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10 REFLEXÕES DA VIDA 

Apresentação 

 

Esse livro reúne algumas poesias de muitas escritas ao longo da 

vida, foi no Distrito do Iata quando estudava no ensino fundamental 

que iniciei minhas poesias e poemas. 

Professores e professoras quando chegavam as datas cívicas ou 

comemorativas, me incentivavam a escrever sobre o assunto a ser 

desenvolvido e me encarregava da apresentação com recitações e 

dramatizações. Declamava também em praças, nas igrejas e assim 

fui criando o prazer de escrever e apresentar, em festa de aniversário 

e casamentos. 

Com o passar do tempo me tornei professora e aproveitava 

minhas poesias nas minhas aulas e apresentações com meus alunos, 

hoje aposentada me despertou mais o interesse de escrever e usá-las 

em temas variados, espero que meus leitores possam apreciar o meu 

trabalho e que seja eficaz em suas vidas. 
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Prefácio 

     

A poesia é pura inspiração que transmite ânimo, desperta o 

espírito, mostra perspectivas para os dias de amanhã, trás 

aspirações, nos revelam sonhos, abre portas para amar, para sorrir, 

para lutar, nos desperta ideias sentimentos e emoções. 

Por isso, leia descubra seus próprios sentimentos e 

necessidades e no final de cada uma delas encontrarás uma pequena 

reflexão que o ajudará a perceber o quanto são dotadas de 

inspiração e anseios, onde poderá ter lugar de destaque em 

programas culturais direcionadas adequadamente a cada 

circunstancia. 

Fornecendo lhe as chaves para discernir o valor poético que é a 

língua maternal da humanidade.  
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O QUE É A VIDA 

 

A vida é uma mistura de oportunidades 

Não quebre seus propósitos mesmo nas dificuldades 

Porque o vento não trabalha numa só direção 

Escolha a melhor e siga sua posição 

Cuide de sua nova vida ponha Deus na direção 

Dê passos de fé para os desafios enfrentar 

Que eles são importantes para te orientar 

Em seu progresso e capacidade 

Porque seu progresso Deus te dará de verdade 

Te concederá visão e até sabedoria 

Seja determinado em todos os seus dias 

Seja sábio faça por você e pelas as pessoas 

Seja grato por tudo que terás uma vida boa 

Que Deus confiará mais em suas mãos 

Se posicione e tenha direção 

Porque o inimigo veio só roubar matar e destruir 

Não ceda às fraquezas seja forte que as bênçãos irá fluir 

Em Atos 12:1 a 6 Pedro nos mostra confiança 

Estava preso e perseguido mas de Deus tinha esperança 

Ali veio o Anjo do Senhor 

E a Pedro da cadeia o livrou 

Creia também que suas algemas irá cair 

As portas pra você com certeza irá se abrir 
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E as bênçãos do Senhor irão te alcançar 

E Ele estará contigo para te abençoar. 
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A AUSÊNCIA DE MULHER 

 

Uma casa sem mulher 

Veja como ela é: 

As crianças cheias de meleca 

No quarto, na sala jogadas estão as bonecas 

As crianças amanhecem de pijama 

Toda desarrumada as camas 

Pratos sujos, copos também 

Os tapetes jogados, sujos como ninguém 

A casa toda empoeirada 

Com cortinas mal lavadas 

Cozinha suja com mau cheiro 

Agora imagina o banheiro 

Ninguém aguenta o fedor 

Da sala ao corredor 

Tudo tá contaminado 

Deixa qualquer em mal humorado 

Pia cheia até a mesa 

Tudo precisando de limpeza 

Pasta de dente jogada na banheira 

Imagina a geladeira 

Toda desorganizada 

Com comidas e estragadas 

O cesto de roupa suja lotado 
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Com um mal cheiro horrorizado 

Na sala TV bem alta ligada 

A lâmpada da sala queimada 

Na pia a água pingando 

No fogão o gás vazando 

E a meninada  brincando formando aquele lamaçal 

Imagine o quintal: 

Os animais com mau cheiro 

Imagine o terreiro 

Todo sujo por limpar 

Por ausência de uma boa mulher faz 

E o homem não é capaz 

De uma mulher defender 

Ainda não se conscientizou que é dela que ele veio nascer 

E que nos últimos dias a mulher tem sido violentada 

E essa violência é pelo homem executada 

Por isso mulher lute por seus direitos 

Que você conquiste dos homens o seu respeito 

Seja na vida o que for resgate a sua senha 

E nunca volte atrás ao assinar a lei Maria da Penha. 
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A BOCA 

 

A boca foi feita para o outro abençoar 

Para agradecer e para vidas transformar 

Usar palavras de libertação 

Em pró de seu irmão 

Para edificação de vidas que são necessitadas 

Que com tuas palavras elas serão transformadas 

Use a com inteligência e sabedoria 

Que colherás coisas certa por todos os teus dias 

Não use palavras de destruição 

Que ela a ti corroerá destruindo teu coração 

Dê a Deus prioridade 

Com elas ajudam seu irmão ser curado 

E por Deus também serás abençoado 

Assim Deus vai te acompanhar 

Serás vaso de bênçãos e vidas irás ganhar 

Saiba usar sua boca que será benção para você 

Nada do inimigo irá prevalecer 

Porque serás u vaso escolhido do senhor 

De bênçãos de paz em vaso edificador 

Sendo sábio no bem mas simples no mal 

Porque Deus estenderá sua mão no momento fatal 

Que dele você precisar 

Por seres obediente Deus te ouvirá 
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E com tua boca clamarás 

E Deus contigo estará. 
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A GRAÇA 

A graça é um favor não merecido 

É dar algo de valor a quem não merece, mas precisa ser atendido 

É tratar alguém melhor do que ela merece 

É dar atenção dá carinho a alguém que até te esquece 

E tratar o outro bem melhor do que nós esperamos ser tratado 

Por isso nunca dê ao outro o que não é do seu agrado 

É não desistir daqueles que de nós desistem 

Que seja firme persistente e no amor insiste 

Porque a graça é concedida aquele que sabe amar 

Que tem amor pelo próximo e que sabe até perdoar 

A graça é dádiva de Deus 

Concedida somente aos seus 

Que cumpram sua palavra constantemente 

Que valoriza o outro diariamente 

Que por ele está disposto a o servir 

Com carinho e prazer sempre que o pedir 

Por isso se deve dizer 

Graças a Deus por tudo que chegou a fazer 

Porque se você fez, porque graças a Deus que te deu capacidade 

Agradeça sempre a Deus por toda a bondade 

Que Ele a te concedeu 

Essa graça que Deus te deu. 
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A FAMÍLIA É ÁRVORE DE AMOR 

