 

Amor molhado

MAL ESTAR

Esta mistura me rodeando 
não me deixa te querer bem, 

me faz mal! 
Um pouco de tristeza e dor, 

rancor, 
Uma pitada de amor 

(…) 
Está tudo rodando!

CANIBALISMO ENERGÉTICO

Existem pessoas sofrendo de 
canibalismo energético, onde o 
seu corpo está se desintegrando 
porque sua alma está com fome e 
desidratada, pois, até mesmo as suas 
reservas – de energias, alegrias, os 
seus dons, as suas promessas, estão 
sendo devoradas pelo seu próprio 
eu, ou quem sabe, por bajuladores, 
usurpadores, enganadores… E suas 
veias sugadas estão se esvaziando do 
sangue de Cristo, ficando sem forças 
para pulsar o coração […] O seu corpo 
pede provisão abundante, para que se 
coma com regalias, algumas vezes ao 
dia, e onde havia apenas ossos haverá 
carne sobre carne, e onde não havia 
uma gota d’água, um manancial. Deus 
vai te refazer, te restaurar, nos lugares 
mais isolados do teu deserto.
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A FACULDADE DA ALMA

Na verdade, é 
uma questão de obediência

Deus sabe o que 
podemos e não podemos 

administrar!

Antes é preciso 
passar pela faculdade da alma

Não adianta 
querer ser doutor 

se não se especializar!

 CURTA VIDA

É certo de que muitos na tentativa 
de se curar, adoecem seus corpos. 
Ainda que pareça saúde perfeita – 
males sobre males – o que procuras 
no mundo é doença. […] “Isso mesmo, 
aproveita bem a vida!” – ironiza. Ela é 
curta para quem pras suas dores não 
encontra o Remédio. Curta!

A ROSA

Estou tentando fazer não doer… 
Ai! Doeu… 

– eu disse ou nem disse? – 
Eu engoli o ai!? 

A linda rosa que eu cultivava 
veio o destino e a levou! 
Ela partiu, ela morreu… 

Ai! Doeu…

MINHA INTERPRETAÇÃO DE 
VIDA

Cada pessoa é responsável por 
aquilo que cativa dentro de si. Pelo 
sentimento que alimenta no seu 
coração. Você e não a outra pessoa por 
quem nutriu uma certa admiração ou 
paixão, ou ressentimento, enfim… Até 
porque, ocorre que às vezes, a pessoa 
por quem você se sentiu cativada ou 
repugnada, nem teve a pretensão 
de provocar isso em você. Por isso, 
é necessário passar pela peneira da 
nossa mente muitos desejos que não 
condiz com a realidade, antes que crie 
raízes… E que cicatrize!

Tu te tornas eternamente 
responsável por aquilo que cativas 

– O Pequeno Príncipe

DESENTERRA

Cave o buraco 
e traga de volta 

O que o chão não devorou 
Que o fogo não tornou cinza 
E o vento não assoprou: __ 

O que não se perde 
O que se repete 

O nome que não se esquece…

MENTE SÃ, CORPO SÃO

No Ser.vidor, um check-up. 
Del nos arquivos… renunciar. 
Faço um banho sem backup. 
Ok! Uma toalha… reiniciar.
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A FERIDA

Quando tira a casquinha 
volta a arder 

(…) 
Mertiolate 
band-aid 
algodão 

e muito amor no coração!

PEDAÇO DE CHOCOLATE

Sirva-se de um dos néctares. 
Digo, não só um, mas 

Um 
a 

Um 
Não dá pra ficar no jejum.

Cacau fino pode agradar. 
Nobre sabor ao paladar. 

Avelãs, 
Nozes, 

Amêndoas… 
Esqueça a balança, entre na dança.

Chocolate com pimenta 
quero experimentar. 

Amargo, 
Forte ou leve, 
Adocicado. 

O difícil vai ser recusar.

Uma delícia de sedução 
Afrodisíaca poção. 

Ovos, 
Bombons, 
Trufas… 

Derrete na boca a sensação.

CORPO E ALMA

Trovador bem atrevido 
Não faz sequer cerimônia 
Esqueceu que tem marido 
A musa chamada Antônia

CINZAS

Às vezes quero morrer rápido 
outras vezes devagarinho 

Todos os dias morremos um pouquinho

Vai ser como um susto 
de um peixe fisgado pelo anzol, 

ou como um passarinho?

Qual será o último pensamento? 
O último poema inacabado? 

O último desejo?…

Vistam-me de poesia 
Não lamentem e nem me acordem 

Deixe que repouse o silêncio 
no corpo em despedida 

O destino foi caprichoso comigo 
Veio transformar a história 

num Final Feliz!…
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SOMOS HÍBRIDOS

Nem sempre sou serena 
Às vezes têmpera 

Somos seres híbridos 
_ Quem sabe, 

o meu lado menos luminoso? 
Se não me quiser, 

eu tenho a mim mesma.

POR MAIS QUE EU QUEIRA

Por mais que eu queira, 
ainda é não…

Porque você não me conquistou!

Por mais que eu queira, 
dizer sim…

Você ainda não me conquistou!

FELIZ SOZINHA

Sozinha. 
Mas, é sozinha mesmo que 

eu quero estar. 
Não se preocupe!

UM COMPROMISSO

Beijar pra mim é namorar, ainda 
que amar não é só beijar. Pra valer 
a pena tem que haver cumplicidade, 
fidelidade, saudade e muita vontade 
(…) E que o amor de Deus nos cubra!

MINHA COMPANHIA

Eu não quero 
rir 

sozinha 
Você será minha 

boca

Eu não quero 
chorar 
sozinha 

Você será minha 
face

Eu não quero 
falar 

sozinha 
Você será minha 

sabedoria

Eu não quero 
sentir 

sozinha 
Você será minha 

química

ELIMINADO

Sou mais um amor 
inteligente 

que um coração 
demente.

[ Eliminado pelo senso ]

MOR
morrrrrrrrr 

morrrrrrrrrendo 
de saudade!!!
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A LISTA

Se príncipe não existe 
Eu escolho 

ficar sozinha 
– Entende? 

Não me venha com uma lista 
de sapos 

Que não tô a fim!

Não sou puritana 
Cada um é feliz a seu modo 

Não aceito 
qualquer um 

Que não tenha escolhido 
a dedo 

De Deus 
Que seja assim!

UMA SANTA

Quer mesmo 
pertencer a tanta gente 

e ser só? 
Sem um lar 

pra quem voltar? 
Com um nó 

na garganta e uma santa?

ANTES AGORA

Pra ser sincera, 
não estou aberta 

para que se achegue e aconchegue 
Se não estou mais feliz, 

menos triste! 
Preparada, 

não decepcionada. 
(…) 

Apoiada nos meus próprios pés!

NÃO TEM NOME

Tua presença anômima 
( quase numa confissão ) 

tira-me da solidão 
__ Quem é?… 

Não sei se saber me fará 
mais ou menos 

As coisas de que falo 
não tem nome.

LOBO SOLITÁRIO

Noite de lua cheia. 
A magia vagueia. 

Lobo solitário a uivar, 
Para o desejo saciar.

Noite misteriosa. 
Sedução perigosa. 

Entre pranto e gemido, 
Ouço o canto sofrido.

Noite que aflora a emoção. 
Torna à vida a paixão. 

Renasce a fantasia, 
Mas logo se refugia…

O lobo solitário.

SÓ ESTOU

Se eu falar que estou – 
Super bem, 
não estou! 
Super mal 
não estou! 

Eu simplesmente – 
Só estou!
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FOME DE LOBA

Olhos famintos 
- quase uma mendiga - 

De braço estendido 
e mãos cheias!... 

Aguardando o quê, me diga? 
Se também sente fome, 
senta aqui do meu lado.

DESENCANTO

Você se foi, 
só… 

que a música não pára!

Cada sonho, 
uma dança. 

No baile à fantasia…

BEM ACOMPANHADA

Mergulho na multidão. 
– Um aceno de mão – 

De braçada até a solidão.

BEIJO POR BEIJO

Boca apaixonada 
Abelha toca a colher 

pingando mel 
– doçura –

Beijar por beijar 
Boca sobre boca 

O que difere é o paladar 
– insípido –

DORMINDO COM A SOLIDÃO

Abraço a solidão 
enquanto a chuva cai 
sobre a terra sedenta. 

É bom ouvir o seu gotejar. 
Todos se retiram, se escondem. 
Até mesmo a lua e as estrelas 

foram dormir ao som 
de cada pingo d’água. 

Exceto a solidão. 
Essa não se afasta, 

não dorme 
Passa a noite 

comigo, 
vigiando meu sono.

NO REINO DAS FANTASIAS

Se não for para ser príncipe, 
então, deixa! 

Sapos existem de muitos para beijar 
e com borboletas nos papos.

O SEGREDO

Altas horas, o sono não vem. 
Meu pensamento a vagar pelo 
paraíso secreto do imaginário 
como um fantasma solitário. 

Encontro um mascarado 
que seduz minha razão, 

tira-me da solidão, 
faz bater forte o coração. 
Arranco sua m  á s c a r a 

sem medo, 
e do que eu vejo, 

mantenho o segredo.
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ISSO É AMOR

A gente só quer alguém 
pra abraçar 

quando o nosso coração 
tiver quase parando 
e o faça voltar a viver 

com as batidas 
do coração do outro

A gente só quer alguém que 
possa se deitar junto, 

aquecer os corpos, beijar e 
adormecer em paz 
Alguém pra dizer: 
‘eu te amo, bom dia 

obrigada por ter vindo‘

A gente só quer o nosso momento 
Conversando com Deus 

Olhando os céus 
Compartilhando com as estrelas 

e sendo grata por tudo 
Não preciso de mais nada 

Assim sou mais feliz
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COMO É BOM TER DEUS

Obrigada, meu Deus, pelo amor que 
habita em mim, pela paz que reina no 
meu ser, pela gratidão que ilumina 
a minha alma, pelo Espírito Santo 
que abastece todo o meu interior, 
dia e noite, de sentimentos bons e 
saudáveis, pela organização que faz 
aqui dentro, de colocar tudo no 
lugar, pela limpeza, quando apaga de 
mim toda tristeza e outras sementes 
maléficas, não fazendo germinar 
nenhuma delas, me deixando alegre e 
otimista e cheia de vida. Tê-lo comigo 
é leveza!

MUITO AGRADECIDA

As coisas de Deus 
são assim mesmo 

Usa os loucos para confundir 
os sábios 

Usa os fracos 
para derrotar os fortes 
Pra mostrar que é Ele 

e não nós. 
Quando a ordem for inversa a isso, 

desconfie, 
Porque Ele não escolhe 

o mais capacitado 
Mas capacita quem Ele escolheu.

BEIJO PRA DEUS

Quem já olhou pr’o céu hoje, mandou 
um beijo pra Deus, e disse: “Obrigada, 
Senhor, pelo cuidado divino!” ?

HÁ GRATIDÃO

Em cada gota de lágrima minha, 
há gratidão. 

No meu sorriso, 
há gratidão. 

Em cada partícula do meu suor, 
há gratidão. 

No meu respirar, 
há gratidão. 

Em cada milésimo de segundo de 
fôlego meu, 
há gratidão. 

Em cada batida do meu coração, 
há gratidão.

Porque Você está no meu consciente, 
no subconsciente e no inconsciente, 
como a trindade que domina o meu 
saber, o meu sentir e o meu existir. 
Eu te sinto em cada parte do meu 
corpo, suas mãos me moldando e 
determinando a minha vida, como 
no início de tudo.

{ ENTRE CHAVES }

Eu te agradeço calada 
{…} 

Psiu! 
O silêncio 

clama, ama, declama 
as mais 

sinceras e sábias 
palavras

{OBRIGADA}
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O SENHOR É BOM

Obrigada por se preocupar em me 
fazer tão bem! Os meus dias tem sido 
os mais felizes e de paz, neles tenho 
desfrutado de prazeres agradáveis 
e saudáveis desta terra, pois tenho 
confiado ao Senhor os momentos 
difíceis, eles não tem me abatido, 
como folhas secas que caem de 
árvores se vão ao vento (…) Porque 
um dia eu habitei em lugares escuros 
e desprezíveis, mas a tua mão me 
alcançou, hoje, logo eu pego no sono, 
durmo e como com satisfação e vivo 
bem, com gratidão e alegria, porque 
o Senhor é bom!

GRAÇAS A DEUS

Eu te dou graças, 
meu Deus, 
pelas coisas 

que tens me feito 
Sei que não é acaso, 
senão, as tuas mãos 

me alcançando, 
me amando 

e me dando prazer! 
Tens me levado 

a provar de extremos 
opostos […] 

Fazendo sorrir 
a tristeza 

Com as graças 
que em mim se cumprem!

CARINHO DE DEUS

Conforme os dias vão se passando 
percebo ainda mais presentes pra 
mim… Obrigada, Papai.

GRATUITAMENTE, GRATA!

Sabe que às vezes eu me pego se 
perguntando: “Afinal, quem sou eu 
pra Deus se preocupar assim comigo?” 
(tão nada que a gente é! ) Então, eu 
agradeço! Obrigada, meu Senhor. Sou 
gratuitamente, grata!

DIA DE SORTE

Parece que sou repetitiva em falar mais 
uma vez em gratidão, mas as bençãos 
de ontem são diferentes das bençãos 
de hoje. E como disse meu filho: ‘hoje 
é o nosso dia de sorte‘, por isso preciso 
agradecer a Deus por trabalhar dia e 
noite, lindamente, para fazer dar certo 
o que parecia dar errado, porque Ele 
nos quer ver felizes, protegendo-nos 
do que faz mal e nos presenteando 
de coisas que nos faz bem. Obrigada 
pelo seu amor imensurável.

APPLE

Obrigada por fazer com que a minha 
vivência neste mundo tenha um 
sabor de Paraíso. Beijo-te os pés, se 
não alcanço a tua face. Eu te amo 
infinito (…)
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GRATIDÃO DIÁRIA

O Senhor me salvou 
Não só 

Uma vez 
Mas por milésimas 

(De novo 
e de novo ) 

E essa confiança 
me mantém 

Viva

TÃO BOM COMIGO

Deus, hoje eu só quero 
agradecer 

Porque o Senhor tem sido 
Tão bom comigo 
Tão bom comigo 
Tão bom comigo

Deus, hoje eu só quero 
agradecer

Porque o Senhor tem sido 
Tão bom comigo 
Tão bom comigo 
Tão bom comigo 

Deus, hoje eu só quero 
agradecer

AMOR SE PAGA COM AMOR

Sabe qual a melhor forma de mostrar 
gratidão a Deus? Cuidando com 
carinho, amando, zelando daquilo 
que Ele tem nos agraciado. O seu 
sentimento se revelando no exterior. 
Porque aquilo que Ele dá e a gente 
não cuida, Ele toma, você perde!

SOU GRATA TODOS OS DIAS

Se eu for falar de todas as bençãos 
que Deus tem me proporcionado, eu 
ficaria meses enumerando e falharia 
em contar uma e outra, porque são 
muitas, como as estrelas dos céus. 
Deus é surpreendente, eu chego a 
me emocionar de tanta gratidão (…) 
Apesar disso ou daquilo, que é pequeno 
demais perto da grandeza e proporção 
do Deus que te falo. E se eu disser 
que até eles se tornam benéficos e 
necessários para dar uma temperada 
na minha vida, ou até mesmo vem 
para consertar e não desconsertar 
como pode parecer, para contribuir 
em me melhorar, me fortalecer e me 
provar (…) Você acredita? Só Deus 
mesmo. Ele me faz feliz! Então, não 
sei o que você está esperando ou 
fazendo da sua vida se ainda não 
se entregou pra Ele, não perca mais 
tempo! Como eu amo. Não troco por 
nada, não! Ele é demais.

ÁGUA DE CHUVA

Obrigada, Senhor 
Por este dia fresquinho 

tudo verdinho 
Chuvinha fina 

Imagina! 
[ Não me importaria de tomá-la 

– com uma aspirina ]
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BENDITO SEJA

Antes que eu me esqueça 
Preciso 

Agradecer todos os 
dias 

Manhãs, tardes e noites 
pelos novos 

luares, lares e ares 
da minha graça 

Cristo 
Redentor dos altares 

Bendito seja.

I LOVE MY HOME

Talvez eu tenha ficado chateada (mas 
não triste, feliz sim!) ao descobrir 
que todo o trabalho era para 
outro propósito e não para o fim 
que eu esperava, porque o Senhor 
simplesmente deu o comando, não 
explicou pra quê, e eu pensava que 
era pra uma coisa e foi para outra 
coisa. Mas… obrigada! Só que nada se 
compara aquele dia que só o Senhor 
tem anotado no calendário, e que 
ainda poderá acontecer hoje ou 
amanhã (…)

O VERBO E A CARNE

Obrigada por ser, 
por estar, 

ficar… 
Por permanecer,  

continuar 
(…) 

Obrigada pela ligação.

FREQUÊNCIAS E ESTAÇÕES

Agradeço a Deus por mais um ano 
que vai indo… lindo! Ainda que com 
algumas doses de sacrifício, renúncia 
e dedicação, um preço natural pelas 
coisas boas que tens me agraciado 
[…] Sei que me protegeste e fizeste 
o melhor ao meu e ao nosso favor, 
por isso não temo o futuro, abro 
a porta do meu coração e permito 
que escolhas adequadamente o 
meu caminho, e que dessa forma 
tudo esteja em harmonia com a tua 
vontade, sintonizada nas frequências 
e estações do Amor, da Paz, da Fé, da 
Felicidade e mais Conquistas.

