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O universo possui a infinita capacidade de deixar os olhos 

dos homens paralisados, o espírito encantado, mas dentro 

deste universo, vidas conseguem possuir brilhos especiais, 

pois elas podem no presente eternizar a fonte dos 

sentimentos de adoração, promover os sonhos quanto a 

existência no futuro, estas vidas são crianças que para os pais 

são as maiores riquezas, e para a humanidade são o futuro.  

O brilho que emana destas fontes, tornam cada instante uma 

forma de valor inquestionável, inestimável, e convivendo 

com estas preciosidades, o existir é um prazer delicioso e 

cheio de frescor, pois na alma a festa do amor explode em 

emoção!    
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Ali num ato impensado um erro ou mais acontece, 

Machuca alguém ou se machuca na inocência, 

Avança com a rapidez desnecessária e cai chorando, 

Não tem medo de nada e comete atos perigosos, 

Deixa os pais de cabelo em pé, e continuam vivendo, 

A maior alegria com o que tem, sorrindo e chorando! 

 

Mostra o sorriso com a pureza da alma brilhante, 

Aprende rapidamente tudo que lhe é apresentado, 

Rasga o que não deve, mas sem um pingo de maldade, 

Quebra distraidamente algumas coisas sem querer, 

Uma a uma as formas aparecem de como viver errado, 

E também a demonstração de como viver bem sempre 

São estas vidas o eterno sentido da grandeza da vida! 

 

Do fundo do coração viver com elas é eternizar o amor 

Estabelecendo pacto com o infinito no prazer sentido! 

 

Faz o tempo sua marca correr nos ponteiros do relógio 

Rindo ou chorando a criança conduz os adultos 

Em uma viagem maravilhosa de profundo conhecer, 

Inspirando o sentimento a promover o melhor, 

Tornando estas vidas o verdadeiro sentido de tudo 

Aprimorando sempre a sensibilidade dos propósitos 

Saber como tornar estas vidas mais e mais ricas! 

 

 

 

 

 

 



Jamais pensar no que possa ser sobre infelicidade, 

Estas vidas precisam sempre possuir o melhor, 

São frutos do amor e precisam ser preservadas, 

Sempre no caminho mais lindo dentro do amor, 

Iluminadas pelos sentimentos puros e verdadeiros  

Construindo o melhor estado para elas viverem 

Alcançando a cada dia o realizar mais precioso! 

 

Mais e mais provê-las de sabedoria no conhecimento 

Avança-las na estrada do tempo com segurança, 

Reinar na certeza sem muita euforia, mas humildade, 

Querer ensinar o ideal para o crescimento 

Um sentimento que jamais poderá ser esquecido 

Estas vidas precisam sempre possuir a liberdade 

São filhas (os), dos homens, mas vidas do universo! 

 

Deixar acontecer sempre a liberdade e inspiração, 

Estar atento aos desejos e procedimentos sempre! 

 

Fazer acontecer o mais lindo sentido da existência 

Razão para zelar com o coração estas vidas, 

E sempre promover o mais lindo caminho a seguir, 

Investir até a própria vida na construção destas vidas, 

Tornar cada momento o mais promissor e iluminado 

Assim crescerão conscientes de tudo e com todos, 

Suas vidas serão simples na existência da felicidade! 

 
Quando o amor é o caminho para os ensinamentos, as crianças 

crescem construídas pelos sentimentos puros, e vão pouco a pouco 

conduzindo suas emoções para o estágio mais esperado, a 

consciência do espírito voltado para o harmonioso existir da 

humanidade! 