 

A família é comparada 

Com uma árvore bem plantada 

Em solo fértil, com raiz forte porque cultivamos 

E constantemente cuidamos 

Para brotar, para florescer 

Dando bons frutos para o mundo ver 

Seus galhos unidos pela mesma raiz 

Com seus frutos saudáveis, como se diz 

Sendo sustentado por um tronco comum 

Sendo forte, corajoso como nenhum 

Para suportar as tempestades 

Que às vezes se tornam em adversidades 

Família tem que ter laços duradouros 

Porque Deus nos deixou como um tesouro 

Para crescer e multiplicar 

E a sua palavra anunciar 

Não importa se é de sangue ou de coração 

O importante é que o amor brote com ternura e ação 

Unidos que se apoiam incondicionalmente 

Querendo o bem o outro constantemente 

Que se sacrifiquem sem nada pedir 

Que celebrem as conquistas e juntas venham usufruir 

Que possam ser como um suporte na hora da dor 
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Até na hora de chorar seja um consolador 

Há famílias plantadas desde a primeira semente 

Outras brotam por acaso, outras separadamente 

Vindo do mesmo tronca, ficando um pouco isolado 

Mas merece o mesmo amor porque é enraizado 

Porque família é sangue de seu sangue que você semeou 

Família é dadiva de Deus que nos de nosso Senhor 

Papai, você é esta árvore de edificação 

Por isso Papai, ame a família e cumpra a sua missão. 
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A HUMANIDADE 

 

A humanidade a gente encontra na nossa periferia 

É o pobre que faz a calçada , limpa a rua todo dia 

Até a cidade é por Ele construída 

Trabalha com sacrifício todos os dias de vida 

É Ele que planta é Ele que colhe para seu patrão comer 

É Ele que cultiva e cuida até vê-la crescer 

Ele é a base de toda a sociedade 

Se o grande se alimenta bem mas explora sua capacidade 

Acha que o pobre é inferior 

Mas o pobre tem seu valor 

Sem ele a máquina não funcionará 

A universidade pararia 

O comércio não iria funcionar 

O pobre ajuda o rico o seu dinheiro ganhar 

Mas paga ao pobre uma merreca 

Faz do pobre uma boneca 

Negam a ele até instrução 

O pobre hoje até perde direito a educação 

É colocado em uso e pelos grandes enganados 

Porque só cobra e por eles são sabotados 

O pobre constrói e põe pra funcionar 

Trabalha todos os dias pra poder se alimentar 

Mas o pobre é humano sabe dividir o pão 
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E em todos os seus dias ao outro estende a mão 

O rico tem dívida com o pobre porque faz tudo para o inferiorizar 

Não sabe que o que ele tem foi o pobre que o ajudou a conquistar 

O pobre até financia o estado 

Constrói, costura faz até calçado 

Para  o rico vender e com isso lucrar 

Não reconhece ele que foi o pobre que fez funcionar 

Até vítima de crimes o pobre passa a ser 

Ele é parte da sociedade que o rico vem depender 

Mas o escraviza tira dele o conhecimento 

Pra não conhecer seus direitos deixando-o no sofrimento 

O rico não imagina o alto preço a pagar 

Que um dia com Deus conta irá ter que prestar. 
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A MENTE DO SER HUMANO 

 

A mente do ser humano 

Não deve se contaminar 

Principalmente com a mentira 

Que o incentiva a errar 

A construir inimizade 

que venha se prejudicar 

 

Deve limpar a mente 

Retirar os maus pensamentos 

Que os pode perturbar 

Em todos os seus momentos 

Deixando os até descrente 

Sem fé e sem alento 

 

Deve retirar da mente 

Toda espécie de confusão 

Ter um bom discernimento 

Para ter boa posição 

Não agir por impulso 

Mas agir com a razão 

 

Deve retirar a cobiça 

Que produz a vaidade 
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E a vaidade crescendo 

Dá a luz a promiscuidade 

Se assim vivenciar 

Perde a credibilidade 

 

Deve ocupar sua mente 

Com boas práticas e atitudes 

Buscando o que edifica 

Para ter boas virtudes 

Que no futuro e no presente 

Terás alguém que te ajude 

 

Deve ocupar sua mente 

Com aquilo que que é verdadeiro 

Com tudo que é amável 

Que serás um pioneiro 

Com tudo que é justo e puro 

Que em tudo será guerreiro. 
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A MULHER DE HOJE 

A mulher de hoje pode ser uma esposa exemplar 

Exercendo suas funções em que ela se formar 

Rainha, princesa, juíza ou costureira 

Médica, dentista ou até cabeleireira 

O que importa é que é instrutora 

No que faz seja enfermeira ou professora 

Médica zeladora ou motorista 

Sei que a mulher tem uma lista 

De profissões para executar 

Fora de casa ou no lar 

 

Seja jornalista, comerciante ou empresária 

Governadora , cozinheira ou secretária 

Mãe, babá, goleira oi  ou senadora 

Costureira , Gari ou administradora 

A mulher é atraente meiga e  cativante 

 

Seja ela pastora, missionária ou comerciante 

Psicóloga, dentista em tudo é atuante 

Mesmo sendo bailarina 

Atriz, desenhista ou até dançarina 

Arquiteta, pintora ou até radialista 

A mulher realmente é uma verdadeira artista 
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Porque sabe amar, é movida de emoções 

A mulher é capaz de transformar corações. 
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A PAUSA DA MAMÃE 

 

Como uma forma disfarçada de dedicação materna desprezar 

Dizem não pause sua vida pelos filhos 

Pois quando crescer vão te abandonar 

Mas verdadeira mãe vive eternamente na pausa por um ser que no mundo 

colocou 

Porque no coração de mãe eternamente brota o amor 

Por um filho ela pausa: 

Uma ligação importante, o seu sono todos os dias 

A reunião de trabalho, ou algo que lhe traga alegria 

Até mesmo uma oportunidade profissional 

Pausa até a poupança, o seu fundo capital 

A saída com as amigas até os planos de viagens 

Mãe desiste e desmarca a passagem 

As idas ao cabeleireiro 

Porque até difícil fica pra juntar o dinheiro 

Pausa o coração 

Porque aumenta a sua preocupação 

Pausa até a própria vida para do filho respirar 

Aquele que para o mundo ela veio colocar 

E ele sai por aí a conquistar o mundão 

Aí é que aumenta a sua preocupação 

Mas ele nunca deixou de ser dela um pedaço 

Pois foi carregado em seus braços 
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Porque filhos não são do mundo são heranças do Senhor 