DEIXE O SOL ENTRAR

Obrigada, Sol, por brilhar 
dentro e fora de mim 

Você chegou, acendeu a minha luz 
e me deixou tão quentinha…

Agora, dois sóis 
– cor de mel – 

lampejam por trás da (arco) íris 
dos meus olhos!…

CANTA NA MINHA JANELA

Agradecer? Sempre, em todo 
momento. Em todo momento, 
sempre. (…) Eu não tenho motivos 
pra duvidar ou reclamar dos sonhos 
que eu nunca desisti (e alcancei!), e 
dos que eu deixei ao vento, bate na 
minha porta e canta na minha janela.
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O PREÇO

Se for 
o preço 

[ como dantes ] 
Então, 

não 
posso pagar!

Que outrora 
estive 

a padecer

Que agora 
esteja 

a agradecer

INDEPENDÊNCIA OU MORTE

Senhor, eu preciso agradecer-te 
por ter mantido a porta fechada, 
quando eu insistia para que abrisse, 
me mantendo em segurança, no teu 
abrigo, no teu esconderijo.

DEUS AGRADECE?

__ Obrigada, Deus!

[Não esperava resposta, quando 
surpreendentemente…]

__ Eu que agradeço!

__ Não, por favor!  Quem agradece 
sou eu!

[ E fiquei pensando – Deus agradece?… ]

AGRADECIDA

Pela graça, Senhor, eu agradeço! 
Foi sem preço 

Sei que eu não mereço 
tamanho apreço 
É só o começo. 

Pela graça, Senhor, eu agradeço!

CONTEMPLATIVA ♡

E se eu te disser que para cada dia 
da semana Deus tem me dado um 
presente, e que já agendou outros 
para semana que vem. Você acredita?

– Mais um?
– Mais cem!

SÓ ENTRE NÓS

Eu não mereço tudo que Ele tem 
me dado. Eu queria melhorar para 
agradá-lo, e não tenho conseguido. 
E nem tanto valor como Ele tem me 
precificado. Tenho questionado seus 
presentes porque são mais valiosos do 
que eu posso pagar, mas ainda assim 
Ele me dá. E se alguém questioná-lo 
perguntando: “quem é ela?”, eu vou 
concordar: “quem sou eu?” – Não 
sou ninguém! Já não tenho pai e nem 
mãe, e ando carregando meu filho 
agarrada nas suas vestes para não 
perdê-lo em meio a multidão. Ele é 
a razão de toda a minha existência, e 
não posso entender quem não tem 
por Ele este apreço.
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ENCONTRO COM DEUS

Obrigada, Senhor 
por me fazer regressar 

nos teus braços 
que é puro Amor. 

Ainda que os homens se esqueçam, 
Tu jamais 

Este é o Plano!

UMA SEMANA LINDA

Eu amo segunda-feira, assim como os 
outros dias da semana... nela também 
acontece coisas boas, precisamos 
agradecer! Faz parte do ciclo do 
tempo – segunda, terça, quarta, 
quinta, sexta, sábado, domingo, e, 
novamente, segunda (…) Quantos 
mais segundos vem trazendo consigo? 
Quantas mais segundas voltas vamos 
dar? Que as misericórdias do Senhor 
acorde mais cedo do que nós, todas 
as manhãs, porque ainda há muito 
trabalho a ser feito. E que a felicidade 
vire rotina!

VINHO E PÃO

Obrigada, Senhor 
por me levar 

para o melhor lugar que eu poderia 
estar 

– ali também estavas: 
tua Casa – 

Sentada à tua mesa com 
abundância 

de vinho e pão

I LOVE YOU, DEUS

Quando eu faço um flashback do 
quanto Deus tem sido maravilhoso 
comigo, eu teria que ficar ajoelhada 
perante Ele vinte quatro horas 
por dia adorando, agradecendo, 
salmodiando, porque eu sou tão 
pequena e Ele tão grande. Tudo que 
faço é porque Ele tem me ensinado, 
me dirigido, me abençoado, me 
trabalhado, me livrado, me amado. 
Ele tem transformado o que é ruim 
em coisa boa; e o mal que é intentado 
contra mim, em bem. (…)

E, você, não desista, Deus pode te 
ajudar, não importa onde você está. 
Se tiver um filho numa cova ou 
num precipício, Ele vai deixar todos 
os outros em segurança e vai sair 
atrás de você para socorrê-lo, pra te 
tirar pra fora do teu poço. A vitória 
com Deus não acontece num passe 
de mágica, mas um passo de cada 
vez, enfrentando muitos desafios e 
superações. Agarre-se Nele.

MEU BARQUINHO DE PAPEL

O que quer ouvir? 
__ Obrigada 

por não ter me abandonado! 
Por ter me salvo, 

a nado, 
por nada.

[ Por nada? ]
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OBRIGADA, DEUS!

É maravilhoso quando eu vejo Deus 
atender uma necessidade não pedida. 
Mas, muitas vezes, deixa de atender 
algum pedido. Porque Ele sabe o que 
eu preciso, ele tem suas razões.

O DESCANSO

Obrigada, meu Senhor, por se 
preocupar em nos dar o descanso, 
lazer e bem estar. És o meu Deus 
maravilhoso, cuidadoso e amoroso. 
Grata também estou pela proteção 
do meu lar, meu filho amado e 
companheiro, pela minha vida e 
família. Tens me alegrado com os 
feitos de suas mãos, me presenteando 
diariamente com sua benção. Eu 
desejo alcançar aqui uma atmosfera 
divina, um pedaço do céu, para que 
possas se sentir em sua própria casa. 
Seja bem vindo, meu Senhor. A casa 
é sua!

VIDA NOVA

A primeira luz que entrou na 
minha janela encheu minha alma de 
alegria. A primeira canção aos meus 
ouvidos inundou o meu ser de paz. 
E este primeiro dia do ano exala 
em mim muita gratidão e amor. O 
começo de uma nova vida, que nunca 
mais será a mesma

MUITO ALÉM DE MIGALHAS

De um lado eu vejo um pequeno 
fragmento de pão caindo no meio 
de cães farejadores, indispensável 
e importante à sua fome , as suas 
querelas, pois tentam disputar quem 
devora primeiro a robusta pequenez, 
antes mesmo de cair ao chão. Vivem 
de migalhas, à espera do deus-dará!
Do outro lado eu vejo um Pão inteiro 
em cima de uma mesa, onde todos 
estão saciados e naturalmente, a cada 
pedaço que lhe é tirado se sobrepõe e 
recompõe, a magna, os fomentadores.

Moral: Para os que tem identidade de 
filhos, o Pão não falta. Assentam-se à 
mesa do Pai, somando, multiplicando, 
dividindo a porção que recheia o dia e 
alimenta o saber, a alma e o espírito.
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PORÇÃO DOBRADA

Eu quero da porção dobrada 
do teu Espírito. 

E em lugar de vergonha, 
dupla honra. 

Porque na minha terra 
terei duplicado 

o amor, em vez do ódio, 
alegrias e sorrisos, 
em vez de tristezas 

No lugar de coração angustiado, 
a paz 

E em vez de cinzas, 
a glória da segunda casa 

Porque eu sou plantação do Senhor 
E tenho com Deus 
uma aliança eterna

UM PEDIDO

Senhor, eu não quero que reflita 
naquela pessoa o que ela deseja ou 
prepara contra mim… Não quero! 
Deus tem me fortalecido, não 
me atinge:- estou imunizada, com 
resistência, anticorpos, etecétara e 
tal. Estou bem, obrigada!

DEUS, SEJA!

Deus, seja 
o meu sol e a minha sombra, 

o meu escudo e a minha lança, 
Deus, seja Deus!

PAI NOSSO

“Pai Nosso, perdoa-nos, assim como 
nós perdoamos aqueles que nos 
tem ofendido, nos tem humilhado, 
caluniado, nos tem ferido, nos tem 
enganado, magoado, nos tem traído, 
nos tem decepcionado, maltratado . 
Perdoa-nos, Senhor, assim como nós 
perdoamos a eles!”

[ Não existe providência 
sem que haja perdão – não 
avança, porque Deus não 
ouve, não recebe o seu 
culto, a sua adoração, o seu 
louvor, a sua devoção! Vai, 
deixa a tua oferta no altar e 
se reconcilia! ]

CORPO BLINDADO

Senhor, blinda o meu corpo 
dos males 

Os meu ouvidos, 
filtra, 

Os meus olhos, 
sela, 

A minha mente, 
guarda, 

Os meus pés, 
guia

BEIJO DE JUDAS

“Senhor, tu sabes o quanto dói ser 
traída por um beijo, se possível, afasta 
de mim os ‘Judas‘. Eu não sei quem, 
és tu quem sondas os corações (… ) Eu 
espero. Eu agradeço!” Amém.
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UMA PRECE

Ó meu Deus, enquanto permitires 
que a dúvida fique a pairar sobre 
a minha cabeça, eu me resguardo. 
Estar dividida entre dois pensamentos 
que se confundem não procede de 
ti. Por isso, peço que varras o que é 
mentiroso para que não se esbarras 
no que é verdadeiro. Sabes que não 
temos poderes adivinhos, somente a 
fé na tua palavra como garantia – se 
puderes, me responda com clareza 
[…] Peço que me livres de um engano 
feliz ou de um desengano prazer, para 
que os teus planos se cumpram sem 
mais demora.

VAMOS, RÁPIDO!

Como um sussurro no pensamento: 
– vamos, rápido!… Entre o sono e o 
sonho, acordo: – vamos, rápido!…

__ Meu Deus! Como ir mais 
depressa?… [ E os meus passos seguem 
cada vez mais lentos…]

Vamos, rápido 
o Senhor 

em me ajudar! 
Vamos, rápido 

o Senhor 
em me socorrer! 
Vamos, rápido 

o Senhor 
em me dar a vitória!

Vamos, rápido, Senhor! 
Vamos, rápido!

APURADO

Eu quero que seja 
a Teu gosto – 

apurado, 
seleto. 

O mais fino dos sentidos! 
Escolhido 

como o melhor 
pra mim 

No grau máximo 
de sua preferência 

Eu confio!

TUA MISSÃO

O dia está adormecendo 
eu posso te ouvir 

[…] 
“Você está rodeado de anjos 

Eu também estou 
Durma em paz 

e cumpra a tua missão”

MAS ISSO VAI ACABAR!

O Espírito Santo me diz (não a mim, 
mas a Deus Pai) algumas coisas sem 
minha compreensão, na língua dos 
anjos, e depois conclui: “Mas Isso Vai 
Acabar!” Como num “Amém!”, ao 
final de uma oração.

NEM MAIS, NEM MENOS

Senhor, dê-me aquilo que me cabe: 
– nem mais, nem menos –
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VÁ PRO INFERNO

Não sei se foi por pouco 
Só sei que foi até aonde Deus 

permitiu 
E isso só faz com que minha 

gratidão e amor 
Seja cada dia maior por Ele 

E quanto a você, 
Bem… ou melhor… mal… 

Nem sei o que dizer 
Pois, nos piores adjetivos 

está o teu nome 
[…] 

Mandado de volta pro inferno!

EM CARNE VIVA

Quando esfria 
é que começa a doer… 

Não adianta por panos-frios 
Ainda vai arder 
por um tempo… 

Depois vem a casquinha 
e cicatriz

O CESSAR DAS PRAGAS

Senhor, purifica os meus lábios, tira 
de sobre a minha vida e dos meus 
toda maldição, faz cessar toda praga, a 
minha genealogia vem de Jesus Cristo, 
meu irmão primogênito, que veio na 
terra dividir com os seus por adoção, 
o direito à herança, o poder de ser 
filho. Eu sou abençoada, meu filho é 
lindo, amado e abençoado, e vai fazer 
diferença nesta geração …”

UMA AUDIÊNCIA

Eu marquei um horário no Tribunal 
de Deus, um atendimento particular, 
de livre acesso ao Pai, todos os dias, 
pedindo a Ele que me coloque na 
balança. “Que os meus erros não sejam 
maiores que as minhas virtudes!” Que 
seja misericordioso com as minhas 
falhas, pois, estou buscando ser fiel. 
Procuro ser pontual, às vezes, chego 
adiantada, outras com uma carência 
de atraso, vou me justificando (…) 
Não que eu me sinta no direito de 
lhe fazer exigências, mas de pedir 
um favor! Nas ações triviais até nas 
mais complexas, eu consulto Deus. 
Nas que eu alcanço e nas que estão 
além do que eu possa alcançar. Então, 
eu pude perceber que as nossas 
necessidades são variáveis, e que as 
suas providências são diárias. “Você 
não precisa se preocupar muito, mas, se 
preocupar um pouco é cuidado.” Ele está 
com os ouvidos atentos.

SÓ SE VENCE O MAL COM O 
BEM

Perdoa-me, Deus! 
Maltrata 

a minha alma 
certos 

pensamentos, sentimentos, atitudes 
erradas 
 (me maltrata) 

__ A quem direi o mal senão a ti? 
Perdoa-me, Deus!
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ESTEJA À VONTADE, DEUS

Acima de tudo e todos, 
que se cumpra os teus planos, ó Deus 
E que a tua vontade esteja acima de 

qualquer outra vontade 
Junta o que tiver juntar 

Esparrama o que tiver que esparramar… 
Que cada coisa esteja
no seu devido lugar:- 

Volte ou Vá! 
Ao que foi roubado, restitui! 

Ao que foi ferido, cura! 
Ao que foi caluniado, justifique! 

Ao que se perdeu, direciona! 
Acima de tudo e todos, 

que se cumpra os teus planos, ó Deus 
E que a tua vontade esteja acima 

de qualquer outra vontade

ADVERSÁRIO NO ESCURO

Dai-me inteligência, sensatez e 
perspicácia, para travar luta no escuro, 
com adversários que me são invisíveis.

AS CHAMAS

Acende a fogueira do meu coração, 
porque ainda que eu sinta o teu amor 
queimando dentro do meu peito, o 
meu corpo invólucro e sôfrego, não 
reage, inerte, consome as chamas (…)

AMIGO DE TODAS AS HORAS

Eu sei que eu ainda não alcancei o 
nível que o Senhor deseja que eu 
esteja, mas, não desista de mim! 
Quando me desperta na madrugada 
pra conversar, me pede para eu me 
aproximar mais, e eu digo: “pode falar 
que estou te ouvindo daqui, eu não consigo 
ir além, me desculpa” Então, você me 
espera por mais algumas horas em 
silêncio, e depois pede pra eu me 
aproximar um pouco mais… E daí 
dou um pequeno passo, porque eu 
também desejo muito te falar, mas 
eu não entendo se o que me diz é “se 
amar, se amar, se amar” ou “amasse, 
amasse, amasse” (…) “Por favor, preciso 
que me diga na minha língua, me dê 
entendimento, se é que me cabe saber 
…” E finalmente adormeço.

A MINHA RESSURREIÇÃO

A dor que doía não dói mais, 
porque isso é carne 
Se estou no espírito, 

o desejo que tinha já não tenho 
mais 

— O que é carne? 
É aquela que dorme 

mortificada 
enquanto o espírito 

é vivificado. 
Há de se estranhar a mansidão 

que outrora gritava 
ferozmente 

Eu já estou crucificada com Cristo 
Desde sempre em mim 
a minha ressurreição
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UM TERÇO

Eu recebo um terço, 
só um terço do que eu mereço! 

E pra quê serve um terço?… 
Para rezar? 

__ Meu Deus, eu não sei ao certo 
pra quê serve um terço… 

Só sei que eu recebo um terço!

SERVA

Perdoe-me 
a ousadia de te chamar 

de Pai 
Ó meu Deus, 

Tú és o meu Senhor! 
Eu reverencio 

o meu coração a ti, 
Meu Rei e meu Dono, 

e te saúdo 
como tua humilde serva.

COMO VAI VOCÊ?

– Eu vou me matar. Por favor! 
– Deixa Deus decidir as nossas vidas. 
– Não. Eu sou um louco. 
– Se cuida! 
– Não vai embora… Não 
me deixa sozinho…

Ligue: 188 (Prevenção ao Suicídio)
CVV – Centro de Valorização da Vida 
realiza apoio emocional e prevenção 
do suicídio, atendendo voluntária e 
gratuitamente todas as pessoas que 
querem e precisam conversar, sob 
total sigilo por telefone, email e chat 
24 horas todos os dias.

SALVANDO UMA ALMA

Eu preciso ter mais 
amor pelas almas, 

me esforçar… 
E eu não consigo!

“Você já está ganhando 
muitas almas… 

Você está me ouvindo? 
Está ganhando muitas almas…“

 Eu não sei…

REZA

As palavras 
 ………… rezam 

o que os números 
zeram. 

………….Reza 
……… e não zera.……

OBRIGADA, PAPAI

Quando a gente faz uma oração pra 
Deus de entrega ou um pedido para 
que seja feita conforme a vontade 
Dele, temos que junto depositarmos a 
nossa confiança plena de que Ele fará 
a melhor escolha, porque o resultado 
nem sempre é o plano que traçamos 
e esperamos, mas, temos que receber 
a resposta com a gratidão de que Ele 
nos cuida com amor.(…) Ah, porque 
se eu tivesse o poder de escolher o 
futuro do meu filho… imagina… seria 
o melhor, o mais feliz, o mais amado, 
o mais desejado… Que assim seja!
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ESCARLATES

Vez em quando eu me rasgo por 
completo, me deixo ferir e cortar 
minha alma – eu coloco o dedo 
na minha ferida e a faço sangrar 
escarlates – choro rios! No outro dia, 
Deus me diz: – ‘me permita curar-te?’ E 
reveste até os meus ossos num novo 
corpo de amor – choro risos! Este é 
o ciclo, nesta proporção – embora eu 
saiba que se hoje eu rio, amanhã eu 
choro – basta – cada dia o seu prazer 
e o seu mal.

