
 

 

                     ONDE O AMOR 

 

                    CONSTRUIU SUA 

 

                          MORADA! 

 

 

 

 

 

 

Não se pode avaliar até onde o amor pode ir, mas 

sentindo cada sentido na essência do querer construir 

passo a passo, a dimensão de qualquer sentimento 

poderá levar o espírito ao estado de êxtase, e seu poder 

de domínio fará com que o ser construa uma morada 

para que o sentimento ali habite! 
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 Através dos caminhos dispostos para seguirmos, 

Muitas vezes deparamos com trevos e esquinas, 

Ainda que desconhecidos, precisamos decidir, 

Na maioria das vezes para onde devemos seguir, 

Dia após dia no crescente estado de sobrevivência, 

A vida que temos precisa ser forte e continuar. 

 

Mas acontece um momento diferente de todos, 

Alguém surge com o encanto que ilumina a alma, 

Rompe com o passado e faz do presente, tudo! 

Quebra o gelo às vezes da solidão profunda, 

Unifica todos os encantos em apenas um, 

E seu corpo físico torna-se a luz da estrada, 

Simplesmente eternizando um desejo. 

 

Do mais profundo dos instantes vividos, 

Este definitivamente, torna-se base para o futuro. 

 

Faz-se luz e começa a criar formas de imaginação, 

Realiza-se o ato  mais lúcido na aproximação, 

E as duas vidas de mãos dadas, juntas peregrinam    

Indo na direção da construção de um castelo   

Todo ele feito de pequenos tijolos chamado sonhos, 

A  cada momento prepara-se a massa para a obra, 

Sempre feita com a areia do desejo e água do prazer!  

 

 

 



Juntas as vidas iniciam um estado de aprimoramento, 

Encantados com seus sentidos existenciais, 

Sublimam cada instante e provocam aproximações, 

Se tornam par para uma jornada sem volta, acredita-se, 

Iluminados pelo encanto que penetrou pelos olhos, 

Cada instante passam a apreciar ainda mais, 

A riqueza do outro na sua forma espiritual. 

 

Momento a momento, vão construindo o castelo, 

Acreditando no projeto que é feito dia a dia, 

Razões para se preocuparem e planejarem, 

Querem mais e mais serem perfeitos nas decisões, 

Um a um momentos somam na história que escrevem 

E cada dia se torna uma página nova deste livro, 

São duas vidas que se presenteiam com tanto sentir. 

 

Do mais profundo do desejo acontece a realização, 

E as duas vidas se unem para a empreitada final. 

 

Feito sonhos a brilharem no ato mais importante, 

Rezam suas crenças na base sustentando a união,  

E partem definitivamente para construírem o castelo, 

Investem mais e mais a partir daí, 

Tomam nas mãos cada carrinho para levar o que for, 

Assim a obra denominada castelo da felicidade, 

Se torna mais e mais definitivamente, realidade! 

 

 



Lá dentro de seus corações a obra não para de crescer, 

Um estado de  graça consegue através dos corpos, 

Conquistar o direito de receber uma grande ajuda, 

Indo pela estrada do prazer com afeição e muito amor, 

Acontece no tempo a chegada de uma vida, 

Na pureza de seu encantamento seduz o universo, 

Aumenta mais e mais a grande obra com muito brilho! 

 

 

Mundo que torna-se mais belo e cheio de valores, 

Acontece um encantamento que seduz a alma, 

Riqueza que transforma sonhos e ideais,   

Quebra a rotina e rejuvenesce sentimentos 

Um estado de graça pois a vida seduz o infinito, 

Escancara as portas do coração e espírito, 

Salva do nada o estado de crença para ser feliz! 

 

Do finito ao infinito projeta-se o espírito que festeja, 

O tempo que parceiro oferece um futuro sem fim! 

 

Pode-se ver a forma ideal concretizada no pensar, 

Reto é o sentir na grandeza da felicidade da vida, 

Através da união os valores serão crescentes 

Dia após dia, a grande obra se apresenta mais real, 

O seu estado corporifica a grandeza de um castelo. 

 

 

 



 

Faz-se tempo, crescem vidas, da criança e dos pais, 

Rendem-se aos encantos que o amor propicia, 

E desejo a desejo consuma-se o ato da pintura da tela, 

Inigualável da obra do sentimento amor, 

Toma corpo cada movimento e sucede-se cada ato, 

Aproxima-se o perfeito, e conduzem o universo, 

Soletrando a palavra amor, transforma-se em vida! 

 

Whashington, Moscou, enfim em grandes capitais, 

Em decisões tristes, a humanidade sofre com guerras 

Na terra não se deseja outra coisa senão a paz, 

Dores que se avolumam neste mundo, não param, 

E crescem as dificuldades para os povos sobreviverem, 

Lá no coração de cada um, a  esperança, vive! 

 

Lá no castelo que constroem, um novo acontecimento, 

Inicia-se mais um importante investimento, 

Mais uma vida chega para iluminar toda a grande obra, 

A vida na tela da realidade, ganha um brilho especial. 

 

Do estado natural do amor com prazer, 

Eterniza-se a criação, chega mais uma vida!  

 

 

 

 

 



 

Formam quatro as vidas para entrarem no castelo, 

Rindo para o eterno no âmago do sentimento, 

Esta obra feita tijolo a tijolo com luta sem descanso, 

Inspira a vida a ser grandiosa para receber, 

Todos os encantos que projetaram aquelas duas vidas, 

Através do amor, para suas duas vidas, 

São  quatro vidas, Amor morando na obra felicidade! 

 

 

 

Ser vida, é contribuir de alguma forma para a 

preservação não só da própria, mas de outras, é unir 

com todas as outras e preservar a sobrevivência, mas 

se possível com dignidade e prazer. 

 

Quando vidas se unem para criar uma família e geram 

vidas e que para elas dedicam amor e carinho, pode-se 

acreditar que o amanhã poderá ser mais seguro e digno 

de ser vivido, pois quem do berço traz o amor, poderá 

dividi-lo com aqueles que não o possuem. 

 

Que no tempo, o amor daqueles que iniciaram a obra 

de um grande castelo para a morada do amor, jamais 

desistam no caminho do término da obra, pois vidas 

passam e determinadas obras jamais serão destruídas! 

 