São produtos de nossas pausas de carinho e de amor 

Pois é na pausa da vida que a memória é construída 

E se fortalece o vínculo e cura se as feridas 

Que se vive um parra o outro em meio tristezas e alegrias 

Entre dores e sacrifícios como mulher 

Se ajunta os ingredientes de colher em colher 

Até o sabor se sentir 

De ternura de carinho que sua mãe colocou ali 
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A SAUDADE TRANSFORMA A GENTE 

 

A saudade é água corrente 

Entre o passado e o presente 

A saudade vem a tona 

Ela se sente a dona 

Torna a passar novamente 

No coração e na mente 

Saudade transforma a gente 

E nos ensina a agir 

Até com outro competir 

Ela nos faz memorizar 

Tudo que veio passar 

No amor na vida no lar 

Por onde a vida é passada saudade nos faz lembrar 

As vezes nos traz alegria 

Ou até talvez agonia 

Dependendo da situação 

Saudade afeta o coração 

Saudade nos ensina a mudar 

Do comportamento de amar 

Ela chega até ter direção 

Porque a saudade ensina a tomar decisão 

Ela é em nossa vida companheira 

Em toda a nossa carreira 
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Saudade de alguém que se amou 

Que com o tempo acabou 

Saudade de alguém que se foi pra não mais voltar 

Aí ela demora e se acabar 

Saudade de um lugar por onde se andou 

Que em vida marcou 

Saudade de pai mãe e da família 

A saudade é uma trilha 

Porque por ela somos dominados 

Saudade até de um prato bem preparado 

Saudade da infância e até da juventude 

Porque a saudade continua em todas as nossas atitudes. 
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A SAÚDE 

 

A saúde do ser humano virou comercialização 

O que importa ao mundo de hoje é somente ambição 

Se você vai ao médico para se consultar 

Logo uma nova receita o médico vem te passar 

Mal olha pro paciente remédio vem prescrever 

Aí se corre pra farmácia que estão prontos a te vender 

Porque a tua doença pra eles é lucro garantido 

E você mesmo doente por eles és socorrido 

Hoje na medicina o que interessa é a competição 

De marcas de produtos que te chamem atenção 

A filosofia e a química contribuíram na medicina para se desenvolver 

Essa produção de drogas que os remédios vem prescrever 

Enquanto se toma um remédio para a doença curar 

Com esse surgiu outra no seu corpo pra outro remédio tomar 

Enquanto ameniza uma doença uma outra vem surgir 

O mundo da medicina disso vem usufruir 

Somos nós os prejudicados 

Quando se fica internado 

É que a dose de medicamento aumenta 

Você não sabe se aguenta 

Se vai sair pra casa ou pro cemitério 

A medicina comercial é um mistério 

Porque o que importa é lucrar é o funeral 
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Chegam até disputa pra ganhar seu capital 

Até na hora da morte você tem conta a pagar 

Até sua própria família, os seus bens vem disputar. 
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A VIDA DO PROFESSOR 

 

Professor pelo mundo é julgado 

Pela família do aluno ele é criticado 

Por alguns são até perseguidos 

Trabalham as vezes com o coração ferido 

Mas tem prazer de sua semente semear 

A do conhecimento e ver frutificar 

Mesmo sendo regada com pouco tempo que tem 

E não ser reconhecido por ninguém 

Nem pelos alunos, nem pelos seus pais 

Mesmo assim se sacrificam até demais 

Dorme tarde porque cedo tem que acordar 

Porque além da escola tem sua família pra cuidar 

Com os deveres escolares que são em demasia 

Diários, avaliações, atividades pra todos os dias 

Além de problemas escolares pra enfrentar 

Torna-se pai e mãe do aluno pra educar 

E o aluno com problemas ele tem que ouvir 

E são vários casos diferentes  para o professor refletir 

E além do mais tomar decisões 

Pra ajudar o jovem em determinadas situações 

As vezes por seu chefe chega até ser perseguido 

Não se sente a vontade por ter trabalho interferido 

Até mesmo o que faz chega até ser criticado 
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Por colegas de trabalho que convive a seu lado 

O professor atualmente não tem apoio total da educação 

E a cada dia que passa novos planos em ação 

Novos projetos de trabalhos em tempos pra desenvolver 

Sua rotina é tão intensa que chega até adoecer 

Com um mísero salário 

Doente e sedentário 

Nem tempo pra cuidar de si tem 

Porque vive sempre em prol de alguém 

De sua própria vida se esquece 

Mas atenção e bom salário merece. 
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A VITÓRIA 

 

A vitória não é para quem quer 

É quem não desiste da fé 

E para quem sabe lutar 

Que jamais desiste, mas sabe perseverar 

Mesmo que esteja cansado 

Não fique acomodado 

Que mesmo em momentos de dificuldades 

Segue acreditando de verdade 

Que mesmo dando o contrário 

Enfrenta o adversário 

Que em Deus em tudo vem sempre acreditar 

E que Deus em tudo vem controlar 

E segue sua caminhada 

Mesmo sendo longa a jornada 

Seu desejo de vencer é maior 

Pensa sempre num futuro melhor 

Que seu troféu irá conquistar 

Segue em frente sem parar 

Não desiste em seu caminhar 

Retirando os espinhos 

Que as vezes o faz tropeçar 

Mas com muita fé continua a caminhar 

Não porque seja forte e tenha vigor 



 

 
 

36 REFLEXÕES DA VIDA 

Mas por ter Deus  seu favor 

Por isso não só deseje ser vitorioso 

Lute e seja corajoso 

Para sua vitória alcançar 

Que com certeza Deus a seu lado está 

Porque somente os fies e lutadores 

São os verdadeiros vencedores. 
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ADOLESCENTE SEM MÃE 

Na fase da adolescência 

Mãe se torna impaciência 

Pensa que sem ela tudo seria melhor 

Não se conscientiza que no mundo sem mãe dá até dó 

Porque o mundo lá fora te oferece de tudo 

E se achas o peitudo 

Capaz de agir e aceitar 

Não sabendo que sem mãe tens mais é que fracassar 

Porque a mamãe do teu lado 

Ela vê o teu estado 

E está apta a te ajudar 

E nos teu piores momentos te ajuda a levantar 

Mãe te livra da contaminação que o mundo te oferece 

As más companhias, as drogas até por ti ela faz prece 

Ela te acompanha noite e dia 

Se preocupa com tua dor e com tua agonia 

Se você se alimentou, ou se estais agasalhado 

Mãe tem prazer de está a teu lado 

Mãe sabe cuidar não importa a tua idade 

Mas queres trocá-la por qualquer futilidade 

Por aqueles teus amigos da praça, da escola ou do cinema 

Mentalize bem, pois aí começa os teus problemas 

Porque se não fizeres o que for do teu agrado 
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Serás por eles rejeitado 