ASSOPRA QUE PASSA

Tudo que acontece, 
acontece por algum motivo  

Seja do lado 
                    de lá 

ou de cá 
O difícil é não perder as rédeas 

Não gritar a raiva, 
a dor, 

ou seja lá o que for! 
(…) 

O que estiver passando, 
outro alguém também já passou… 

e passou!

UM BOM FIM

É missão! 
(Talvez você não saiba) 

Em oração, 
agradeço com meu coração, 
ao Senhor, pelo bom fim! 

(…) 
E, continuar!

DEBAIXO DE TUAS ASAS

Não sei se os meus anos vividos são 
mais ou menos dos que ainda estão 
por vir… Sei que busco dias (mais 
que segundos e centavos), de muita 
esperança, alegria de criança… 

E que Deus continue com a mão 
sobre a minha cabeça para que eu 
não perca a razão… 

E que Deus continue com a mão 
sobre o meu coração para manter a 
força do perdão e a força do amor…

E que Deus continue com a mão 
sobre a minha casa… Minha família, 
debaixo de Tuas asas…

E QUE CRESÇA

Enquanto ele dorme, eu peço para 
que Deus esteja trabalhando no seu 
emocional, físico e espiritual. Que 
coloque tudo no lugar, de forma 
organizada, deletando as coisas ruins 
e que não acrescenta e consolidando 
as boas, com amor, confortando, 
regenerando, dando-lhe sonhos 
inocentes (…) E que de todas as suas 
vontades e necessidades, eu não venha 
falhar nas que realmente lhes são 
importantes para o seu crescimento, 
amadurecimento e toda uma vida.
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O NINHO E A TEMPESTADE

Se prevejo tempestade, 
corro até meu Porto Abrigo 

– um Guardião – 
Ali, às vezes, as portas rangem. 

Há goteiras no telhado. 
[breves chuvas] 

Paredes reforçadas, bem alicerçadas, 
resistem aos ventos. 

[Um raio!… 
explode o trovão…] 

Estou protegida!

EU NÃO SOU DIGNA DE 
ABRIR O LIVRO

Purifica as minhas mãos 
Porque eu vou tocar em algo 

que é sagrado 
Purifica os meus lábios 
Porque vou falar com 
alguém que é Divino

Sabe, meu Senhor, 
O que esperavas de nós 

como criatura ou como filho? 
Somos minúsculos! 

Por mais que queiramos, não temos 
nada a altura para oferecer-te 

Ainda que se mostre simples     e 
agradável, 

às vezes, me perco até no que dizer 
Diante da tua presença 

Eu me prostro, 
Sem me dar o direito de levantar o 

meu rosto 
Para olhar a tua face 

Tamanha é a sua glória!

NO MSN COM DEUS

DEUS: Saúde ou Dinheiro? 
Marli: Saúde

DEUS: Amor ou Dinheiro? 
Marli: Amor

DEUS: Alegria ou Dinheiro? 
Marli: Alegria

DEUS: Paz ou Dinheiro? 
Marli: Paz

DEUS: Eu fiz isso para você perceber 
que o espaço que você abre para o 
financeiro na sua vida é pequeno.

Marli: Mas… nada me falta! Nada me 
faltará!… 

QUE FOI?

“_Que foi?” 
Você gritou tanto 

essa noite 
que eu não consegui 

dormir 
naquele silêncio.

CUIDA-DO ANJO TORTO, 
DEUS!

Cuida – 
do 

anjo torto, 
Deus!

[ Oramos ] 
Ora, 

vamos!
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ORE POR ASSIS

Ore por Assis. Abençoe a sua cidade. 
Que o Senhor guarde os filhos que 
nela habita. Dê a direção correta às 
autoridades competentes, arranque 
toda miséria espiritual e social, dá-lhe 
a paz, a prosperidade e o derramar 
do Espírito Santo que conforta os 
corações e proporciona satisfação e 
equilíbrio emocional. E que todos 
os seus moradores cheguem ao 
conhecimento da verdade e sejam 
salvos. Por intermédio de Jesus, o 
Senhor de Assis. Amém!

O CORAÇÃO É UM MÚSCULO

Eu não sei se fala comigo 
e nem se me dá ouvidos.

“ - Eu não trabalho com o 
previsto 
e ajo no anonimato.”

Porque a sua forma é sempre 
dolorosa e humilhante? 
Que não me veja!

“ - Você quer ser  
fraca como maria-mole 
ou forte como rocha? 
É assim que tem que ser!”

Eu me sinto fraca 
neste momento.

“ - É preciso fortalecer 
o coração.”

ASTRONAUTA DE DEUS

A bordo, Senhor, 
de encontro 

aos que tramam contra mim, 
que perseguem os meus voos, 

e buscam tirar o meu céu. 
Dissipa-os 

como fumaça no tempo sideral. 
Sou como um grão de areia 

na praia,  
uma gota no oceano, 

mais uma entre as estrelas. 
Tão pequenina neste universo!… 
Mas a nave da fé me protege dos 

ataques inimigos. 
Neste momento, no terremoto 
do meu bombardeado interior 

 hospedo a paz 
de um deserto silêncio, 

me levanto apoiada em tuas mãos, 
abano a poeira, 

e com as forças vindas de Ti, 
prossigo a viagem para o espaço, 
seguindo os teus rastros de Luz, 

desvendando mistérios, 
colhendo estrelas, 

descobrindo planetas. 
Tu és a Bússola 

que me direciona no infinito.
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E ISSO ME FAZ FALTA

Eu falava com Deus:
“Eu quero ser uma mãe melhor do que sou…
porque alguma coisa falta,
e eu não tenho pra dar…
Eu quero ser uma filha melhor do que sou…
porque alguma coisa falta,
e eu não tenho pra dar…
Quero ser uma pessoa melhor do que sou…
porque alguma coisa falta,
e eu não tenho pra dar…
E isso me faz falta”

E Deus tão compreensivo:
“Não se cobre mais
do que aquilo que você pode dar,
porque entendo das limitações do ser 
humano,
o fato de você querer fazer o melhor,
sendo o seu melhor,
é o melhor…”

“Eu quero ser melhor, Deus, me dê…
essa alguma coisa que falta porque isso me 
faz falta!”

ABA PAI

Aba Pai!… Ah, Papai!…
de noite e de dia
cuida dos seus filhos
Não dorme e nem cochila
guarda
pra que ninguém lhes faça dano
protege
das pragas e das chagas…

Tu sondas e conheces
a cada um
como a palma da tua mão
Chama-os pelo nome,
e os acompanha desde
o levantar
até o deitar…
Esquadrinha os pensamentos
e afasta
os que possam os afastar de ti

– Não temas!
– Não te preocupes!
– Não chores!
– Não te entristeça!
Eu sei bem os pensamentos
que tenho a teu respeito,
e te justifico,
te constituo justo.
Graciosamente te darei todas 
as coisas
– O que queres?

– Aquietai e sabei que Eu Sou 
Deus!
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SALMODIANDO

Eu amo o meu Deus, na alegria ou 
na tristeza, na abundância ou na 
escassez, na conquista ou na derrota, 
na saúde ou na doença, na riqueza 
ou na pobreza. Por toda a minha 
existência eu ei de adorá-lo, pois Ele 
é o meu Senhor, o meu libertador , 
o meu refúgio, a minha proteção, a 
minha fortaleza, o meu socorro bem 
presente na angústia. Contigo eu me 
sinto em segurança, porque com Ele 
está o braço forte que me sustenta, a 
tua mão me põe de pé e me dá asas 
pra voar com asas, como águias, que 
corre e não se cansa, que caminha e 
não se fatiga e enche os meus lábios 
de cânticos e de louvores. Eu amo o 
meu Deus, dia e noite. Porque não 
sou eu, mas Ele, quem vive dentro de 
mim. Eu habito no teu esconderijo 
e à tua sombra eu descanso, porque 
Ele é a torre forte onde os justos se 
abrigam. Porque tu és grande, tu és 
forte, tu és Poderoso (…)

OS ANJOS DISSERAM AMÉM

Sabe aquela oração despretensiosa 
– gramaticamente falando – foi 
suficiente para que Deus me desse 
ouvidos – algo dito simplesmente 
de forma trivial ou ocasional: ‘ – Ah, 
Deus eu gostaria e tal (…)‘ Não dita 
de forma eloquente, nem de joelhos, 
mãos juntas ou qualquer outro ritual 
de oração, mas de todo coração, num 
momento de bate – papo […] E os 
anjos disseram: amém.

O QUE O SENHOR QUER ME 
DIZER?

Senhor, dai-me sabedoria pra realizar 
o meu trabalho, lidar com as pessoas e 
resolver situações diversas no meu dia-
a-dia, que eu veja no meu próximo: 
Deus! “_ O que o Senhor quer me dizer? 
Eu não entendi” Nas atitudes e nas 
palavras, que eu possa amadurecer, 
crescer e evoluir. Que eu não cometa 
injustiça e veja o outro com olhos de 
compaixão […] O que mais temo é 
comprometer o meu relacionamento 
Contigo, mais do que com qualquer 
outro alguém, ajuda-me a desenvolver 
o teu caráter. E que o Deus da Paz nos 
dê a Paz! Amém.

BEM

Não deixa 
eu me arrepender 

do bem 
Não deixa 

eu pensar que 
o bem 

não vale 
Nem todos possuem 

o bem. 
É preciso repartir 

justamente com os que 
mal tem! 

Quanto mais se dá, 
mais se tem.
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NA TERCEIRA SEMANA

Hoje pode ser um 
Domingo Santo. 

– O que vai comer? 
Hoje pode ser o 

Dia da Ressurreição 
– Bacalhau e Chocolate?

( Ore e Clame 
E não reclame! )

SENHOR, ME PERDOA!

Eu sei Senhor, disseste que temos 
que amar nossos inimigos, por isso, 
me perdoe quando eu desejei que, 
‘fosse para o inferno’, aquela pessoa 
que eu me lembrei agora (por isso o 
Senhor não nos dá o poder de julgar 
quem mandar para lá – o Senhor 
sabe!). Como um grande conhecedor 
da alma humana tem ciência que a 
minha naquele momento estava 
dolorida como se tivesse apanhado 
[Chorava] Até acho que me testaste 
– e falhei – pois, não tive a clareza 
de identificar a tua vontade, em 
meio a fúria, só depois na calmaria. 
Na verdade, não se trata de inimiga, 
mas de uma pessoa necessitada – e eu 
não tive olhos para vê-la desta forma 
– me perdoe e eu a perdoo – porque 
o teu amor me cura. Obrigada, meu 
Senhor, eu me envergonho! Tenha 
misericórdia de todos nós – fracos e 
pecadores. Amém.

NÃO HÁ NADA

– Eu quero que você me perdoe!
– Eu que careço do seu perdão. 
E … perdoar do quê, se não 
há nada? Eu nem sei!

PERDÃO

Perdão, Senhor, 
ao pecador 

Se de tão frágil, 
tão covarde, 

deixou manchar-se 
a inocência 

Tentava 
ser forte 
quando 

fraquejava 
Se foi grande o seu 

pecado 
Ainda maior a sua 

expiação! 
Perdão, Senhor, 

ao pecador

MAL-ME-QUER

Não dá pra ignorar _ 
é diáfano e insensível… 
– Anda contra o sol – 

Deus tem me protegido e afastado 
desses tipos de pessoas 
Eu oro todos os dias: 

“__Senhor! Sabes que sou distraída, 
livra-me de todo mal!…” 
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CONSELHEIRO 
MARAVILHOSO 

Deus, tu sabes 
do que eu preciso 

antes mesmo 
que me venha ao pensamento 

Nem permita 
que me chegue ao coração 

aquilo que não é bom 
Faça do teu jeito 
No teu tempo 

Mesmo que eu não entenda 
Eu quero 

conforme o teu querer 
Conforme.

A ARMADURA

Assim como você se veste 
com roupas, sapato 

e os ornamentos necessários 
Vista-se da Armadura de Deus 

para proteger-se do mal 
e de toda sujeira deste mundo 

Não baixe a guarda 
Nas mãos, a Espada do Espírito 

e o escudo da fé […] 
Nossa guerra não é contra 

carne ou sangue 
Mas, há tanta carne e sangue 

esparramado pela terra, 
que a natureza se zanga e manda 

tanta chuva 
para lavar e se purificar 

Homens atrás de árvores…

PARAÍSO MINIMALISTA

Venha, meu Senhor, seja o primeiro a 
entrar, seja bem-vindo à minha casa, 
abençoe estas chaves, reine no meu 
lar, sente-se à mesa com a família. Que 
a tua paz e o teu amor venha inundar 
este ambiente, para que todos que 
aqui adentrarem sintam a tua doce 
presença e o teu bom perfume a exalar. 
Fique à vontade e caminhe conosco 
na nossa rotina diária, guardando a 
nossa entrada e a nossa saída. Quero 
ser a tua habitação, tenha liberdade 
de agir, seja o nosso defensor na corte 
real, e ficaremos ainda mais unidos, 
encorajados, amados, reanimados e 
confortados.

Orienta-me na educação do meu meu 
filho, ajuda-me a instruí-lo, discipliná-
lo nos conselhos sábios do Senhor, 
e livra e guarda e proteja de todo 
perigo. Eu não aceito que o espírito 
do mal adentre nesta casa, nós não 
vamos dividir este espaço nem o nosso 
coração com eles outros. Que caia 
por terra e fique da porta pra fora 
tudo que possa atrapalhar o nosso 
convívio de amor. Que não haja ódio, 
nem desavença, nem imundícia, nem 
confusão, nem inveja, nem ciúmes, 
nem traição, nem insegurança, nem 
agressão, nem desobediência…

Eu te amo mais do que tudo. Que 
sejamos uma família feliz. Amém!
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ANULA O MAL

Deus, quebre toda magia, encantamen-
to, macumba, feitiçaria, palavras de 
maldição, inveja, raiva, praga, corrente, 
oração e qualquer outra força contrária 
enviada do inferno pra enfraquecer e 
impedir os teus planos na minha vida 
e na do meu filho – de minha família – 
Leva embora agora,  toda enfermidade 
e dor, alojada em qualquer parte do 
corpo, mente e coração. Levanta-me e 
faça-me andar por lugares altos. Colo-
que vagalumes no meu caminho, me 
acompanhe e me livre de toda cilada. 
Desfaça o laço do passarinheiro e tire 
de sobre mim todo o jugo do inimigo. 
Não se esqueça, Deus, sou humana, 
limitada:- as pernas estão cansadas 
de andar; os pés doídos de caminhar; 
o corpo exausto de esperar. Dai-me 
uma noite de descanso e tranquilidade. 
Amém!
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INCOERÊNCIA

Dizem que sou jovem, 
certos na idade, boa saúde e aparência 

__ Que incoerência! 
Tem algum velho 

com a minha mocidade 
Pois, desde moça 

carrego a sua velhice.

Uma mão 
me atravessa no caminho 

e eu perco a inocência 
Penso que viverei aqui 
quase uma eternidade

CONVERSANDO COM O 
ESPELHO

Olhando no espelho, não fiz a 
pergunta (nem mesmo outrora havia 
feito) : ‘espelho, espelho meu…”, pois 
sabia que me diria que não era tão 
bela como antes! Mas mesmo sem 
nada dizer, o espelho me interrompeu 
dizendo: “o que foi, o que foi? Você vai 
envelhecer como todos aqueles a quem 
Deus dá a graça de viver, mas ainda está 
jovem e bonita” (é que envelhecer causa 
um desconforto a beleza, mesmo 
sendo bem resolvida em relação a esse 
processo) Mandei-lhe um beijo… nos 
vemos amanhã!

DENTRE OUTRAS GRAÇAS

Qual a graça de conquistar aos 
quarenta e não aos vinte? É que 
se fosse aos vinte, hoje, o que era 
moderno estaria velho. Agora aos 
quarenta, o sonho antigo amadureceu 
comigo e não envelheceu. […]

EU TENHO A VIDA INTEIRA

Na verdade 
não é envelhecer 

é amadurecer 
se transformar 

naquilo que vai além 
da beleza da idade 

E a brevidade 
das coisas 

me fez querer urgente 
E é tanta gente 

que peço 
logo um andidepressinha 
Porque a vida tomou 

um calmante!

_Você tem um minuto?

_ Eu tenho a vida inteira!



Livro 29 veLHice Não, viNTage!

367

A MENSAGEIRA DO AMOR

A alma não envelhece – 
não se cansa 
de esperar! 

A alma não dorme – 
tem asas, 

pra aonde vai? 
Se eu posso pedir, 

eu peço:

“De madrugada, 
vá ao encontro do Amado 

Lance aos téus pés humildemente, 
abrace o que eu não abracei 

Beije o Amor 
E traga consigo flores 

e perfume 
[…] leve estes versos que fiz!”

O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO 
DA SUA VIDA

A verdade é que a vida vai nos 
definhando, somos seres em 
decomposição (...) E vai nos 
transformando naturalmente, e 
a natureza se encarrega de nos 
transmitir os sinais no nosso corpo 
de que o tempo está passando – o 
que você está fazendo da sua vida? O 
seu tempo está passando – o que você 
ainda vai fazer da sua vida?

A VIDA VAI ALÉM

– Eu envelheci!

– Nós estamos envelhecendo, sem 
lamentações.

– A vida é curta!

– A vida é linda, a forma que 
pensamos, que cremos, que sentimos 
é o que determina os nossos anos, 
porque a vida não é só fisiológica ou 
energética, a vida é também espiritual 
e pertence a Deus.

– Você é tão jovem!

– Quantos anos você tem?

PARA TODA VIDA

Se me ama pelo que eu sou 
– ama para toda vida – 
Mas, se valoriza apenas 

o meu corpo, 
o meu cabelo, os meus olhos, 

a minha roupa, os meus sapatos… 
É perecível!
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O QUE EU PENSO DA 
VELHICE?