Passam até a te punir 

Te rotula, chega até te excluir 

O mundo não para pra te escutar 

Te exige máxima eficiência ai de ti se não apresentar 

Serás mais um reprovado 

Por eles disseminado 

Por isso precisas a tua mãe valorizar 

Mesmo estando doente ou fracassado a teu lado ela está 

Se dedica totalmente 

Porque mãe, sabe amar. 
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ANTES NÃO EXISTIA 

 

Antes não existia essa tal de tecnologia 

Que hoje ao mundo contagia 

Poucos andam de pé no chão 

A maioria é de avião 

Não existia a tal de internet 

Nem computadores 

Nem tus de plasmas ou lied 

Não existia ar condicionado 

E mesmo assim o povo não vivia preocupado 

Porque o tempo mudou 

E o calor aumentou 

Não existia também celulares, tabletes, notebooks e laptop 

Hoje a moda pegou que tem dado até choque 

Em quem não sabe usar 

Está a desperdiçar 

O que passa nessa nova geração 

Que vive sem buscar a Deus e sem oração 

Porque o tempo é muito pouco 

Todos correm que nem louco 

Atrás de competir e está em conexão 

O que interessa a eles é fofoca e competição 

Onde a sua família inteira 

Fica por derradeira 
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Sem diálogo sem atenção 

Filhos absolutos vive sua própria intenção 

Obediência não existe, só eles que tem razão. 
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APRENDA A VIVER 

 

Aprenda a viver para poder superar 

Porque Jesus perdoou e nos ensinou a perdoar 

E na cruz Jesus falou: 

Perdoa porque não sabem que fazem a este povo pecador 

Por isso não fique a reviver 

O que ficou para trás que magoou você 

Para não seres uma pessoa perturbada 

Ninguém quer ficar a teu lado por seres desequilibrada 

Por os outros viver a culpar 

Como que os outros por você possa se responsabilizar 

Não acuse, não condene, não faça o outro perder a razão 

Que findarás ficando frustrado, em péssima situação 

E ninguém quer ficar a seu lado 

Depois te sentirás rejeitado 

Por isso não cobre, não atire pedrada 

Não descarregue nos outros aprenda seres respeitada 

Não jogue o ódio nos outros, não tire a paz de ninguém 

Porque conheces a verdade, por isso pratique o bem 

Não seja sinônimo de opressão 

Não culpe, não oprima, não critique sem razão 

Não traia, não seja grosseiro 

Que sofrerás consequências e por elas serás prisioneiro 

E quem assim faz, não supera, não consegue aceitar 
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E no futuro até de Deus vem divulgar 

Em Romanos 13:9 nos ensina a amar 

Amar a seu próximo como a si mesmo e não praticar o mal 

A boca é um sepulcro aberto e uma peçonha mortal 

Que condena e abençoa e te liberta do mal. 
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ATENDA A VOZ DA CONSCIÊNCIA 

 

Precisamos atender a voz da consciência 

Porque tudo que fizermos de mal disso temos ciência 

Do que é certo ou errado 

Porque colhemos na vida aquilo que temos plantado 

Sendo egoísta ou orgulhoso 

Terá um final penoso 

Apesar que as pessoas reagem contra o que é correto 

Mesmo feito com amor consideram incorreto 

Como os irmãos de José que o venderam por invejar 

Pagaram um preço bem alto e conta tiveram que prestar 

Há no mundo atual a briga pelo poder 

São pessoas sem propósito temos que nos defender 

Porque pelo próximo não tá existindo amor 

Precisamos manter a fé e ouvir a voz do Senhor 

Para se livrar da depressão 

Da inveja do egoísmo deste mundo de ilusão 

De sentimentos diabólicos que não quer ver nosso crescimento 

Pois se incomodam até com nossos sentimentos com pensamentos maliciosos 

Por natureza são maldosos 

Mantenha sempre a distância 

Não se troque por sua ignorância 

Mantenha a fé seja solidário 

Abra sua visão vença o adversário 
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Onde não há visão o povo perece 

Seja sábio tolerante que seu amor permanece 

Pense como vai reagir 

Em Deus venha refletir. 
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BRASIL DA DECEPÇÃO 

Esperança posto a prova 

Só o Brasil pega a sova 

Para a educação de suas crianças está perdendo a esperança 

Pra cuidar da saúde de seu país não é capaz 

No Brasil não existe mais 

A mentira dos maus brasileiros 

Se encontra no escuro por derradeiro 

Com tudo camuflado 

Mas está revelando o passado 

De quem o erro praticou 

Agora não se conformou 

Procurando razões para se defender 

Dizendo não sou eu , mas foi você 

Que tal desvio praticou 

E a prova está improvada sem saber quem executou 

Se foi presidente ou se foi o senador 

Se foi o prefeito ou o vereador 

Assim prossegue a investigação 

Sem nenhuma solução 

Só sei que dinheiro para os necessitados 

Não tem, foi desviado 

Aí querem privatizar 

E os milhões não irão voltar 
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E na classe baixa 

Querem meter a mão na caixa 

Para retirar de quem não tem 

Para quitar as dívidas de quem 

O nosso dinheiro roubou 

E a nossa saúde está sem defensor 

Sem leito, sem remédio, sem assistência 

Isso é pura incompetência 

De um país mal administrado 

Que se encontra a educação 

O professor mal remunerado em péssima situação 

O professor é aquele que estrutura a família 

Que ensina o seu filho a acertar a trilha 

Que precisa percorrer no mundo que o espera 

E o professor o aperfeiçoa e as autoridades não a recupera 

Com um salário melhor 

Tem professor vendendo pastel e bodó 

Pra cobrir sua despesa 

Em prol de sua defesa 

Para poder as contas pagar 

E a classe alta nosso dinheiro a desviar 

É brasileiro passando fome e muitas necessidades 

No interior e na cidade 

E ninguém pra estender a mão 
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Brasil está uma decepção 

É o mal sobre o bem prevalecendo 

É inocentes morrendo 

O Brasil nada de enxergar 

É correndo atrás de projetos pra conseguir aprovar 

E quando é aprovado 

O dinheiro é desviado 

E o povo brasileiro 

Fica por derradeiro 

Sem assistência, sem atenção 

Brasil, só é decepção. 
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COMECE COM O QUE TEM 

 

Comece com o que tem pare de se lamentar 

Seja como a lagarta que parou de rastejar 

Que com esforço e espera numa borboleta se transformou 

Depois de tanto esforço essa borboleta voou 

Pense nas coisas de cima a palavra é viva e eficaz 

Abre o teu coração procure nela crescer mais 

Porque Deus está com você para te ajudar 

O que hoje se torna distante real logo vai tornar 

Dê condições a Deus trabalhar em teu coração 

Para que as pessoas caminhem propagando a salvação 

Em 2 Reis 2:19 a 22. 