Eu acho a velhice muito bonita, mas 
claro, desde que venha com saúde. 
Eu não quero morrer jovem nem 
viver para sempre. Estou com 35 
anos, e se Deus me conceder o dom 
da longevidade me sentirei honrada. 
Assumirei, lá pelos meus 70 anos, 
meus cabelos grisalhos com estilo 
e elegância? Sim, é um charme, é a 
essência natural da vida e dignifica a 
própria beleza.

Quero dançar cada etapa da minha 
vida ao seu estilo, sentindo-me bem e 
feliz. Por isso, que venham também as 
rugas!… Posso cuidar da minha pele 
sem fazer uso de cirurgia plástica ou 
aplicação de botox – Pra quê ser tão 
rígida com você mesma?… Às vezes me 
olho no espelho e vejo que já estou 
com o semblante um pouco mais 
abatido, mas  “nada mal ainda!”. Não 
me trocaria pela de 15 , 18, 20 ou 25 
anos … Não mesmo! Cada dia maior. 
É mais que propriamente beleza!

Hoje, posso dizer que envelhecer 
não me incomoda tanto, encaro com 
simplicidade – todos envelhecem – é 
o processo da vida desde o dia do 
nascimento. Por isso, meninos e 
meninas aproveitem seus momentos 
de príncipes e princesas... embora 
rei e rainha seja ainda melhor!… A 
medicina já constatou que beleza 
passa, assim como a vida passa por ela! 

22 de JANEIRO

Minhas águas chegaram em janeiro. 
Fui lançada no rio à deriva!… 

__ Fugitiva de onde eu vim à vida?

Algo, alguém me espera do outro lado. 
Não sei o quê, nem quem!? 

Está além das curvas escondidas…

Atravesso pelo pântano, 
olho para os céus, 

mando mensagem via pássaros:-

“Hoje, estou me sentindo como se  
contra a maré remasse!… 

Você me deixou aqui sozinha!? 
Estou cansada, 

sem fôlego e com fome. 
Perdi a fluidez nestas águas paradas. 
Será que meu fim está próximo?”

A MINHA COROA

Só hoje me dei conta que faltam 
apenas dez dias para o meu aniversário 
(…) Feliz e satisfeita com a minha vida, 
agradeço! Só me vi pedindo a Ele que 
me deixe aqui o maior tempo possível, 
porque preciso ser ainda melhor para 
alcançar uma coroa mais valiosa, mas, 
que me leve para o céu de vez em 
quando, pra matar a saudade, porque 
logo teremos toda uma eternidade 
juntos. Enquanto isso aguardo a sua 
volta linda e apaixonada.
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VELHICE NÃO, VINTAGE!

Ideal de beleza 
Na revista, tendência da moda 

Desfile de poemas fashions 
Anorexia, 
Bulimia, 

Tudo diet, light 
Glamour!…

Alma de tecido 
Linha tecendo versos em fios 

Cortes profundos no ser. 
Na passarela, 

Tropeça na autenticidade 
Logotipos, 

Pseudônimos, anônimos

Contemporaneidade 
Mod’emodé? 

Mistura de peças antigas, 
o look dos Top’s, 

com itens modernos, quem resiste? 
Sentimentos e emoções 

enrubescidos, ainda pulsando.

Cecília Meirelles desfila
vestido florido e sandália de outono:
“Aprendi com a primavera;
a deixar-me cortar 
e voltar sempre inteira.”

 Carlos Drummond veste 
blusa tecida por musa: 

“As coisas findas 
muito mais 

que lindas, essas ficarão”

Clarice Lispector varia o figurino de 
acordo com a ocasião: 
“Leve como brisa, forte como ventania, 
depende de quando e como você
me vê passar”

Machado de Assis, da cabeça
aos pés, faz a moda acontecer:

“Cada qual sabe amar 
a seu modo, o essencial 

é que saiba amar”

Para a última moda, 
um pouco mais de poesia 

à moda antiga. 
Luzes, orquestra, flores… 

Um sarau entre os festejos. 
No que vê, no que ouve, no que lê. 

O prazer, 

Ao grande, ao belo!

EU QUARENTA, MEU FILHO 
QUATRO

Quarenta 
como se fossem apenas 

quatro 
[ Sei tão pouco! ] 

São dias 
de séculos… 

Minha alma’inda 
virgem 

Na terra’inda 
a desvendar 

cada letra do teu nome.
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DE REPENTE QUARENTA

I

Dos quarenta agora vividos, foram 
vinte anos de ilusões e mais vinte 
de desilusões. Acredito que alcancei 
o equilíbrio. Dos sonhos que me 
restam tenho vontade de dizer: “agora 
não precisa mais!” O tempo seca um 
pouco das vontades: o que eu queria 
muito, hoje já não quero tanto; o 
que me fazia doer muito, hoje já não 
sinto. A gente cresce e aquilo que 
parecia grande se torna pequeno e 
dispensável, enquanto, outras coisas 
passam a ter mais importância […] 
Afinal, tudo aqui não passa de ilusão. 
Passa! Tendo ou não, isso ou aquilo, 
se vive do mesmo jeito – ou, de outro 
jeito? Bem, não importa, de uma coisa 
tenho certeza, o melhor de tudo é 
gozar de boa saúde – da infância a 
velhice – é sempre bem–vinda e o 
melhor presente. Obrigada, Senhor!… 
Penso que este mundo está prestes a 
explodir. Então, que se exploda!

II

A coisa mais divina que descobri 
nestes anos foi escrever. Escrever é 
viver! Acredito ter encontrado a minha 
conexão com os céus, pois, através 
da escrita – eu oro, eu agradeço, eu 
peço, eu converso, eu respiro […] 
– e, não me sinto só! Será que eu 
poderia até mesmo dizer que a minha 
vida se resume num quarto? Vivi só 
um quarto? Eu não me arrependo 

de nada do que fiz e de nada que 
deixei de fazer. Pois, se o que eu fiz, 
ou, o que eu não fiz, foi direito ou 
errado, Deus sabe, e não carece de 
explicações, já que Ele escreve certo 
por linhas tortas. E, eu confio que 
tudo tem sido obra de suas mãos, nos 
tortuosos caminhos trilhados ou nos 
retos, para me transformar naquilo 
que Ele propôs a história de minha 
vida.

III

Quantas pessoas passaram pela minha 
vida… e outras que ainda permanecem 
– graças a Deus – dividindo os pesos 
das bagagens! São os nossos anjos 
na terra. Noto que, onde você se 
considera fraco, Deus coloca um 
ponto forte, e no teu ponto forte, 
Deus coloca alguém fraco, para que 
assim possamos carregar as cargas uns 
dos outros. Pois, não somos tudo, 
somos partes de um todo, e nisso, 
algumas pessoas também passam 
pelo meu caminho pra que eu possa 
ajudá-las a atravessar o seu deserto, 
compartilhando suas cargas pesadas, 
por um determinado tempo – até 
que cumprida a missão, alcançado o 
seu crescimento e desenvolvimento, 
possam competir seus encargos com 
outras pessoas, e se vão! Por isso, 
pega na minha mão, ou me leva no 
colo, que a caminhada aqui é longa 
e cansativa!
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IV

Se eu abro os olhos a cada manhã, 
estou renascendo neste dia, só que 
para isso, também morro todos os dias. 
Como Deus é perfeito e maravilhoso, 
ele nos faz provar diariamente o que 
é “morrer” – dormir e reviver, nos 
proporcionando uma nova chance 
a cada amanhecer. E alguém tem 
medo de dormir? Eu amo! O sono 
também prova e nos faz lembrar que 
não somos eternos, caso fossemos 
não dormiríamos, pois Deus e seus 
anjos não dormem – essa é uma 
necessidade do ser humano–mortal. 
Por isso, todos os dias são especiais, 
pois, estão completando o ciclo da 
vida. E quando tiver que terminar, 
lembre-se, meu Senhor, de que eu fui 
uma boa menina, e me proporcione 
um sono suave, da mesma maneira 
que encarei a vida […] Apressa-te, 
amado, eu já morro todos os dias, 
para reviver em todas as manhãs dos 
teus amanhãs.

FINALMENTE

Hoje recebo o 365° presente de 
minha vida do ano que completo. 
Há presente que se tornou passado, 
presente que ainda é presente, e, 
presente que será futuro. Por isso, 
agradeço a Deus de joelhos o meu 
ontem, o hoje e o amanhã. E que seja 
bendita a nossa felicidade, vocês que 
me amaram, que eu amei, e amaremos. 
Peço ao Senhor que me conceda mais 
anos e a ti também, enquanto vou 

escrevendo um novo dia do livro da 
minha vida, que já foi dedilhada por 
Deus, e quando eu ficar ainda mais 
velha, lerei, recordar-me-ei e … ai, 
morrerei de tanta saudade… os meus 
olhos já choram de pensar, porque eu 
sou tão feliz! Obrigada, ao meu papai. 
Obrigada, ao meu filhinho. Obrigada, 
a minha família. Obrigada, aos meus 
amores. Ah, nenhuma paga poderá 
tirá-los de mim, pois, foram dados 
por Deus, os meus presentes mais 
valiosos, escolhidos a dedo por Deus. 
‘’Ô papaizinho do céu, eu os recebo 
e agradeço!’’ […] Que hora doce esta 
meia-noite.

NOS QUARENTA, TUDO SE 
RESOLVE

É nos quarenta anos que você vai 
descobrir a sua verdadeira imagem. 
Vai saber que seu cabelo é lindo, seja 
curto ou seja longo; encaracolado 
ou liso; moreno, ruivo ou loiro. Vai 
perceber o quanto Deus é caprichoso 
na sua criação, fez o seu nariz, a 
sua boca e seus olhos em perfeita 
harmonia com o seu rosto e com o 
seu tom de pele. Então, vai ver que 
não é gordo demais e nem magro 
demais, que é o físico ideal para o 
seu corpo. E que seus pés merecem 
sapatos mais confortáveis, sejam eles 
que tamanho for. Ah, e vai saber que 
ninguém morre de amor, pois a vida 
renasce todo dia.
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EU, 34 ANOS

Minha vida (tum, tum, tum) 
O relógio (tic-tac , tic-tac) 

As batidas do meu coração 
aos passos do tempo. 

Ele caminha mais rápido que eu. 
Não o decifro, 

aos poucos, me devora.

Tic Tac… Tum Tum 
Tic Tac Tic …Tum

Tic Tac…T 
                 u 

                    u 
                           m…

A vida começou a relaxar comigo. 
Deixou uns dois, três 

 fios brancos de meus cabelos 
sem retoques (meu Deus!) 

No impulso 
pensei arrancá-los. 

Vã ilusão.

O que vai fazer de mim? 
Rabiscar a minha pele? 

Faça traços à lápis 
para que eu possa apagar 

quando for passear. 
Tenho medo 

de olhar no espelho amanhã.

E, tu, meu amor, 
que me acompanha 

e me consola, 
também temo 

um dia te buscar 
e não mais te encontrar. 

Eu te amo!

NOSSOS ANOS

Se antes eu quarenta,
ele quatro

hoje –

Eu
quarenta e quatro

Ele
quatro mais quatro

anos
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O Mundo Acabará 
Amanhã
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TESTE DE RESISTÊNCIA

Isso tudo é passageiro, um breve teste 
de resistência para toda uma vida 
eterna. Não existe mais ou menos – 
ou sobe ou desce, ou vai ou fica.

A MINHA HONRA

“- Você está pronta 
para se encontrar comigo?”

“- O Senhor sabe 
melhor do que eu!”

Eu estou pronto 
Minha honra 
Minha honra 
Minha honra 
Eu esperarei no alto, 
No alto, aos céus 
Eu amarei, eu amarei, eu amarei

O RUGIDO DO DRAGÃO

Ah, Deus, antes de Cristo voltar, eu 
quero ver com meus próprios olhos, 
o que ele será capaz de fazer. Ah, eu 
quero… ouvir o rugido do dragão. 
Não tenho medo, sou imune a ele e 
seus comparsas.

UM RECADO

Apressa 
eu vou voltar 

Beijão!

PROCRASTINANDO

__ Estão dizendo por aí que o Senhor 
não vem assim tão já, que se fala nisso 
a milhares de anos, e que ainda tem 
muita coisa para se cumprir… O que 
me diz?
__ Cuide para que ninguém tome a 
sua coroa.

EU ESTOU À PORTA

Eu estou à porta, 
batendo, batendo, batendo, 
batendo, batendo, 
batendo, batendo

Eu estou à porta, 
batendo, batendo, batendo, 
batendo, batendo, 
batendo, batendo

Eu estou à porta, 
batendo, batendo, batendo, 
batendo, batendo, 
batendo, batendo

•••

A ORDEM É MARCHAR

É normal você sentir o corpo cansado, 
dolorido, ou ferido, afinal, estamos 
numa guerra, mas Deus não nos 
abandona na luta (…) Existem amigos 
misturados com inimigos, mas os 
salvos serão marcados. A ordem é 
marchar!
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AOS SIMPATIZANTES DE 
LÚCIFER

Se Lúcifer conseguiu deturpar a ima-
gem de Deus, difundindo desconten-
tamento e lançando dúvidas sobre a 
supremacia de Cristo, entre os anjos, 
seres celestiais, cuja a natureza é santa, 
quanto mais aos homens, de natureza 
pecaminosa. Ele continua inspirando 
sua rebelião na Terra. Mas, se ele não 
conseguiu salvar-se a si mesmo, como 
salvará vocês?

CHÁS DIÁRIOS DE ESPERA

Eu já achei que Você viria numa meia-
noite, quando me preparava para algo 
(e não veio!) Depois pensei que viria 
em pouco tempo (e não veio!) … Mas, 
hoje eu acho que podes demorar um 
pouco mais, porque me vejo diante 
de um grande caminho a ser trilhado, 
e isso levaria mais alguns anos, se 
eu não me engano!? (…) Eu tenho 
paciência.

《 Eu estou percorrendo 
montes de países 

e estou preocupado! 
“Espírito Santo ajuda esse povo! 
Espírito Santo ajuda esse povo! 
Espírito Santo ajuda esse povo! 

Eles não vão aguentar 
a ira, a ira, a ira“ 》

(choro inconsolável)

ATÉ O ARREBATAMENTO

Àqueles que já partiram 
para Deus: 

— Até o arrebatamento! 
— Até a ressurreição!

Eu respirava 
Apocalipse (…)

Quando ouvia 
O seu coração ainda batia 

e falava com sabedoria 
[Meu Papai]

E pra mim, dizia: 
“Combati o bom combate, 

acabei a carreira 
e guardei a fé!“

Eu respirava 
Apocalipse (…)

DO EGITO À TERRA 
PROMETIDA

À caminho da terra prometida, 
devemos ser fortes para não cairmos 
na tentação de voltarmos às hortaliças 
do Egito [e que não se engravide 
das alfaces!…] Da mesma forma, 
aceitarmos, a seu tempo, o benéfico 
e saudável maná que Deus virá nos 
conceder – a carne de codorna e o 
pão de mel no deserto.
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LUCIFER, O ANJO CAÍDO

M: Porque você fez isso Lúcifer? Todos 
nós padecemos nesta terra por causa 
do seu erro.
L: Porque o Pai não fez assim, tudo tão 
perfeito: “que criatura frágil, o humano!” 
Você não conhece Deus, eu o conheço.

M: Eu o conheço, ainda que não 
tenha visto […] Você era o anjo mais 
lindo, sábio e o preferido do Pai.
Respondeu cantando:
“Correndo pr’os teus braços, pra nunca 
mais me afastar, estou arrependido e 
disposto a me humilhar, prefiro a tua 
presença mais que todos os bens que Tu 
possas me dar!”

M: Ele te ama, um Pai nunca deixa 
de amar um filho, só que é preciso 
pagar pelo que fez.
Respondeu cantando:
“..Ele me amou, Ele me ama, Ele me 
amou… me ama, Ele me ama, Ele me 
ama, Tem ciúmes de mim o seu amor é 
como um furacão, e eu me rendo ao vento 
de Sua misericórdia. Então, de repente, 
não vejo mais minhas aflições, eu só vejo 
a glória, e percebo quão maravilhoso Ele 
é, e o tanto que Ele me quer”

M: Porque você faz com que as pessoas 
se percam, não basta o seu mal?
“Eu não tenho escolha, essa é a minha 
condenação, mas, você deve ser arrebatada 
com Ele.”

M: Por que? Está assim tão próximo?
“Todos os salvos serão arrebatados.”

LANTERNA ACESA

Eu não tenho coisas terrenas 
para oferecer, 

mas, se deseja o céu, 
assim como eu, 

podemos alcançar juntos.

 QUEM SERÁ ARREBATADO?

Deus nos poupará no grande e terrível 
dia do juízo, como um pai que protege 
os seus, segura os ventos até selar todos 
os filhos com a proteção, porque o 
transporte já foi pago, e a garantia 
de reconhecimento de paternidade, 
de registro, de pertencimento (como 
na parábola das dez virgens, o Espírito 
Santo representando o azeite), o 
sábado é o sinal de Deus com o seu 
povo. O privilégio de ser arrebatado 
é somente para aqueles que estão 
compromissados com o Noivo, 
esperando-o fielmente, como a Noiva 
que aguarda o dia do casamento. A 
salvação te livra do inferno, mas 
não te livra de passar pela grande 
tribulação.

DOM SOL

Sunday 
Uma mordida 

na maçã

SunDay – domingo de sol
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À NOIVA

Você precisa pensar que está num 
relacionamento e que o Noivo está 
viajando, mas prometeu voltar, e que 
então precisa manter a fidelidade para 
com Ele. E a prova de que ainda 
esta vivo é que Ele envia todo mês o 
sustento para a família.

VOCÊ ESCOLHE

- Se você quer ir para o céu não fica 
comigo!