O profeta Elizeu não deixou nada pra depois 

A terra estava boa, a água era o problema para resolver 

A água simboliza o espírito para aquele que em Deus crer 

Elizeu pegou o sal que é a fé e jogou na vertente 

Assim diz o Senhor, purificarei a água que ficou limpa e resplandecente 

Dali os males todos cessaram 

Pare de ficar com coisas que só te atrapalharam 

Aja com fé que quando a fé muda os resultados mudam também 

E com certeza com Deus irás muito além 

Mude o espirito faça declarações fortes e poderosas 

Que serás assim em tua vida vitoriosa. 
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COMO SE MANTER JOVEM 

 

Não se preocupe com números que não são essenciais 

Se preocupe com a idade peso altura e algo mais 

Procure manter os amigos divertidos 

Porque esses te alegram e são bem emotivos 

Os que forem depressivos a esses procure ajudar 

Aprenda computadores procure se informar 

Sobre artes jardinagem 

Não estacione na garagem 

Não que seu cérebro se torne um preguiçoso 

Pode adquirir Alzheimer  e isso é perigoso 

Procure na vida sorrir 

E nunca venha desistir 

Porque as lágrimas podem chegar 

E tens que está preparado para na vida aguentar 

Rodeie-se de tudo que ama 

Família, animais sua cama 

Tome cuidado com a saúde 

Se mantenha como a juventude 

Se estável procure melhorar 

Se não consegue, procure alguém pra te ajudar 

Faça sempre uma viagem ao centro comercial 

Até a um país diferente reservando seu capital 

Diga as pessoas que a ama 
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A cada oportunidade aumentará sua fama 

E assim perceberá que sua amizade continua a crescer 

E o que importa mais quem é que tens na vida com você 

Tome na vida uma decisão de amar 

E agradeça todos os dias por poder se levantar. 
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COMO VIVE A GERAÇÃO DE HOJE 

 

A geração de hoje vive sem petição 

Sem amor sem competição 

Sem honra e sem respeito 

Ainda quer ser cheia de direitos 

Filhos que só envergonha 

Se derrota na maconha 

Não se esforça para trabalhar 

E quer do bom e do melhor que chega até a roubar 

Não quer ter na vida nenhuma responsabilidade 

Não importa a idade 

Sem carinho, sem limite sem atenção 

Quer ser compreendido e quer ser cheio de razão 

Vive todo distraído 

Do dever desaparecido 

Sem sonhos pra realizar 

Não pensa em seu futuro, só o hoje que vem contar 

Depois vai ficar chorando 

E de tudo se queixando 

Pensa até que tudo acabou 

E que a vida terminou 

Deseja até se matar 

Não sabendo que assim não poderá se salvar 

Que a vida pertence ao Senhor 
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Nosso Deus o criador 

Que não procuram conhecer 

Muito menos obedecer 

Não sabem que sem Deus não há salvação 

Acorde e obedeça que receberás teu perdão. 
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CRIANÇA AO NASCER 

 

Criança ao nascer tu traz alegria em teu lar 

Porque és dádiva de Deus pra família abençoar 

Por isso que tu mereces carinho, amor e atenção, 

Porque transmites a todos muita satisfação 

Principalmente quem sabe amar 

De ti realmente sabe cuidar 

Criança você merece aconchego e dedicação 

Um lar cheio de paz e com muita atenção 

E alguém que te acompanhe em todos os teus momentos 

Que saiba está a teu lado até no teu sofrimento 

Criança, Deus te formou 

E o mundo você transformou 

Com sua maneira de ser 

Crescendo e como bebê 

A sorrir e a gracejar 

Com tua maneira de aprender a falar 

Com os teus primeiros passos 

Demonstrando embaraços 

Até teu meio social te encontrar 

Vens ao papai e a mamãe conquistar 

Os quais se dedicam a você 

Dia e noite até crescer 

Na esperança de com eles ficar 
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E quando cresce sua própria família vem formar. 
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CRIANÇA TEM DIREITO 

 

Criança tem direito a uma boa sala de estudo 

Professor habilitado pra aplicar bom conteúdo 

A uma escola equipada 

Para não lhe faltar nada 

A criança tem que ter 

Um bom estudo e lazer 

A criança tem que ter uma educação diferente 

Uma escola estruturada sendo bem eficiente 

Pra atender a criançada 

Que não pode ser descriminada 

Seja ela o que for 

Na escola tem que ter atenção carinho e amor 

Porque a criança confortada nem na escola aperreia 

Vai e vem sorrindo não apresenta cara feia 

Não adianta a escola ser um prédio de glamour 

Se ninguém der a criança o seu devido valor 

Porque ela precisa escrever e desenhar 

Ler ouvir e até mesmo copiar 

Qualquer que seja sua atividade 

Ela exerce de verdade 

Tudo que a ele for cobrado 

Precisa de você a seu lado 

Pai mãe e professores 
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São esses seus instrutores 

A criança tem direito 

De tudo isso e muito mais 

Para poder crescer em paz. 
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É A MULHER 

 

Deveria agradecer a mulher, for ela que te deu a luz 

Seja grato e agradeça nosso Salvador Jesus 

É a mulher que te cuida e te dá toda atenção 

Do deitar ao levantar até na hora da refeição 

É ela que lava a tua roupa e também teu lençol 

Naqueles dias bem quentes em que aparece o sol 

É ela que prepara toda tua alimentação 

É ela que dá luz a teus filhos e a amamentação 

Que cuida dele e vê crescer 

Juntamente com você 

É ela que escuta e te dá toda atenção 

E quando estais doente, é ela que te estende a mão 

É ela que limpa tua casa e deixa tudo organizado 

Você homem deveria está sempre a seu lado 

É ela que se preocupa com o que estais a fazer 

As vezes não pode perguntar a onde estava você 

É ela que lava e passa tua roupa pra sair 

Pro trabalho, pra igreja ou passear por aí 

Ela te dá carinho e te deixa satisfeito 

Na sala, na cozinha, no banheiro ou até mesmo em teu leito 

É ela que escuta as ordens que você dá 

Muitas vezes sem poder, mas faz pra te agradar 

É ela que as vezes te alerta pra não  cair 
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Em algumas ciladas que preparam para ti 