- Se você quer ir para o céu fica 
comigo!

FINALMENTE IMORTAIS  
[ NOVAMENTE ]

Viviam felizes para sempre, Adão e 
Eva. Até que aquele que provocou a 
rebelião nos céus, planejou também 
a queda do humano, com o objetivo 
de fazer que se juntasse a Ele, 
numa guerra contra o Céu. Porém, 
Deus interveio a nosso favor, que 
embora penalizado o homem com 
a mortalidade natural e o paraíso 
perdido, nos deu autoridade para 
pisar na Serpente […] E, no fim, no 
infinito, seremos finalmente imortais 
[novamente].

UM PRATO DE LENTILHAS

Em caso de um Apocalipse, e você 
tiver que estocar a despensa, para ga-
rantir a alimentação, é bom se guarne-
cer de mantimentos que tem validade 
para muitos anos. Vai aí uma lista 
daqueles que tem muita resistência, 
e durará até o mundo acabar: arroz, 
feijão, sal, macarrão (miojo?), açúcar, mel, 
adoçantes, café, farinha de trigo, amido 
de milho, fubá, pipoca, amendoim, óleo, 
vinagre branco, vinho, nozes, temperos se-
cos e chás (…) E alguns outros que não 
necessitam de preparos e tem uma 
meia-vida: comidas prontas e congeladas, 
enlatados em geral, como atum ou sardi-
nha e vegetais, leite em pó , é uma boa 
pedida, porque estão prontos para o 
consumo. (…) Além do mais, os me-
dicamentos de uso frequente pessoal 
e kit de primeiros socorros, como: 
termômetro, medidor de pressão, tesoura, 
algodão, esparadrapo velas, lanternas, 
baterias e outros habituais, e ainda anal-
gésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios, 
antialérgicos e suplementos alimentares 
(…). É preciso se abastecer. 

Não troque a sua salvação por um 
prato de lentilhas!

KRYPTONITA

A força que me sustenta vem de Deus: 
resistência, respira fundo e vai. Ainda 
temos o mundo inteiro para salvar ( 
e me salvar! )
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ANTES QUE A MORTE NOS 
SEPARE

Conte-me o teu segredo, 
e me dá um beijo. 

Quer namorar comigo? 
Fica no meu esconderijo! 

Diga que não quer morrer… 
Seremos os últimos sobreviventes 

__ Eu quero viver!…

A MORTE É O 
ÚLTIMO INIMIGO

A morte é a libertação deste corpo, 
por isso não tenho medo, o último 
inimigo a ser vencido. A breve espera 
pela vinda de Cristo não passa de uma 
vida. E Deus nos garante que o mal 
não se levantará uma segunda vez. Só 
temo pelos que ficam!

BANCO DA VIDA

O amor é um grande 
investimento 

no banco da vida 
– Seria o mesmo que 

guardar nozes pro inverno? 
Absolutamente 

necessário na hibernação

No aquário, 
um oxigênio espiritual 

me sustenta 
(…)

DEUS QUER FALAR

Ninguém poderá calar 
a sua voz 
Ninguém poderá calar 
a minha voz 
Mesmo que nos lancem numa prisão 
Alguma coisa vai acontecer, 
porque, 
Ninguém pode calar 
a Voz de Deus

[ Ele sempre estará por perto! ]

Nenhum mal poderá chegar 
até você 
Nenhum mal poderá chegar 
até mim 
Mesmo que nos lancem
numa fornalha 
Alguma coisa vai acontecer... 
Nenhum mal pode chegar 
até Deus

[ Ele sempre estará por perto! ]

CONTAGEM REGRESSIVA

Antes que o mundo se acabe 
nessa mortalidade 

Juntemos 
as nossas vidas 
Agasalhemos 

as nossas almas 
Abracemos 

os nossos espíritos 
Alimentemos 

os nossos corações 
Unamos 

as nossas mãos 
e nossos pés 

Vamos juntos!
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IMORTALIDADE DA ALMA

Não sejam ignorantes quanto àqueles 
que já morreram, pois eles nada 
podem saber, dormem num sono 
profundo, em estado de silêncio 
e paz, não tem noção de tempo, 
nem vê as tribulações na terra, não 
tem conhecimento dos troféus que 
ganham os seus filhos ou das desonras 
que causariam a sua vergonha (…) 
A eles somente lhes será concedida 
a imortalidade na ressurreição dos 
mortos, onde acordará deste estado 
temporário para a vida eterna, com 
a vinda de Jesus Cristo em nossa 
companhia. Consolai, uns aos outros, 
assim.

CORPO INCORRUPTÍVEL

É preciso se despedir todos os dias, 
porque aqui tudo é deteriorável – hoje 
existe e amanhã não mais – quando 
se ama o que é pó! Eu busco pela 
coroa indestrutível e não vou parar até 
alcançar o meu corpo incorruptível. 
Eu desejo este dia! Dai-me asas para 
subir mais alto, para mais perto dos 
céus, pois, ainda em terra, não te 
conheço como gostaria de conhecê-
lo. Em que montanha eu devo subir?

VIVA PRA SEMPRE

Eu queria ficar na cama dormindo, 
quando eu acordei e vi que você ainda 
não veio. Paciência, se eu preciso estar 
sempre viva ou viva pra sempre.

HALLELUJAH

Eu quero cantar 
Hallelujah 

Noite e dia e outra vez 
Em várias vozes, 

em outras línguas 
Eu quero ouvir 

Hallelujah 
No céu, na terra 

e em todo o mundo 
Hallelujah 

Eu quero estar 
num ambiente celestial 

onde tocam 
por toda parte, 

sem cessar 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

O DIA DA VINGANÇA

– Malditos os que fizeram 
isso com você.
– Calma, ainda vai ter o dia da 
vingança.

PS: Sobre a via dolorosa 
de Cristo ao calvário

GUERRA FINAL

Enxuga os olhos e vamos à luta. Eu já 
me alistei no Exercito de Deus. Não 
tem como ficar de fora, ou você é de 
Cristo ou de anticristo. Sabemos que 
o bem sempre vence, logo, no decorrer 
da história seremos vencedores. 
Então, por favor, escolha também o 
lado do Amor. Posso contar com mais 
um soldado? Quero você comigo!
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ADVERTÊNCIA

A terra sossegará! O Anjo do Senhor 
vai descer. O ciclo é temporário, uma 
advertência. Não adorem a outros 
deuses, não façam o que é mal aos 
olhos do Senhor, para que vocês não 
sejam entregues na mão do inimigo, 
que já vem a poucos quilômetros. Uma 
crise e uma perseguição vai começar, 
eles virão como gafanhotos em teus 
mantimentos, e te enfraquecerá e te 
empobrecerá, entrarão na tua casa 
para a destruir, e assolados por medo 
e pavor, morarão em covas, cavernas, 
esconderijos e fortificações, será um 
tempo de sofrimento e opressão 
e destruição […] Essa advertência 
é para os escolhidos, os adoradores, os 
profetas, é para o povo que sabe renunciar, 
sacrificar, é para os líderes, príncipes e 
reis, é para aqueles que não é frio nem 
quente. Decida-se!

O ANTICRISTO FOI 
CONVIDADO

A porta da graça 
está se fechando… 

Deus quer que todos 
sejam salvos. 

Até o anticristo 
foi convidado 

para a salvação, 
mas rejeitou.

COM QUEM VOCÊ ESTÁ?

Vem, Não 
fica aí,  

aí você vai morrer 
(…) 

e perder a salvação

E Se o Mundo Acabar Hoje?

Não, Vem 
Fica aqui, 

aqui você vai morrer 
(…) 

e ganhar a salvação

E Se Pedirem a Sua Alma Hoje?

OS ENGANOS DA BABILÔNIA

O anticristo é um manipulado ou um 
manipulador?

“Ele é muito excessivo, é muito 
simples, é muito grande, é muito 
espiritual, é muito bondoso, é muito 
carismático, é muito abordado, é 
muito discreto, é muito desejado, é 
muito charmoso, é muito decente, 
é muito esperto, é muito sábio, é 
muito humorista, tem muito respeito 
de muita gente… muitas, muitas, 
muitas…”
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PERSEGUIÇÃO ADORMECIDA

“Você está preparado para abando-
nar tudo e viver o desapego e a escas-
sez? Entre os cristãos, todos estarão 
sem poder de compra – voltemos ao 
cristianismo simples, puro e clandes-
tino e a essência da fé genuína em 
Cristo. Vai ser preciso renunciar e se 
lançar na completa dependência de 
Deus. Prepare-se!”

A perseguição religiosa ao cristia-
nismo é um monstro adormecido. Há 
países que nunca cessou, em outros só 
está aumentando, e em alguns luga-
res que antes tolerado, esta liberdade 
vem sendo ameaçada. Desde a origem, 
muitos cristãos morreram numa saga 
de martírio, que por sua vez, usado a 
força, ao invés de ser eliminada essa 
crença, se firmava e aumentava ainda 
mais o número de fiéis. Mas o dia da 
apostasia chegara para despertar este 
monstro faminto e furioso. O tempo 
esta próximo. Vai e avisa o mundo!

VAMOS PRA GRUTA

Parece que já 
o vejo 

em estado de alerta, 
de olhos bem abertos, 

esperando 
para dar o bote 

O gigante despertou 
_ Vamos pra gruta!

HOMENS ‘SANTOS’

Por que as pessoas preferem depositar 
a sua fé em homens ‘santos’, ao invés 
de consultar o que diz a Escritura 
Divina? A Bíblia Sagrada ainda está 
de acesso a todos, e um dia ela lhe será 
arrancada, inclusive por homens que 
muitos confiam cegamente. Estude a 
bíblia, ela te mostrará toda a verdade 
que liberta a alma, ainda que seus 
corpos sejam acorrentados, pois, com 
Cristo você não perde nunca, ainda 
que morra, viverá. Não se deixa ser 
enganado! (…) 

Um líder religioso fará parte dos 
perseguidores dos cristãos, ainda 
há de se revelar, passa a ser um 
perseguido, saí das trevas e venha para 
a maravilhosa luz, e como Martinho 
Lutero, mostre o que é verdade e o 
que é mentira para esse povo, não 
ludibrie essa gente, pois o sangue 
destes inocentes lhes será cobrado. 
“Porém, se alguém não vos receber, nem 
der ouvidos às vossas palavras, assim que 
sairdes daquele lugar, sacode a poeira dos 
vossos pés. Com toda a certeza vos afirmo 
que haverá mais tolerância para Sodoma 
e Gomorra, no dia do juízo, do que para 
aquelas pessoas. “ E aquele que diz não 
entender a bíblia, encontre alguém 
que possa elucidar, mas esteja aberto 
as boas novas da salvação, ou você 
está esperando Jesus voltar pra tomar 
essa decisão?
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ATÉ O INFERNO SE DOBRAR

Deus me quer 
só pra Ele. 

Devemos influenciar 
até o inferno 

se dobrar 
diante 

do seu Nome

ÂNSIA E DESEJOS

À medida que o grande dia se 
aproxima, a Sabedoria interior nos 
faz reconhecer os primeiros sinais, 
o início das dores, para que então se 
comece a contar os dias, porque ainda 
não é o fim, vai de um desconforto 
leve a uma agonia, onde começam 
a ficar mais frequentes e regulares – 
comparado a dor de parto da mulher 
grávida – até que se dá a dualidade 
da partida da terra e a chegada nos 
céus. É preciso estar de malas prontas!

PERDEDOR

Posso entender a ira 
do inimigo 

Lágrimas seriam inúteis 
e aplausos fúteis 

Ah… 
mas com o Louvor 

ele não podia! 
Assoprava 
toda a dor 

que o mal havia ferido.

– Perdedor!

A BELA BRANCA DE 
NEVE ADORMECIDA E A 

RESSURREIÇÃO

“Eu vou, eu vou, para casa agora eu vou… 
pararatibum, pararatibum, eu vou, eu 
vou…”

De repente, talvez não tão de repente, 
porque já estava cansada de ouvir 
meu filho assistindo este filme, e 
especialmente, voltando mais de mil 
vezes, nesta canção, até que pedi pra 
que parasse e ele respondeu cantando:

“Eu vou, eu vou, para casa agora eu vou… 
pararatibum, pararatibum, eu vou, eu 
vou…”

Então eu disse: eu também vou pra 
casa, nós vamos para casa em breve 
(…)

E de agora, eu comecei a ter uma 
outra visão da Bela Branca de Neve 
adormecida, comecei a refletir sobre 
o estado de inconsciência profunda 
que ela se encontrava, sem noção 
nenhuma do que acontecia ao seu 
redor, seus sentidos desligados, por 
conta da maçã envenenada, pela 
rainha que queria ser a mais bela, 
até que o seu príncipe veio salva-la, 
despertando-a do sono da morte, que 
só o Amor verdadeiro poderia fazer, 
como numa ressurreição.

Rainha má: Lúcifer 
Princesa: A igreja, a noiva 
Sono e Despertamento: Morte e 
Ressurreição 
Príncipe: Jesus 
Amor Verdadeiro: Amor de Deus
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ESPERANDO O AMOR

Não sei como poderia explicar. É 
assim, penso que amor de homem 
e mulher não existe plenamente, o 
que há é uma paixão, um desejo, uma 
cumplicidade, um companheirismo, 
um afeto, que num pequeno deslize 
pode vir a ser ferido de maneira 
incurável e mortal. É um sentimento 
de corpo e suas tendências carnais, 
que dura por pouco tempo (…) 
Acredito que o único amor possível 
é o espiritual, vindo de Deus, um 
encontro de almas, estando ou não 
em um relacionamento romântico. 
Eu espero um dia encontrá-lo.

O CASTIGO DO ÉDEN

Há quem diga estar cansado do ser 
humano e que gostaria de ir embora. 
Você está cansado de ser humano? 
Este mundo está fadado ao fracasso, 
sabemos. Quantas bestialidades, 
mediocridades, podridões, posições 
que aqui oferecem, e eu também estou 
cansada de remar contra a maré. A 
vida terrena é realmente curta para os 
que não alcançarão a eternidade. Eu 
não sou deste mundo, morrer pra mim 
é benefício. Eu serei transformada 
num corpo incorruptível, imortal.

!

VAMOS, SE APRESSA!

Eu fiquei imaginando a cena de que 
se Jesus viesse quando estivéssemos 
dormindo e o Espírito Santo nos 
cutucasse para acordarmos [quantos 
levantariam?!] – “porque já é chegado 
a hora do encontro com o Noivo”. Não 
daria tempo de trocarmos de roupa e 
de se arrumar, nem mesmo colocar a 
que está posta de lado, nem poderia 
tentar salvar as suas Jóias mais valiosas. 
Seremos apanhados de surpresa […] 
E então, está de malas prontas, você 
está pronto? O que tens preparado 
para quem será? Ele já está a caminho: 
“vamos, se apressa!”

PROFECIA MESSIÂNICA

A crucificação do Messias,  
Jesus Cristo 

independeria de Pilatos, Herodes 
ou dos Romanos 

A profecia teria que se cumprir

A mão de Deus é quem comanda, quem 
escreve a história desde a criação até 
o seu fim, nada foge do seu controle, e 
isso é maior que qualquer outra coisa, 
manipulação ou jogo de interesse… até o 
ímpio Ele fez para o dia do Mal.

Das várias possibilidades  
de Anticristo 

independerá de Bolsonaro, Donald 
Trump ou outro 

Apocalipse terá que se cumprir

_ A voz do povo é a voz de Deus!?
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SINAIS DO TEMPO

Fique de olho nos céus! Assim 
como está sol, existe o dia de chuva, 
e já estou preparada, com a minha 
sombrinha de sol que guarda-chuva. 
A previsão me alertou. E você, não se 
atentou aos sinais?… O céu escureceu, 
já é possível escutar os trovões, pode 
ser a qualquer momento, será mais 
rápido que um raio […] Não perca 
tempo chorando pela sorte e busque 
pela fé, enquanto ainda há estrelas de 
esperança e o sol ainda brilha!

AMANHÃ PODE SER TARDE

Sabe por que Jesus ainda não voltou? 
Porque muitas pessoas estão a serviço 
do anticristo e ainda não se deram 
conta disso: pessoas do bem e com 
boas intenções. Ele alertou que 
até alguns dos escolhidos seriam 
enganados. É por causa desses que 
ainda estão coxeando entre dois 
senhores, estão cochilando nas suas 
sonolências e indolências, e não 
despertaram para a verdadeira Palavra 
de Deus, mesmo sabendo que os dias 
são maus e que estamos próximos 
do fim, eles ainda dormem em seus 
pesadelos. (…) Vem trabalhar para 
Cristo! E que o evangelho chegue a 
toda a criatura… Venha logo!

BLASFEMIA

Se o Senhor é comigo, mostre-me que 
foi Deus quem me enviou, e não me 
permita blasfemar do teu Espírito 
Santo por algum engano. “– Será um 
instrumento de Deus ou do demônio?” 
Um dia haverá de julgar a todos que 
julgam (…) Eu só quero obedecer-
te, cumprir as tuas ordens. Alguns 
soldados morrem na batalha, outros 
saem feridos, mas é Deus quem vence 
a guerra. O mais importante é salvar 
a sua alma do que o seu corpo.

SANTA CONVOCAÇÃO

A ressurreição de Jesus aconteceu 
em uma das festas das primícias, na 
Páscoa (…) Uma reunião ecumênica e 
cosmopolita, que proporcionava uma 
comunhão entre os trabalhadores 
de todas as raças, condições sociais 
ou religião, pelo motivo de gratidão 
a Deus pelo sustento, provisão e 
livramento. A primeira páscoa foi 
instituída com a saída do povo do 
Egito, onde o sangue do cordeiro nos 
umbrais da porta de suas casas, para 
que o anjo da morte passasse direto, 
simbolizava Cristo. 

A festa das primícias e o arrebatamento, 
será que tem a ver?
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O MAIS DESEJADO

Num lamentável exílio 
O Espírito Santo 

deseja com ardor a sua Vinda 
“Vem…Vem… Vem…”

Até onde você desceu? 
Quanto mais 

eu vou ter que subir 
para te alcançar? 

Eu levanto 
os meus pés 

e não consigo alçar voo, 
para o encontro 

nos ares.

A IDADE DA TERRA

Quanto tempo nos resta? ” Não foram 
poucos os estudiosos que já chegaram 
a um determinado número e ano, 
mas não puderam provar, um engano, 
nada aconteceu. E eu não me sinto 
capaz de saber pelo meu próprio 
raciocínio lógico, senão pela Sua 
revelação e pelos seus sinais, que 
nos faz crer que está bem próximo 
do fim (…) Enquanto o Espírito Santo 
intercede: “deixa ela saber, Papai, por 
favor!”

PS: Como o Espírito Santo é lindo, 
e nos ama tanto! […] Um dia vou 
abraçá-lo e agradecer por tudo, tudo, 
tudo… sem Ele eu não teria alcançado 
a Salvação!

NÓS SOMOS A IGREJA

Espalhem as boas novas da salvação 
imerecida e deixem o julgamento por 
conta de Deus, porque os homens que 
se põem como juiz imprudente, de-
monizam pela aparência e sentenciam 
pela religião, porque só conhecem em 
parte, mas Deus sabe o todo e usará 
a reta justiça. Se por acaso eu me en-
ganar (para onde eu irei se só conheço o 
caminho que me leva aos teus braços de 
amor? ) Eu não deixei de escrever a 
minha história, à minha maneira, e 
vivi os meus dias como por Ele escri-
tos, antes mesmo de eu existir, para 
ir pro inferno, jamais! Não se esqueça 
de mim (…)

TEMPOS DE ANGÚSTIA

Será que logo a mim foi dada a 
missão de lhes arrancar do peito a 
flecha mortal? Eu já tenho couro duro 
para suportar a dor e ossos flexíveis 
que não se quebra, igualmente acostu-
mada com as coisas belas e horríveis 
desta vida (…) 

[Ainda estarrecida diante daqueles 
que põem um fim na própria vida, 

substituindo o final da sua autêntica 
história].
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ANO DE 2020

O número vinte representa a renova-
ção da alma, um exame de consciên-
cia, a oportunidade de pedir perdão a 
Deus e alcançar a misericórdia. Logo, 
vinte mais vinte são quarenta, um 
número que na bíblia representa um 
tempo de provação, julgamento ou 
condenação, um longo período para 
chegada de algo, tempo de Deus – 

"Quarenta dias da tentação de Jesus no 
deserto. O dilúvio por quarenta dias e qua-
renta noites. O povo de Israel viajou por 
quarenta anos. Moisés passou quarenta 
dias em jejum no Monte Sinai, com Deus. 
Elias passou quarenta dias e quarenta noi-
tes numa jornada para o Monte Horebe. 
Jonas profetizou quarenta dias de julga-
mento para que Nínive se arrependesse. A 
quaresma que antecede a semana santa, 
da ressurreição de Cristo, e após a sua 
ressurreição, Jesus ter ficado na terra por 
quarenta dias, antes de subir ao céu” (…) 
Não existe contagem regressiva para o 
arrebatamento, porque não sabemos 
o dia nem a hora, pode ser a qualquer 
momento. Estejam preparados!

O JOIO

Se é joio, 
vomitá-lo-ei! 

Examina o que é bom 
e separa do ruim 

Deixa de lado 
o que só serve de palha 

oco, eco, eca

É O FIM!

Quer saber como é o sentimento de 
Deus ao se referir ao anticristo? Ele me 
diz cuidadosamente e chorosamente, 
como se noticiasse a morte de um 
ente querido, lamenta como um 
pai que perde seu filho, e responde 
monossilábico: “é o fim!”.

Talvez você, assim como eu, já possa 
ter dito: “Porque não acaba logo com 
isso? Porque insiste tanto?”. Digo isso 
porque temos a humanidade em 
comum, não há na terra nem jamais 
haverá alguém merecedor da salvação, 
mas Deus, nos ama de tal maneira […] 
e como uma mãe que deseja o bem 
para todos os seus filhos, Ele faz nascer 
o sol e vir a chuva sobre os bons e os 
maus, com o dom do seu amor e do 
seu caráter inclusivo, independente 
da sua resposta ao Criador. Só que 
muitos não querem reconhecer a 
verdade, não se arrependem, buscam 
o caminho do mal, são rebeldes, 
ovelhas negras, não dão ouvidos aos 
conselhos do Pai, permanecem no 
erro, e vão ter o fim que merecem, 
como consequencia de suas escolhas, 
a justiça será feita, mas saiba, Deus 
não tem prazer neles.
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O PARAÍSO

“Acha mesmo que o plano 
do paraíso 

tivesse frustrado?… 
Para os fiéis 

Deus prepara um novo 
paraíso 

Pois, essa é a Tua Vontade!”

Deus nunca perde uma guerra. Acha 
mesmo que o plano do Paraíso tivesse 
frustrado? Ele simplesmente deu ao 
homem a liberdade de fazer ou não a 
Tua vontade. E, assim como fez com 
Adão e Eva – algumas vontades já 
estão determinadas para as nossas 
vidas, e nem adianta pedir pra que 
Ele mude – obedece ou não obedece! 
Assim como o fruto proibido – “não 
comerás, se comerdes morrerás!” – a morte 
é consequência do pecado. E Deus 
prova a cada um, individualmente, 
para que possa ser aprovado ou 
reprovado.

Então, o que é pecado? – é qualquer 
coisa que faça em desacordo com a 
vontade de Deus. E como descobrir a 
vontade Dele? Através da sua Palavra, 
dos ensinamentos e conselhos ali 
contidos, a exemplo – ‘Os Dez 
Mandamentos’ […] Ele nos dá a 
liberdade de buscar saber, e não só, 
como praticá-la a fim de obedecê-lo 
e agradá-lo. E dessa forma, Deus te 
guiará, te conduzirá, pois, o “Espírito 
de Deus testifica com nosso espírito” – o 
que é certo e o que é errado. Deus 

tem uma vontade, e quer que todos 
façam conforme a Tua vontade.

O desejo de Deus é que todos se 
salvem, e, que embora tenhamos 
nossas vontades, sendo tentados a 
fazer a nossa própria vontade que não 
é a Dele, ainda permaneçamos firmes 
em Cristo – ou é ou não é – pois, para 
os fiéis Deus prepara um novo Paraíso, 
que Jesus veio resgatar o direito para 
os que guardarem a fé. E este mundo 
infernal se transformará num lago de 
fogo, onde será destruído lúcifer e 
todos os seus. Por isso, procure saber 
qual a vontade de Deus… se quiser a 
segunda chance de viver no paraíso 
eterno que Ele tem preparado para 
nós.

UMA VOZ NO DESERTO

Eu ando entristecida por não saber 
o que fazer com aquilo que Deus 
tem me falado. Imagine-se com uma 
peça de quebra-cabeça, que não 
tenho condições de compreender 
isoladamente, e nem saberia com 
quem compartilhar, pois não sei de 
onde vem e por qual motivo me revela. 
Um enigma a ser desvendado. O que 
vejo são pessoas preocupadas demais 
com o que os outros vão pensar ou 
estão pensando a respeito disso e 
daquilo, estão em guerra de egos, 
vivendo para as coisas passageiras 
deste mundo e deixando de viver para 
a eternidade. E a cada dia fico mais a 
sós com Deus. E que nenhuma peça 
se perca, quem sabe é a última? Escuta 
o meu lamento: venha logo!
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O MESTRE DO ENGANO

O diabo não tem poder para criar as 
coisas do nada, mas, consegue imitar 
ou falsificar os feitos de Deus, porque 
ele recebeu um pequeno poder nos 
céus, utilizando aqui na terra das 
ciências ocultas: ” Porque cada um 
lançou a sua vara, e ambos tornaram-
as em serpentes; mas a vara de Deus 
engoliu as varas dos magos, dos bruxos 
(…) ” O opositor é oportunista, pode 
até mesmo causar uma doença em 
alguém, quando consegue permissão 
de Deus para tocar num cristão 
legítimo, mas, sem esse consentimento 
não poderá fazer nada, porque não 
existe maldição ou encantamento 
sem causa que possa encontrar pouso 
nesta pessoa. É diferente de quando 
alguém já concede a ele a legitimidade 
para que possa tripudiar na vida dela, 
quando existe uma porta de entrada, 
atuando na mesma frequência que 
ele. E, se for o caso, também curá-la, 
já que foi o mesmo quem provocou 
a enfermidade, porque ele é o mestre 
do engano. Valendo lembrar que o 
anticristo irá enganar a muitos com 
milagres, sinais e maravilhas. “A Luz 
prevalece sobre as trevas!“

SEGUI-O!

Na vida só existem dois times, embora 
pareça ter mais, não há! Ou você está 
do lado do bem ou do mal (…) “Até 
quando coxeareis entre dois pensamentos? 
Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, 
segui-o’’

O DEMÔNIO ESTÁ NO 
ESPELHO

O domingo é o sinal da besta (preceito 
de homens, instituído por imperado-
res, bispos e papados.)

O sábado é o sinal ou selo de Deus ( 
mandamento de Deus.)

As 3:00 p.m, é considerado a hora do 
calvário de Cristo, porque foi quando 
Jesus morreu para nos salvar, dando 
o seu último suspiro na terra, depois 
de seis horas pendurado numa cruz.

As 3:00 a.m, é considerado a hora 
do demônio, oposta a de Jesus, ou 
seja, é a hora maligna, o momento 
da escuridão e trevas, onde o inimigo 
está atuando mais fortemente nos 
ataques espirituais, acontece os rituais 
e oferendas (…)

Um é solar outro é lunar.

Contudo, o filho da perdição trabalha 
com toda a sua força, dia e noite, se 
opondo a toda verdade e tudo que 
vem de Cristo, com a intenção de 
substituir Deus. Mas a luz de Cristo 
rompe qualquer escuridão, a qualquer 
hora e lugar, em todo tempo.

“Arco-íris simboliza a aliança 
entre Deus e os homens, e não de 
relação homossexual, pois embora 
eu respeite a opção sexual de cada 

um, tenho compromisso com a 
Verdade, a originalidade que não 

muda com a modernidade.”
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SÁBADO, AO PÔR DO SOL

O descanso sabático não é um fardo, 
o dia do “não pode”, mas, sim um 
presente de Deus para o homem, 
indispensável no ciclo da vida, o re-
pouso. É especial e de uma necessi-
dade humana, porque é no off que a 
‘máquina’ assimila o trabalho feito 
durante a semana e recompõe as ener-
gias para recomeçar, e mais, ainda nos 
possibilita um relacionamento mais 
íntimo com Deus, em harmonia com 
uma ação de amor ao próximo – é 
lícito fazer o bem!

PS: A guarda do sábado, é um dos 
dez mandamentos – Exôdo 20. Hoje 
seguimos o calendário gregoriano, 
alterados o tempo e a lei, quando o 
dia passou a ser contado de meia-noite 
a meia-noite, quando na verdade, de 
acordo com a bíblia sagrada, é de pôr-
do-sol a pôr-do-sol..

EPÍLOGO

Eu sou inteiramente submissa ao 
Plano de Deus – de onde eu vim, 
onde estou e para onde eu vou. Então, 
se Ele designar este alguém ou aquele 
para o desfecho final da história, que 
venham com ele os dias melhores de 
paz e segurança, contados no relógio 
(…) Não farei nenhuma objeção, senão 
dizer: “Sim, Senhor” Eu aguardo o 
grande dia!

EM MEADOS DE 2022

Ele disse e não eu: “Três anos! Três 
vezes! É o fim! ” (…) 

Não falo o que falo usando a inteli-
gência, ou seja, o raciocínio, saiu da 
minha boca antes de chegar ao meu 
pensamento, não foi baseado em cál-
culos ou pesquisas (...). E, na busca em 
compreender o que foi dito, concluo 
que se o ponto de partida para esse 
período tem como referência o dia/
ano hoje, o tempo aponta para mea-
dos de 2022. O que para nós ainda é 
confuso, Deus nos fará saber no de-
correr dos dias/anos, com seus sinais 
e acontecimentos. 

Penso que para os cristãos não teremos 
mais do que três anos: "_ Se deu ou se 
dará o início da Grande Tribulação?" (3 
anos e meio de falsa paz - sob o domí-
nio de satanás; para depois iniciar os 3 
anos e meio de fúria - sob o domínio de 
Deus). Ainda: "– Uma provável Terceira 
Guerra Mundial?". Certamente, em bre-
ve Jesus descerá! Não saberemos o dia 
nem a hora, mas saberemos o Tempo. 
Quem tem ouvidos, ouça! 

Eu oro: “Ah, Senhor, do que me diz eu não 
posso saber, só peço que coloque sobre os que 
te amam e se esforçam em guardar os teus 
mandamentos a garantia de filhos - o selo 
da proteção. Confirma a tua palavra e nos 
livra do grande mal, guiando-nos com a tua 
mão poderosa. Apressa-te a nos dar socorro 
e nos sustenta como um Pai que ama”
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 PLANO FINAL

O Senhor revela os seus segredos 
aos seus profetas. E no programa 
apocalíptico de Deus, Ele afirma que 
os "arrebatados" serão de um número 
que se pode contar, porém, os ‘salvos’ 
serão incontáveis.

A primeira destruição, de toda a 
terra e ser vivente aconteceu com a 
vinda do dilúvio, quando foi poupada 
apenas a família de Noé e um par 
de cada espécie de animal (…) Desde 
os tempos remotos até os dias de 
hoje, Deus arrebatou apenas dois 
homens: Enoque e Elias, revelando 
antes a Enoque que a vida do seu 
filho Matusalém seria a contagem 
para o dia do fim, porque dada a 
sua morte viria o juízo de Deus sobre 
a terra _ o diluvio (…) E este viveu 
969 anos. Observo que é um número 
interessante, semelhante ao 666, de 
apocalipse? E mais, viver por quase 
1000 anos prova que Deus estendeu 
a sua misericórdia para o seu povo.

E hoje, nós cristãos temos como 
o pré- requisito do plano final – a 
nação de Israel – por isso o nosso 
interesse em saber tudo que acontece 
por lá, pois são profecias do fim que 
estão se cumprindo naquele lugar, os 
eventos que estão sendo preparados 
para o retorno de Cristo, conforme 
o cronograma apocalíptico.

SERÁ SALVO TU E A TUA 
CASA

Alimentada ou não, 
com Deus 

eu me sinto forte, 
saciada 

e gozando de delícias

Eu tenho um tantão de dificuldade 
em fazer jejuns que se abstém de 
tudo, ou dietas prontas, prefiro ser 
seletiva. Mas, com a intenção de fazer 
um limpeza no organismo, elaborei 
um jejum intermitente que combina 
comigo, que se encaixa no meu dia a 
dia, de forma saudável, onde divido 
as 24 horas do dia, de segunda a 
sexta, em 3 por 1, ou seja, 18 horas 
por 6, sendo respectivamente para 
o alimento da alma e do corpo. As 
refeições acontecerão em apenas dois 
momentos, almoço e ceia: 12hoo/
dia e às 18hoo/noite, e à vontade, 
mas com moderação, eu digo sem 
restrições de horários, para líquidos 
não adocicados: água, chás e sucos. 
Os sábados e domingos são livres. 
Que Deus me ajude neste propósito.

A GRANDE TRIBULAÇÃO

"Quanto tempo vai chorar por eles, 
até quando terá pena, se Eu os 
rejeitar? A culpa não é sua e nem 
de Deus. Não resta muito tempo, 
a fé é para agora! Para muitos não 
haverá arrependimento até que tudo 
aconteça. Eu enviei meu Filho para 
morrer por eles, agora, eles morram 
pelo meu Filho."
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Anexo Final:

Apocalipse, Amor e Fúria



BiBlioterapia

392

ENTENDENDO O APOCALIPSE

1 - PRÉ -TRIBULACIONISTA

Apocalipse na visão ‘Pré-Tri-
bulacionista’, ou pré-ira, é a crença 
de que antes da Grande Tribulação 
ocorrerá o “arrebatamento” – a es-
sência dessa palavra vem do grego 
“harpazo”, de apanhar e levar para 
longe – no português,   ‘‘arpão’’, uma 
peça de pescaria que fisga o peixe, 
no sentido de ser retirado de um 
lugar – ou da palavra “rapture”, de 
influencia latim. - o rapto. 

O ARREBATAMENTO

O momento favorável para salvação 
é agora, que está pago, ainda é de 
graça. Repentinamente, num abrir 
e fechar de olhos, o céu se tornará 
”como um imã” atraindo para cima 
todos que aceitaram a Jesus como 
o seu Salvador e lavaram as suas 
vestes no sangue do Cordeiro. Os 
mortos salvos serão ressuscitados: 
“as sepulturas se abrirão, e nenhum dos 
que foram comprados pelo Seu sangue 
ficará para trás. Não importa se seus 
corpos foram queimados, se morreram 
contaminados por radiação nuclear ou 
se estão nas profundezas dos mares”. 
Os vivos salvos serão arrebatados! 
E, os arrependidos que aqui ficarem, 
não estarão mais debaixo da graça, 
a salvação será a preço de mártir 
– sangue de sua própria vida, 

confirmando a fé no sacrifício vicário 
de Cristo […] O noivo veio buscar a 
sua noiva, há festa nos céus!