É ela que todo mês TPM vem sofrer 

E você deveria sua mulher compreender 

É ela que até teus filhos na escola vai levar 

Marcando até o horário na hora de buscar 

É ela que prepara do café, a merenda, o almoço e o jantar 

Seu trabalho nunca acaba, enquanto tu comes e vais deitar 

É ela que também cuida do quintal e dos animais 

É acarretada de responsabilidade sem reconhecimento dos demais 

É ela com capacidade exerce até tuas profissões 

E você homem deveria ouvir suas opiniões. 
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EM SUA CAMINHADA PERSISTO 

 

No dia em que nascestes criei em mim ilusão 

Achei que contigo caminharia segurando sempre tua mão 

Achava que te conduziria pelo melhor caminho 

Sem pensar realmente na existência dos espinhos 

Que talvez mude a sua direção 

Que te faz tomar outra decisão 

Que eu como mãe jamais conseguiria 

Transformar sua vida num mundo de fantasia 

De paz de amor de esperança 

Mas existem os espinhos pra tirar a confiança 

Mas mesmo assim eu existo 

E na sua vida persisto 

A teu lado sempre estar 

Dando força e coragem para não desanimar 

Porque o caminho é longo para você prosseguir 

E precisas caminhar e nunca dele desistir 

Só assim conseguirás o seu final com firmeza 

Tendo todo o meu apoio e em Deus a certeza 

Que a seu lado estará 

Em todos os seus momentos Ele te ajudará. 
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EMOÇÕES CONTAMINADAS 

 

As emoções venenosas 

Devem ser observadas 

Uma delas é a raiva 

Que nos deixa transtornadas 

Capaz de ultrapassar 

Os limites da caminhada 

 

Às vezes é incontrolável 

Até a calma pode recuperar 

Porque a raiva saiu 

A cama volta ao seu lugar 

Por a raiva ter sido expressa 

A calma vem normalizar 

 

Quando ela chega a remoer 

Sem chegar a uma solução 

Ela passa a ser danosa 

Com desordem e obsessão 

Causando fobia e até insônia 

Podendo causar ataque de 

Pânico e compulsão 
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A ansiedade extrema 

Prejudica a inteligência 

Passa a agir por impulso 

Não age com a consciência 

Com as frustrações é intolerante 

Não importando a abrangência 

 

A raiva é uma emoção 

Difícil de ser evitada 

Ela é intransigente 

E fácil de ser observada 

Pois fortalece e contamina 

E não tem hora marcada 

 

A outra é a preocupação 

Que nos deixa perturbado 

Nos levando preocupado 

Sem achar uma solução 

Nos deixando impossibilitado 

 

A outra ansiedade 

Que não nos deixa meditar 

Impedindo os limites 

Não nos deixa tolerar 
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Enfrenta qualquer obstáculo 

Depois vem se lamentar 

Por isso saiba dominar 

Na vida suas emoções 

Seja raiva ou ansiedade 

Até mesmo preocupações 

Analise todas com calma 

E com otimismo suas ações. 
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EMOÇÕES INTELIGENTES 

 

É auto motivar – se diante de frustrações 

Controlando os impulsos 

Adiando as satisfações 

Com capacidade de raciocínio 

Pondo as ideias em ações 

 

Ouvir perto o outro 

E lidar bem com as emoções 

Ver a vida com otimismo 

Adaptando aplicações 

Analisando seu emocional 

Colhendo satisfações 

 

Interpretar suas próprias regras 

Com sucesso e organização 

Justificar os seus conceitos 

Com clareza e dedicação 

Visando sua inteligência 

Com carinho e atenção 

 

Ter alto conhecimento 

É uma ferramenta fundamental 

Para conhecer-se e si mesmo 
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Fazendo um teste pessoal 

De sua própria personalidade 

Se tornará especial 

 

Descubra sua personalidade 

Perceba até seu humor 

Veja suas atitudes 

E que atitude tomou 

Em determinadas situações 

E porque você mudou 

 

Por isso analise bem 

As suas emoções inteligentes 

Faça seu próximo feliz 

Com isso se sinta contente 

Porque só usufruímos 

O bem e o amor que edifica a gente. 
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ENCONTRE SEU POTENCIAL 

 

No mundo em que vivemos 

Cedo ou tarde percebemos 

Que precisamos nos esforçar 

Para ter sucesso e conseguir conquistar 

O trabalho, a família até um corpo sarado 

Porque existe pessoas que não quer está a seu lado 

Se você não estabelecer seu potencial 

Revelando aos outro o que tens de especial 

A competência a inspiração 

De criatividade atitude e ação 

Que possa beneficiar 

E aos outros incentivar 

Para viver melhor 

Sem derramar tanto suor 

Sem ter de se sacrificar 

Para neste mundo conquistar 

As pessoas os amigos 

Que você seja um abrigo 

De carinho de atenção 

Porque ter potencial é ter um bom coração 

É lutar em prol do amor 

É sentir do outro o calor 
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É doar-se em caridade 

É falar a seu próximo palavras de verdade 

É lutar constantemente 

Em prol de todo ser vivente 

Sem nenhuma descriminação 

É está sempre em harmonia 

Aos outros transmitir alegria 

Não importando a hora ou o dia 

Isso é que é potencial 

Ter na vida um ideal 

De seu próximo ajudar 

E mostrar ao mundo inteiro que o mais importante é amar 

Seja longe, seja perto 

Na cidade ou no deserto 

A todos vir a incentivar 

Com carisma e atenção sem nunca desanimar 

É dá uma palavra amiga 

Não causar nenhuma briga 

É ser bem esclarecido 

E a todos agradecido 

Pelo que foi feito ou pelo que fará 

E que do outro nada se deve esperar 

Para ser beneficiado 

Só por Deus serás abençoado 
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Por esse potencial que Ele te concedeu 

Por teres colocado em prática e dele não desvaneceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

68 REFLEXÕES DA VIDA 

ESTAMOS NA ERA 

 

Estamos na era da crítica e da insatisfação 

Era do desânimo e da corrupção 

Era da injustiça e da facilidade 

Era da discórdia e da desigualdade 

Era da covardia e do mau pressentimento 

Do que virá acontecer em todo e qualquer momento 

Era de perturbação e também de vingança 

Era de ter só um pouco de esperança 

Era de sofrimento de decepção 

Era de contemplar o mundo em televisão 

Sem saber como solucionar 

A tragédia que o mundo vive a enfrentar 

Uma pilha de acúmulo emocional 

Do mais novo ao mais velho, todo mundo está mal 

Porque a humanidade 

Está sem solidariedade 

Sem carinho sem atenção 

Parece que uma pedra penetrou no coração 

Não sente mais ternura nem calor 

É cada um por si ao próximo não tem amor 

Só que cada sofrimento tem prazo de validade 

E este sofrimento tá invadindo a sociedade 

As tragédias acontecendo 
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Todos ficamos só vendo 

A situação horrorizada 

Das vidas sendo ceifadas 

Chegou a era de se movimentar 

E do próximo se aproximar 

Para o fazer sorrir 

E da situação não desistir 

Hora de estender a mão 

Aquele que se acha em aflição. 
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GRATIDÃO 

 

Faça seus momentos de gratidão pela manhã reflexiva 

Pela noite que nestes momentos sejam de paz significativa 

Com um amor profundo e infalível 

Deus que ama com amor incompatível 

Pois a gratidão transmite ideia de firmeza 

E uma constante certeza 

De perseverança e honestidade 

De segurança e felicidade 

Quando a felicidade se aplica a Deus, temos mais que agradecer 

Por Ele ensinar ser grato ao próximo e crescer 

Tenha consciência das horas gastadas 

Reflita, faça de tudo pra em nada ficar atrasada 

Porque na vida há horas pela frente que só Deus conhece 

Não importa quantos anos tenha, dirija a Ele uma prece 

Que ocorrerá em seu tempo transformação 

Porque Deus com certeza receberá sua gratidão 

Quer suba quer desça não pise em sentimentos de ninguém 

Que com o passar dos tempos poderão pisar nos seus também 

Diga sempre ao Senhor: ensina-me a contar os meus dias 

Para que Senhor, meu coração alcance alegria. 
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HOSPITAL PÚBLICO 

 

É muito triste ver nossos hospitais atendimento hospitalar 

Ver pacientes no chão e ali ter que reanimar 

Por não haver maca o paciente fica no corredor 

Quando precisa de uma tomografia de urgência o hospital não se dispor 

Nem se quer de ultrassonografia o serviço público pode atender 

Ter que improvisar uma incubadora pra pré-maturo até isso se ver 

Porque o hospital não dispõe de incubadora 

Isso pra nós brasileiros é uma situação constrangedora 

Ver entre dois pacientes qual deles irá usar o único respirador 

Sabendo que assim usando é contaminador 

Ao prescrever um medicamento e ouvir do doente que não tem dinheiro para 

comprar 

Isso é de cortar coração ver o doente lamentar 

Saber que na rede pública a escassez de médico já é normal 

Se chegar com um paciente grave não tem médico no hospital 

Disponibilidade de leito também não haverá 

Quanto mais para o idoso que precisa se tratar 

As mazelas da saúde pública são por falta de uma boa administração 

De seus governadores que atuam em cada região 

Alguns culpam até os médicos e o corpo clínico hospitalar 

Mas o culpado é o governo por verbas não liberar 

Observa-se idosos atendido por profissionais não habilitados 

Que dá alta ao paciente antes de ser restaurado 
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Que as vezes pede até para ficar 

Porque em sua casa não tem de que se alimentar 

Enquanto que a corrupção corrói o povo brasileiro 

E os grandões desviam milhões em dinheiro. 
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ISSO É BRASIL 

 

Isso é Brasil 

Com seu valor varonil 

Vou comentar todo o presente 

Os ricos roubam os cofres 

Os pobres continuam contentes 

Pagando a conta dos ricos 

Senadores e presidentes 

Nem limite os pobres tem 

Pelos poderosos foram enganados 

Deixa nos isso encrencados 

E por todos esses anos 

Ainda dizem que é engano 

Deixam nos sem determinação 

É um povo rico e tirano 

Deixando o povo na mão 

Sem salário sem direitos 

Eles estão satisfeitos 

Mesmo que pendam não tem jeito 

Têm eles com que sair 

É um com o outro a competir 

Pra ver quem vai permanecer 

E o povo brasileiro 

Fica a se maldizer 
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Atitude que é bom 

Que deveria ser um dom 

E no Brasil desenvolver 

No povo de média e baixa classe 

Se todos com isso se revoltasse 

Para providência tomar 

De todos os políticos sujos de seu trono derrubar 

Porque a corrupção 

Afeta a todos sem perdão 

Por isso o nosso  Brasil está em péssimo estado 

Decadente e fracassado 

Na finança na produtividade 

No crescimento político perdendo a dignidade 

O respeito a confiança 

O Brasil se encontra um país sem esperança 

De bom trabalho com um bom salário 

Por existir milionários 

Sua riqueza desviando 

Para bancos estrangeiros aplicando 

Aquilo que do Brasil é de direito 

E as leis do Brasil sem surtir efeito 

Creio que essas leis deviam mudar 

Para o povo brasileiro firme continuar 

Acreditando nas leis nacionais 
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E se interessar muito mais 

Pela semente que vieram semear 

Na família, na empresa no crescimento do lar 

Por que as leis nacionais 

Não combate o abuso de poderes funcionais 

Desmoralizando os brasileiros 

Deixando os por derradeiros 

Com suas mãos bem atadas 

Com as empresas desmoronadas 

E o povo passando necessidade 

No interior e na cidade 

Com a criminalidade a crescer 

A tranquilidade e a paz já se veio perder 

E aquele que não tem vai tirar de quem tem pra poder sobreviver. 
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LIVRE ARBÍTRIO 

 

Ajude seu próximo seja uma ajudadora 

Tenha bom humor como boa orientadora 

Tanto para plantar como para colher 

O bom fruto se espalha e todo mundo ver 

Sendo exemplo de solidariedade 

Sabendo perdoar o próximo de verdade 

Com palavras de amor e até de decisão 

Que elas com certeza traz edificação 

Para toda a tua vida vivendo de conformidade 

Que colherás bons frutos com prosperidade 

Assim terás progresso e realização 

E verás com certeza cumprir tua missão 

Nunca se afaste de Deus que te dá paz e vigor 

Serás bem aventurado e abençoado pelo Senhor 

Porque Ele nos deu livre arbítrio para escolher 

A sua felicidade só depende de você 

Faça escolha para Deus agradar 

Submeta-se a Ele em todos os teus dias que restar 

Fale sempre a verdade seja íntegro e corajoso 

Que em tudo serás vitorioso 

Escolha a Deus que terás consciência 

Para que vivas tu e tua descendência 

Pois com Ele terás prolongamento de teus dias 
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Para que fiques na terra e vivas com alegria. 
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MÃE É PRIORIDADE 