AS BODAS NUPCIAIS 
CELESTIAL

O noivado acontece agora, o 
compromisso desposório, a promessa 
de que Ele se casará conosco, e que 
está preparando uma casa para 
morarmos juntos, e como garantia 
deixou o Espírito Santo dentro de 
nós, para nos conduzir ao grande 
encontro […] O casamento se dará 
com o arrebatamento, quando Jesus 
vem para a casa da noiva (terra) e nos 
levará para a a sua casa (céus) […] A 
festa e o banquete acontecerá a partir 
da nossa união nos ares, na Casa do 
Pai, numa celebração das Bodas do 
Cordeiro, por sete anos. […] Enquanto 
aqui na terra, os que ficarem, estarão 
passando pela Grande Tribulação.

A ENTREGA DOS PRESENTES

É uma celebração de muita alegria, 
uma honraria e não um julgamento, 
onde o próprio Jesus é quem fará a 
entrega dos presentes, no Tribunal de 
Contas – um por um – os galardões, 
os prêmios e recompensas, serão 
retribuídos a cada um segundo as 
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suas obras, correspondentes as boas 
ações manifestadas aqui na terra, 
como prova da nossa fé no caráter 
de Cristo, sendo comparadas ao ouro, 
a prata, a pedras preciosas, a madeira, 
a capim ou a palha e suas respectivas 
coroas.

OS CONVIDADOS PARA O 
BANQUETE

O anfitrião do banquete é o Pai celestial 
e os convidados é uma multidão de 
santos, aqueles ressurgidos com Jesus, 
nos seus corpos glorificados, de todas 
as nações e tribos e povos e línguas que 
testemunharam a sua Ressurreição, 
sendo que possivelmente, os heróis 
do Antigo Testamento, os pais da 
fé: Abraão, Isaque e Jacó, rei Davi, 
Moisés , que agora também atestarão 
o seu casamento, assentar-se-ão à mesa 
de Deus, e João Batista, o padrinho 
do Noivo, que falou do Mestre, 
mas, morreu antes do sangue de 
Cristo – eles aguardarão a entrada 
triunfal de Jesus com a sua Noiva fiel, 
santa, virgem e sem mácula. Estarão 
presentes todos os anjos, arcanjos, 
querubins e serafins, e também os 
mártires da Grande Tribulação se 
ajuntarão a festa celestial com suas 
vestes devidamente lavadas […] No 
entanto, ficarão de fora “os cães, os 
feiticeiros e os que se prostituem, e os 
homicidas, os idólatras e qualquer que 
ama e comete a mentira” e todos aqueles 
que rejeitaram o convite.

A GRANDE TRIBULAÇÃO

Neste tempo estarão acontecendo 
dois eventos simultâneos – um no 
céu e outro na terra – pois, enquanto 
acontece o casamento celestial nos 
ares, aqui começa o período da 
Grande Tribulação, que se estenderá 
por sete anos, sendo que metade desse 
tempo será de três anos e meio de 
‘falsa paz’, onde o Templo Judaico 
será reconstruído em Jerusalém, 
num tempo recorde, para sacrifícios 
contínuos a Deus, e quando disserem: 
‘há paz e segurança’, então lhes 
sobrevirá repentina destruição que de 
modo nenhum escaparão […] Inicia, 
pois, os outros três anos e meio – o 
‘anticristo’ cessa os holocaustos no 
Templo e se assenta como Deus, 
se levantando contra tudo o que se 
chama Deus, de maneira que até fogo 
fará descer do céu à terra, a vista dos 
homens, faz tudo isso e prospera. Esta 
é a época definida como o tempo 
da apostasia, onde a fé em Cristo é 
proibida e se obriga que o mundo 
todo adore o líder mundial como um 
deus único.

O SINAL DA BESTA E OS DEZ 
REIS

A grande tribulação dá início em 
Jerusalém, no lugar santo, onde 
o anticristo se revela e manifesta 
seu poder arbitrário e opressivo 
contra a liberdade religiosa, assume 
o controle do governo mundial, 
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possivelmente, posterior a um colapso 
internacional, quem sabe, uma terceira 
guerra mundial, para que haja um 
reordenamento global, um sistema 
único monetário, onde dez reis, ou 
seja, dez líderes influentes dos países 
de maiores potências, entregarão o seu 
poder e autoridade à besta: ninguém 
poderá comprar ou vender se não 
tiver o sinal, o número da besta – 666, 
implantado por tecnologias diversas 
como o microchip, ou outra, de forma 
a identificar, estampados na fronte, 
refletindo a sua consciência e vontade, 
ou na mão, em concordância com as 
suas obras e ações, estabelecendo uma 
convicção e assentimento a um novo 
paradigma.

AS DUAS TESTEMUNHAS

Outro evento previsto para acontecer 
no meio da tribulação é o aparecimento 
de duas testemunhas que profetizarão 
por mil duzentos e sessenta dias, 
vestidas de saco: “terão poder para 
fechar o céu impedindo que chova, terão 
poder sobre as águas para converte-las em 
sangue, e para ferir a terra com toda a sorte 
de pragas, todas quantas vezes quiserem, 
fogo sairá da sua boca, e devorará os 
seus inimigos. E, quando acabarem o seu 
testemunho, a besta, que sobe do abismo 
lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. 
Os corpos das duas testemunhas ficarão 
expostos para a população mundial por três 
dias e meio, não permitindo que fossem 
enterrados; e eles se alegrarão, mandarão 
presentes uns aos outros; porque estes 
dois profetas tinham atormentado os que 

habitavam na terra. Porém, passado os 
três dias e meio, o espírito de vida, vindo 
de Deus, entrou neles, e os colocou em 
pé. E disse Deus, numa grande voz vinda 
do céu: ‘subi para aqui!’ E os inimigos 
viram quando subiam ao céu em uma 
nuvem. E nesta hora houve um grande 
terremoto, foram mortos sete mil homens, 
e os demais ficaram muito atemorizados 
diante do que viram e deram glória ao 
Deus do céu.” Nós ainda não sabemos 
quem serão as duas testemunhas, é um 
mistério de Deus não revelado e que 
a seu próprio tempo o fará, pois, as 
coisas encobertas são para o Senhor, 
porém, as reveladas são para nós e 
nossos filhos.

OS SETE SELOS E OS QUATRO 
CAVALEIROS

Os primeiros quatro dos sete selos 
apocalípticos são conhecidos como 
os ‘Cavaleiros do Apocalipse’, onde 
o primeiro, ‘cavaleiro branco’, 
representa o vinda de Jesus Cristo, o 
único digno de abrir todos os selos. 
O segundo, ‘cavaleiro vermelho’, 
causará grandes guerras no mundo. O 
terceiro, ‘cavaleiro preto’, estabelecerá 
fome na terra – “de que valerá o dinheiro 
se não tiver alimento?” Já o quarto, 
‘cavaleiro amarelo’, trará mortes: 
pragas e doenças, mais fome e mais 
guerras. E é no quinto selo que aqueles 
que foram martirizados por sua fé em 
Cristo, em outros tempos, debaixo 
do altar clamam por justiça. E Ele 
responde:“Descansem um pouco mais 
até que se complete o número dos seus 
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companheiros no trabalho de Cristo, que 
serão mortos como vocês foram” . No 
sexto selo, o sol fica de luto, a lua 
ensanguentada, as estrelas caem sobre 
a terra como figos verdes que caem 
da figueira sacudida pelos ventos, 
e o céu desaparece como um rolo 
de papel que se enrola de novo, os 
montes e ilhas são movidos de seus 
lugares. É chegado o grande dia, 
quem resistirá? No sétimo selo haverá 
silêncio no céu por cerca de meia hora 
– Deus entregará as sete trombetas a 
sete anjos, dando início a uma nova 
série de acontecimentos ainda mais 
devastadores.

AS TROMBETAS

Deus faz um intervalo breve, uma 
pausa, ante a entrega das trombetas 
aos sete anjos – eu posso imaginar 
– a platéia na expectativa do que 
virá acontecer no próximo ato, um 
momento de reverência e temor […] 
Os anjos se preparam para tocar, e 
tocarão, sucessivamente, uma após a 
outra, atingindo tudo que deverá ser 
punido, na terra, no mar, nos céus, e 
o que neles há!

Na primeira, destruirá com fogo 1/3 da 
terra, das árvores e toda erva verde. Na 
segunda, 1/3 do mar se transformará 
em sangue, sendo destruídos 1/3 
dos animais do mar e 1/3 dos 
navios e barcos. Na terceira, uma 
grande estrela de nome Amargura, 
cairá sobre 1/3 dos rios e fontes de 

água, envenenando-as e matando os 
que delas beberem. Na quarta, ferirá 
1/3 do sol, da lua, das estrelas, não 
havendo luz durante 1/3 do dia e 
1/3 da noite. Na quinta, o poço do 
abismo é aberto e dele sairá fumaça 
como se fosse uma grande fornalha, 
e dela gafanhotos e escorpiões – que 
não terão permissão para estragar 
nenhuma espécie de planta, nem 
matar pessoas, apenas feri-las, torturar 
as que não tiverem o selo de Deus, 
pelo tempo determinado, e nesses dias 
os homens buscarão a morte e a morte 
fugirá deles. Na sexta, um exército 
de cavalos e seus cavaleiros executará 
1/3 da humanidade, que serão 
mortas por fogo, fumaça e enxofre 
que sairão da boca dos cavalos. Na 
sétima, chegou a hora deste mundo 
ser julgado. O poder é de Deus, e porá 
fim ao governo de satanás e aqueles 
1/3 de anjos da rebelião, que foram 
arrastados para terra, como estrelas 
que caem do céu, agora, espíritos 
imundos, que dominavam os que 
faziam a vontade da sua carne, do seu 
corpo, de sua mente, desobedecendo 
a Deus, seguindo o seu mau caminho: 
sofrerão castigo!

A MULHER E O DRAGÃO

No arrebatamento antes da tribulação, 
subirá um número selecionado, 
escolhido e bem reduzido, face a 
quantidade de habitantes da terra 
– as primícias. Só os que possuem 
verdadeiramente o caráter igual 
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ao de Cristo, que não deixaram 
se contaminar com as coisas deste 
mundo, que foram selados com a 
marca da promessa […] e, que fazendo 
alusão ao Filho, serão arrancados 
como frutos da terra, tirados de sua 
madre, e levados para perto do Pai e 
seu trono. No entanto, restará uma 
igreja que, outrora grávida – anunciava 
a volta de Jesus ou a vinda do Messias, 
que passará pela grande tribulação: 
será levada ao deserto – um lugar 
de provação e provisão, onde será 
mantida em segurança, enquanto é 
perseguida pelo dragão, retratando a 
batalha final da Mulher e da Serpente, 
que um dia teve início no Paraíso.

OS DOIS MONSTROS E A 
GRANDE PERSEGUIÇÃO

O diabo não está no céu nem está 
no inferno, está na terra. E, sabendo 
que pouco tempo lhe resta para agir, 
cheio de grande cólera, diante de suas 
frustrações – “em pé na praia, convoca 
dois aliados monstros: um que sai do 
mar e outro que sobe da terra” – um 
ser pavoroso, com poder de destruição 
e grande autoridade: – o anticristo, 
respectivamente, sendo um líder 
político e diplomata e outro um líder 
religioso e econômico, falso profeta, 
onde declararão oposição a pregação 
do evangelho e a todos que professam 
a fé em Cristo, promovendo um “Fora 
Deus”, desencadeando uma grande 
perseguição a igreja e combatendo 
a todos os seus descendentes, ou 

seja, aqueles que obedecem aos 
Mandamentos e são fiéis a verdade 
revelada por Jesus. Os templos serão 
aniquilados, dissipados, queimados, 
saqueados, a igreja desaparecerá 
como uma organização, será exilada 
da sociedade e os cristãos expulsos, 
passarão fome, não terão assistência, 
serão despossados de seus imóveis, 
perderão seus terrenos, serão presos, 
mortos martirizados (…)

Aos que ficarem, aceite o sofrimento, 
aguente com paciência e seja fiel, 
ainda que maltratado, humilhado, 
torturado, não os resista nem abra 
a sua boca, aja como um cordeiro 
levado ao matadouro, como foi Jesus, 
uma ovelha que permanece muda 
na presença dos seus tosquiadores 
e não expressou nenhuma palavra: 
se tiver que ser preso, seja preso; se 
tiver que ser morto, seja morto. Pois, 
àqueles que negarem a fé e adorarem 
a satanás, beberão da ira de Deus que 
Ele derramou puro nas sete taças do 
seu furor.

AS TAÇAS DA IRA DE DEUS

Os selamentos já foram concluídos, 
terminaram as chances de salvação e 
arrependimento para a humanidade. As 
pragas começaram a ser derramadas 
sobre a terra, os sete anjos com as sete 
taças de ouro cheias do seu furor – é 
o fim da ira de Deus!
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A primeira é lançada na terra, 
causando feridas malignas e 
perniciosas que afetam a todos os 
“portadores da marca da besta e seus 
adoradores”. Assim como o segundo 
anjo, derrama a taça sobre o mar, que 
“se tornou em sangue como de morto, e 
morreu todo ser vivente que havia no mar”. 
A terceira taça da cólera de Deus cai 
sobre a água, afetando os rios e fontes 
de águas, que também se tornaram em 
sangue, pois, “aqueles que derramaram 
o sangue dos santos de Deus, agora tem 
sangue a beber.” A oração dos que 
clamavam por justiça, no quinto selo, 
agora é respondida. A quarta praga 
resulta no calor do sol intensificado, 
que abrasava os homens, causando 
na pele queimaduras como fogo. O 
quinto anjo derramou a sua taça sobre 
o trono da besta, e o seu reino cobriu- 
se de trevas, e os homens mordiam 
as suas línguas, enraivecidos e loucos 
de dor. É lançada sobre o “grande 
rio Eufrates”, a sexta taça, que o 
secou inteiramente – sem esse rio, 
Babilônia não poderia sobreviver, pois 
ele irrigava a cidade e alimentava as 
suas plantações e fornecia água para 
os seus habitantes. E, finalmente, o 
sétimo anjo entornou a sua taça sobre 
os ares, acompanhada por uma voz que 
saia do Santuário Celestial, dizendo 
: “Está Feito” – expressando a vitória 
divina contra Satanás e os poderes 
das trevas. E houve relâmpagos e 
trovões e um terremoto tal como 
nunca antes acontecera desde que o 
homem apareceu sobre a Terra.

E aqueles que serviam a besta, 
blasfemavam o nome de Deus por 
causa das suas dores e de suas chagas, 
porque a sua praga era muito grande 
assim como é grande Aquele que tem 
o poder sobre estas pragas, mas, não 
se arrependeram das suas obras más.

A GRANDE PROSTITUTA

Babilônia é a grande prostituta, igreja 
infiel, a mãe das meretrizes, filhas que 
seguem as mesmas práticas, doutrinas 
e tradições, bebem do mesmo vinho, 
o sangue dos santos, perseguidos e 
mortos por este poder religioso, e 
ainda embriagam os que habitam na 
terra, que estão sob o seu domínio, 
de forma que não podem discernir 
a verdade do erro, enganando a 
muitos […] Em algum momento virá à 
lucidez, e estes a odiarão, e se voltarão 
contra ela, pois, perceberão que foram 
ludibriados, e pelejarão contra ela, 
mas, poderá ser tarde, porque a porta 
da graça estará fechada: “Sai dela, povo 
meu, para que não sejais participantes dos 
seus pecados, e para que não incorras nas 
suas pragas” Ai, ai dela!

A VOLTA DE CRISTO

No arrebatamento, Cristo vem para a 
sua noiva, e será uma surpresa – o dia 
e a hora, ninguém sabe! Na segunda 
volta de Cristo, Ele vem com a sua 
noiva, mas, dessa vez, a sua vinda não 
vai surpreender quase ninguém na 
terra, porque todas as revelações já 
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foram cumpridas, o mundo estará 
quase todo destruído pela guerra, 
fome e os juízos de Deus – todo o olho 
o verá, em todas as partes do mundo 
[…] Quando Israel estiver quase 
derrotado, numa batalha decisiva do 
Armagedom, Jesus Cristo voltará, e 
os judeus vivos reconhecerão o seu 
esperado Messias, que montado 
num cavalo branco, destruirá os reis 
do mundo inteiro e seus exércitos, 
aprisionará o Anticristo e o Falso 
Profeta e os lançará vivos no lago 
de fogo e enxofre, presidindo o 
Julgamento Final e a abertura dos 
livros e o Livro da Vida.

OS MIL ANOS

O reinado de mil anos inicia com 
a Volta de Cristo, onde o diabo 
será acorrentado no abismo, e não 
será solto até passar esse tempo. A 
terra estará caoticamente vazia, sem 
nenhum ser vivente, pois, qualquer 
que morar nela morrerá, até os 
passarinhos terão fugidos, as cidades 
arrasadas pelo furor de Deus e tudo 
estará deserto e solitário. A noiva de 
Cristo receberá poder para com Ele 
julgar o mundo e os anjos caídos. Pois, 
acabado o milênio, Satanás precisará 
ser solto da prisão, por pouco tempo, 
onde os mortos ímpios também 
acordarão do sono da morte, para 
juízo, no mesmo corpo que tinham 
quando morreram. E o diabo sairá a 
enganá-los novamente, e juntará os 
ímpios de todas as épocas, que são 
tantos como a areia da praia, e os 

intentará travar uma nova batalha 
de conquista da Cidade Santa. E 
um fogo descerá do céu e destruirá a 
todos, que serão lançados no lago de 
fogo e enxofre, onde o anticristo e o 
falso profeta já haviam sido jogados, e 
serão atormentados de dia e de noite, 
pelos séculos dos séculos.