 

Mãe tem carinho tem ternura 

É a mais brava criatura 

Quem me ensinou a caminhar 

E as primeiras palavras balbuciar 

Ela tem o dom de somar e dividir 

Seu amor, com os filhos expandir 

E da família cuida com dedicação 

Sem haver nem haver nenhuma discriminação 

Mãe és mestra capaz de ensinar 

A um advogado ou juiz as suas leis aplicar 

Através de seu exemplo 

Observo e contemplo 

Toda a sua coragem e capacidade 

De defender a família com garra e autoridade 

Ainda carrega consigo o dom de repartir 

É uma mulher mestra porque sabe dividir 

Com toda a família seu carinho, seu amor 

Seu alimento, sua água tudo que ela dá tem sabor 

Sabor que sempre virá lembrança 

E o filho na esperança 

De sempre tê-la a seu lado 

Só que um dia ela se vai, ele fica preocupado 

Mas o tempo deixa claro que ela não vai voltar 
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Para seu aconchego, só lembranças vai ficar 

Feliz é  aquele filho que lhe deu toda atenção 

Que nos momentos necessários pra ela estendeu a mão 

Não ficará com remorsos ou outra coisa pendente 

Porque de sua mãe cuidou e foi competente 

Por isso não espere perder pra valorizar 

Pois sua mãe é prioridade em seu lar 

Foi ela que te trouxe ao mundo 

Para seres alguém, não como moribundo 

Mas como um ser perfeito a semelhança do Senhor 

Agradeça sua mãe, por seu carinho e amor. 
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MINHA MÃE ME ENSINOU 

 

Minha mãe me ensinou em Deus eu acreditar 

Me mostrando um ser superior para se reverenciar 

Me revelou grandes lições 

Com base em seus sermões 

Aprendi com ela a lutar 

E os meus objetivos alcançar 

Nunca cruzar os braços 

E nas dificuldades não se sentir em fracasso 

Já que Jesus de braços abertos morreu 

E foi você que Ele escolheu 

Nunca faça alguém por você esperar 

Porque com essa atitude fazes alguém fracassar 

Pois o bem sempre vence o mal 

E que o tempo revela seu ideal 

E que pequenos gestos de carinho 

Retira até os espinhos 

Ela me ensinou também a ser generosa 

A ajudar o outro e ser carinhosa 

Ela me ensinou a fazer sem retorno esperar 

A minha mãe me ensinou a amar 

A suportar os sofrimentos 

Vivenciados a cada momento 

A suportar as amarguras 
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A ser nova criatura 

Sem me desesperar 

A ter mais fé em Deus e ter capacidade de amar 

Ela me ensinou a ser simples, não importante 

Reconhecer o valor da vida cada instante 

A tratar a todos com dignidade 

Me ensinou que toda carreira tem dificuldade 

Ela me ensinou a está perto de pessoas que acrescentem 

Aquela que te ouve e quando tens problemas elas também sentem 

Ela me ensinou a não me aproximar 

Das pessoas que pudessem me prejudicar 

Minha mãe me ensinou a ter organização 

A ser calma, serena e prestar bem atenção 

Em tudo que faço e digo 

Até com meus inimigos 

Tudo isso foi mamãe que ensinou 

Até reverenciar nosso Deus, Pai e Criador. 
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MULHER NO LAR 

 

A mulher no lar 

Vive a se sacrificar 

Mulher deixa a reunião 

Para dar ao filho atenção 

Para ao médico levar 

Para a criança consultar 

Seu tempo é gerenciado 

Para não ficar nada atrasado 

Ainda se atribui a maternidade 

Não importando a idade 

Enfrenta tarefas com divisão 

Acredita em sua profissão 

Assume par si o que ficou estipulado 

E por sua família trabalha lado a lado 

Administração doméstica ela sabe dominar 

E tudo que faz ela não vem reclamar 

E de seu trabalho ela sabe entender 

Dividindo o seu tempo e cumprindo o seu dever 

Seja filho ou filha ela sabe arrumar 

Pra passeio na igreja e até mesmo pra estudar 

Até mesmo o seu marido 

Que as vezes meio perdido 

Ela sabe conciliar 
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Vindo a ele priorizar 

Dando carinho e atenção 

Nos momentos difíceis ela estende a mão 

Esquece até de si mesma certa ocasião no lar 

Para, atende toda a família que ela vem priorizar 

Isto é mulher de responsabilidade 

Cumpre seu dever de verdade. 
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NA VIDA 

 

Na vida precisa ter organização e objetividade 

Para estabelecer quais as prioridades 

Saber dar e até receber 

E metodologia estabelecer 

Criar metas e saber seguir 

Parar para pensar pra saber agir 

Avaliar com decisão 

Tirando as dúvidas com precisão 

Valorizando todo o conteúdo 

Fazendo na vida um verdadeiro estudo 

Para enfrentar qualquer situação 

Fazendo na vida uma avaliação 

Tirando dúvidas para não errar 

E seguir em frente e não vacilar 

Sempre com normas novas a inserir 

Para que possa no mundo atual competir 

Mostrando competência e habilidade 

Porque o mundo é um mercado de flexibilidade 

Participando sempre competindo e buscando liderança 

Com a cultura que mistura sofrimento e esperança 

De um dia vencer a desigualdade e a desconfiança 

Com muita observação 

Ao que venha em suas mãos 
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Conquiste com segurança 

Fazendo seu mundo de esperança. 
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NÃO TENHO MAIS TEMPO 

 

Já não tenho tempo pra grandes reuniões 

As vezes intermináveis sem tomarem decisões 

Onde são discutidos status regras e procedimentos 

Geralmente internas sem lógicas e seguimentos 

Não tenho mais tempo pra apoiar pessoas que não cresceram 

Que a pesar da idade não amadureceram 

Meu tempo está curto para discutir 

Eu quero essência, minha alma está com pressa não posso parar aqui 

Quero viver ao lado de quem tem responsabilidade 

Que me ame e me respeite de verdade 

Ao lado de quem sabe sorrir 

E nos meus erros sabe comigo refletir 

Ao lado de quem defende o ser humano a dignidade 

A andar comigo lado a lado de verdade 

Ao lado de quem sabe tocar os corações 

Que mesmo com os golpes sofridos me servirão de lições 

Tenho que viver com grande intensidade 

Que o tempo trará com a maturidade 

Não posso mais dispensar os doces que tenho que ganhar 

Tenho certeza que além de requintados muito me servirá 

Só quero conquistar os meus objetivos e chegar satisfeito e em paz 

Com a minha família, com a minha consciência e com os demais. 
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