O JULGAMENTO FINAL

Todos os mortos não salvos, do 
primeiro ao último, do princípio 
ao fim, serão convocados para 
comparecerem diante do trono 
branco, tanto os importantes como 
os humildes, para serem julgados 
de acordo com o que cada um 
havia feito, conforme o que estava 
escrito nos livros, não haverá meio 
de escapar para parte alguma – é o 
dia do acerto de contas! A morte e 
o mundo dos mortos entregarão a 
todos que estiverem em seu poder. E 
abrirão-se os livros e o Livro da Vida. 
Então, a morte será lançada no lago 
de fogo, e aqueles que não tiverem 
seu nome escrito no Livro da Vida, 
sendo examinado e considerado réu, 
será condenado ao lago que arde com 
fogo e enxofre, que é a segunda morte.

O NOVO CÉU E A NOVA 
TERRA

O primeiro céu é aquele que vemos 
aos olharmos da terra para cima, já 
é passado. O segundo céu é o espaço 
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sideral, universo infinito, que não se 
pode medir. E é no terceiro céu que 
se encontra a casa de Deus, a Santa 
Cidade, que agora estará entre os seres 
humanos, o paraíso, onde todos os 
dias teremos paz, uma eterna manhã, 
não precisará de sol nem de lua, o 
brilho de Deus a iluminará como o de 
uma joia muito preciosa, as ruas são 
feitas de ouro. Não haverá mais morte 

nem tristeza, nem choro nem dor, e 
tudo o que perdemos o direito no 
início por causa do pecado de Adão 
e Eva, recuperamos agora, inclusive o 
rio da árvore da vida, com águas puras 
e cristalinas […] Entrará nesta cidade 
aquele que tiver as vestes lavadas no 
sangue do Cordeiro.

2 - PÓS-TRIBULACIONISTA

Na versão do Apocalipse, 
‘Pós_Tribulacionista’, diz que todos 
passaremos pela Grande Tribulação, 
que o arrebatamento não ocorrerá 
antes da apostasia e da manifestação 
do anticristo e aponta para o seu 
regresso visível como Rei, ao soar 
da última trombeta, que se trata 
da segunda vinda, pois a primeira 
ocorreu quando Cristo veio à terra, 
passando pela agonia da cruz a fim 
de resgatar a humanidade perdida. 
Quando diz que a sua volta será 
“como ladrão da noite”, é para os que 
não estão com os olhos fitos nos céus, 
não estão atento aos sinais. (…) Eu 
acredito que seja favorável ao cristão 
ser pós-tribulacionista, pelo fato de se 
preparar como um guerreiro para o 
período de perseguição. Pois, supondo 
que os pré estejam certos, os pós 
também estão preparados para serem 
arrebatados, mas se o contrário, os 
pré-tribulacionistas podem nao estar 
providos para padecer necessidades e 
morrer por Cristo.

AS SETE IGREJAS e OS SETE 
SELOS

Apocalipse é um livro simbólico, 
abaixo percebemos o cumprimento 
de algumas profecias ao longo da 
história.

1º SELO FOI ABERTO 
Cavalo Branco versus igreja de Éfeso 

Período do ano 31 – 100

O cavalo branco, símbolo de pu-
reza – sai vencendo e para vencer 
– cumpriu-se no período da igreja 
de Éfeso, caracterizada pela pureza 
e doutrina, tinham como membros 
os discípulos, que mantiveram a 
verdade pura de Deus no primeiro 
século, uma igreja vitoriosa, lidera-
da por João até a morte.
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2º SELO FOI ABERTO 
Cavalo Vermelho e a igreja de Esmirna 

Período do ano 100 – 313

O cavalo vermelho representa o 
sangue, foi lhe dado uma grande 
espada, para tirar a paz da terra e 
levar os homens a matar uns aos 
outros. Cumpriu-se no período da 
igreja de Esmirna, quando passou 
por dez anos de ferozes persegui-
ções aos cristãos, sangue derrama-
do, discórdia e discussão. Até que 
Constantino assinou o“Edito de 
Tolerância de Milão” dando fim à 
perseguição.

3º SELO FOI ABERTO 
Cavalo Preto versus igreja de Pérgamo 

Período do ano 313 – 538

O cavalo preto representa a corrup-
ção da fé, queda do Império Ro-
mano, o bispo de Roma começa a 
dominar, época de fome e miséria 
espiritual, quando a bíblia foi tira-
da do povo, e no lugar da verdade 
foi infiltrada a idolatria, começa 
a cultuar os santos, oração pelos 
mortos e dogma do purgatório, im-
plantado o “Decreto de Adoração no 
Domingo” por Constantino, “con-
vertido” ao cristianismo – a igreja 
de Pérgamo.

4º SELO FOI ABERTO 
Cavalo Amarelo e a  igreja de Tiatira 

Período do ano 538 a 1517

O cavalo amarelo, pálido e o seu 
cavaleiro, simboliza a morte, re-
ceberam autoridade para matar a 
quarta parte da terra, pela fome e 
feras da terra, que se cumpre com 
a igreja de Tiatira, quando ocorre 
a degradação da fé: instituem o dia 
dos mortos, o comércio de indul-
gências, confissão auricular, proibi-
ção da leitura da bíblia, o Concílio 
de Trento e a perseguição dos que 
seguem a bíblia.

5º SELO FOI ABERTO 
Igreja de Sardes 

Período do ano 1517 a 1798

Aqueles que foram martirizados 
por amor a Cristo, por causa da pa-
lavra de Deus e do seu testemunho, 
agora clamam debaixo do altar por 
justiça, mas existe outros mártires 
que ainda morreriam para depois 
acontecer a justiça, como se cum-
priu na Reforma Protestante, mor-
tos pela espada papal. Deus punirá, 
no tempo certo, os seus inimigos.

6º SELO FOI ABERTO 
Igreja de Filadélfia

Quatro eventos ocorreram com a 
abertura deste selo: grande terre-
moto, o sol ficou negro, a lua ficou 
como sangue e as estrelas caíram do 
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céu. Em 1º de novembro de 1755, 
ocorreu o grande terremoto de 
Lisboa, em Portugal, numa escala 
nunca vista, a cidade foi destruída 
em seis minutos. O dia escuro da 
enciclopédia aconteceu em 19 de 
maio de 1780, principalmente na 
cidade de Connecticut. No dia se-
guinte ao eclipse a lua ficou ver-
melha como sangue. Na noite de 
12 de novembro de 1833 ,a chuva 
de estrelas na Nova Inglaterra, nos 
EUA.

SÉTIMO SELO 
A Vinda de Cristo  

e a igreja de Laodicéia

“E ao anjo da igreja de Laodiceia es-
creve: Isto diz o Amém, a testemu-
nha fiel e verdadeira, o princípio da 
criação de Deus: Conheço as tuas 
obras, que nem és frio nem quente; 
quem dera foras frio ou quente! As-
sim, porque és morno, e não és frio 
nem quente, vomitar-te-ei da minha 
boca. Como dizes: Rico sou, e estou 
enriquecido, e de nada tenho falta; 
e não sabes que és um desgraçado, 
e miserável, e pobre, e cego, e nu; 
Aconselho-te que de mim compres 
ouro provado no fogo, para que te 
enriqueças; e roupas brancas, para 
que te vistas, e não apareça a ver-
gonha da tua nudez; e que unjas 
os teus olhos com colírio, para que 
vejas. Eu repreendo e castigo a to-
dos quantos amo;sê pois zeloso, e 
arrepende-te. Eis que estou à por-
ta, e bato; se alguém ouvir a minha 

voz, e abrir a porta, entrarei em sua 
casa, e com ele cearei, e ele comigo. 
Ao que vencer lhe concederei que 
se assente comigo no meu trono; 
assim como eu venci, e me assentei 
com meu Pai no seu trono. Quem 
tem ouvidos, ouça o que o Espírito 
diz às igrejas” –Apocalipse 3:14-22

Interpretação Historicista Adventista

BABILÔNIA, QUEM É ELA?

Babilônia deriva da palavra “babel”, 
ou seja, confusão e tentativa de 
alcançar os céus pelas próprias mãos. 
Refere-se a um poder religioso romano 
que confunde a verdade, misturando 
o certo com o errado, apresentando 
uma doutrina adulterada, onde 
busca a salvação por meios humanos, 
como exemplos, obras e penitências 
e outros; e o perdão na mediação 
de homens, o que contradiz os 
ensinamentos bíblicos. Uma atitude 
reprovada por Deus. (…) Uma 
igreja que está embriagada não 
de vinho, mas com o sangue dos 
santos e das testemunhas de Jesus, 
quando perseguiram, torturaram, 
decapitaram, martirizaram os santos, 
pelo sistema político e religioso da 
época, queimando-os em fogueiras 
e suas bíblias, jogando para leões 
famintos o devorarem, a mesma que 
crucificou Jesus, matou os apóstolos, 
exceto João, que morreu de morte 
natural. Ela está estabelecida em 
cima de sete montes, sobre os quais 
a mulher está assentada, na cidade das 
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Sete Colinas de Roma. A Babilônia 
vai cair quando os fiéis sinceros 
saírem de lá, porque muitos estão 
sendo levados à perdição, enganados, 
inocentemente. Jesus o convida: “Saí 
dela povo meu!”

ANTI CRISTO, DE ONDE ELE 
VIRÁ?

O anticristo é humano, um homem 
do pecado e da perdição, que virá do 
sistema religioso papal. É aquele que 
quer tomar o lugar de Cristo, que é 
contra o Altíssimo e todos os seus 
santos, está presente no mundo todo 
com muito poder, unido a aliados 
políticos e aliança com líderes de 
todos os países, fará guerra contra 
os cristãos e matará a muitos, na 
Grande Tribulação, tempo em que 
serão entregues para serem presos, 
atormentados, odiados, por causa 
do nome de Jesus, durante três 
anos e meio, principalmente, após 
a instauração da marca da besta, 
um sistema mundial de controle 
político financeiro. No entanto, 
alguns cristãos serão protegidos e 
sustentados por Deus, durante esse 
tempo, de forma sobrenatural, fora da 
vista da serpente, a igreja no deserto.

JESUS, O QUE FAZ AGORA?

Deus tem um livro que registra tudo: 
toda palavra, todo ato, todo dever, 
todo secreto, todo negócio, toda 
oportunidade, toda tentação, todo 

sacrifício, todo sofrimento, toda 
compaixão (…) fielmente historiados, 
recapitulados, dia após dia, hora 
após hora. E Jesus se encontra no 
Santuário Celestial, ocupando a 
posição do grande Sumo Sacerdote, 
apurando os pecados colocados sobre 
Cristo, no seu trabalho mediatório, 
em favor do homem que se arrepende 
e confessa, e apagados e perdoados, 
conforme a verdadeira intenção, 
para que no grande dia da expiação 
final, seja completado o julgamento 
e decidido por Ele o destino de cada 
um, finalmente.

CRISTO, QUANDO VOLTARÁ?

Não existe uma data para volta de 
Cristo, é preciso estar atento aos 
sinais indicadores do seu retorno: 
presságios de desastres no céu, no 
fogo, na água e na terra. Na sociedade, 
na natureza, na religião e na família 
– “pais matando filhos; e filhos, os 
pais; irmão contra irmão”. O mundo 
vendo consequências do domínio de 
satanás como nunca visto. Antes virá 
a apostasia – uma caçada aos cristãos; 
e a manifestação do anticristo – 
impondo uma religião universal; e a 
moeda única – não poderá comprar 
nem vender sem o biochip – marca 
de submissão à besta (…) Em breve, as 
cortinas vão se abrir, logo saberemos. 
A escolha é pra toda eternidade. 
Portanto, vigiem!
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QUEM SÃO OS 144.000?

Os cento e quarenta e quatro mil é 
um grupo seleto e muito especial, 
que receberão os selos de proteção 
de Deus, para guardá-los, na Grande 
Tribulação, do Juízo Divino. As 
características deste povo eleito e 
separado é que na sua boca não achou 
mentira, nem deixou suas vestes se 
contaminarem, segue o Cordeiro para 
onde quer que vá, são as primícias de 
Deus e descendentes de Israel e não 
Jacó; porque um dia assumiram a sua 
verdadeira identidade enganadora 
e recebeu um novo nome e tiveram 
suas identidades submetidas ao poder 
transformador de Cristo. Porém, serão 
extirpados as tribos que assumem 
aparências diferentes do que de fato é, 
que adoram outros deuses – que não 
é só imagem, mas qualquer coisa que 
ocupa o lugar de Deus na sua vida.

ARREBATAMENTO, QUE 
ACONTECIMENTO É ESTE?

Com o cumprimento de todas as 
profecias apocalípticas, encerrando 
com a sétima taça da ira de Deus, 
sairá uma grande voz do trono 
celestial, dizendo: “Está feito!” As 
nuvens estarão escuras, e Jesus descerá 
brilhante, sentado sobre uma nuvem 
branca, rodeado de anjos; haverá um 
grande terremoto, porque a terra 
está madura, é hora da colheita – os 
mortos em Cristo ressuscitarão; os 
vivos em Cristo serão arrebatados. 

Mas – os mortos ímpios permanecerão 
nas sepulturas por mais mil anos; os 
ímpios vivos estarão em desespero e 
pedirão para que os montes caiam 
sobre eles porque não podem mais 
suportar, e morrerão. Contudo, os 
salvos viverão e reinarão com Cristo 
durante mil anos, no Paraíso de Deus, 
no terceiro céu e os ímpios estarão 
todos mortos. Começará o milênio.

MILÊNIO, QUEM ESTARÁ NA 
TERRA?

Depois do arrebatamento, a terra 
ficará sem forma e vazia, os céus sem 
luz e Satanás será preso nela por mil 
anos, como bode expiatório, apartado 
do rebanho e deixado só, sem ter 
ninguém para enganar, porque não 
existirá nenhum ser vivente habitando-
na, somente ele e seus anjos maus, 
num escuro abismo. Os céus estarão 
em festa, os salvos receberão o poder 
de julgar (…) E quando passado os mil 
anos, é a vez dos ímpios ressuscitarem 
e satanás será solto, pois terá a quem 
tentar. E então descerá do céu a santa 
cidade com a noiva adornada de 
Cristo, junto com Jesus e seus anjos. 
Aqueles que se perderam e satanás 
ficarão de fora e se juntarão para 
invadir a cidade dos santos, para 
tentar possuí-la, e fogo descerá dos 
céus e os consumirá, para que o mal 
seja destruído completamente. Será o 
grande conflito final, diante de uma 
nação inteira.
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JULGAMENTO FINAL, QUEM 
SERÁ O JUIZ?

Jesus entrou no lugar santíssimo do 
santuário celestial, para ministrar 
como juiz – porque o Pai deu ao 
Filho o poder do juízo. E se abrirão os 
livros e seremos julgados pelas coisas 
escritas neles. Não haverá oculto que 
não seja revelado, sejam as boas obras 
ou as más – o que poderia fazer e não 
fez e o que não poderia fazer e fez. 
Agora, todos já estão ressuscitados, 
comparecerão ao Tribunal de Cristo, 
o fiel e o infiel, o justo e o ímpio. E 
Deus porá as ovelhas à sua direita, e 
dirá: “Vinde, benditos de meu Pai…” 
; separando-as dos bodes à esquerda, 
que então dirá: “Apartai-vos de mim, 
malditos, para o fogo preparado para 
o diabo e seus anjos (…) Portanto, 
nenhuma condenação há para os que 
estão em Cristo Jesus e guardam os 
seus mandamentos.

DE VOLTA AO PARAÍSO

Depois dos mil anos nos céus, a igreja 
desce para terra, numa cidade feita 
de ouro puro e cristal, e Jesus dará 
a sentença final para os ímpios, e o 
fogo que os consumirá, purificará o 
planeta para que Deus transforme 
numa nova terra, voltando a ser o 
Éden restaurado e perfeito. Nesta 
cidade santa teremos o trono de 
Deus porque Ele habitará aqui 
conosco, num paraíso, e seremos 
uma só família. Os animais serão 
mansos, todos poderemos brincar, 
não teremos mais riscos, voltaremos a 
ser eternos, nunca mais morreremos, 
nem sentiremos dor ou cansaço, não 
envelheceremos, recuperaremos a 
beleza perdida e seremos perfeitos. 
Finalmente, felizes para sempre.

3 - MESO-TRIBULACIONISTA

Todo o mundo cristão concor-
da que Cristo voltará e que a Grande 
Tribulação será um período de sete 
anos, onde haverá três anos e meio 
de falsa paz e três anos e meio de per-
seguição e grande ira, e que haverá 
o arrebatamento, uma transição da 
mortalidade à imortalidade para os 
salvos. As opiniões se dividem em três 
correntes escatológicas:

1. Os pré tribulacionistas afirmam que 
Jesus vem buscar a igreja antes 
de iniciar a Grande Tribulação, 
ou seja, antes dos sete anos de 
tribulação.

2. Os pós tribulacionistas acreditam 
que Jesus vem buscar a igreja 
no fim dos sete anos, e que irão 
passar por todo o período de 
tribulação.
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Existe uma terceira interpreta-
ção para a cronologia deste evento que 
não poderia deixar de abordar que 
são os “Meso-Tribulacionistas”. Eles 
defendem que a Igreja será arrebatada 
na metade da grande tribulação, ou 
seja, do período de sete anos, pas-
sarão aqui três anos e meio de falsa 
paz, e que os salvos serão poupados 
da grande ira, nos outros três anos e 
meio, levados ao céu.

As diversidades de opiniões 
se dá devido as Escrituras Sagradas 
não nos mostrarem claramente as 
ocorrências em ordem cronológica, 
acerca dos tempos finais. Foi nos 
revelado tudo que vai acontecer 
nos últimos eventos da história do 
mundo e o destino final do homem, 
mas não sabemos as sequências em 
que se realizarão tais ações. Contudo, 
sabemos que vivemos no período 
decisivo que selará a história da igreja, 
os últimos momentos proféticos, o 
alpha – início das dores.




