
 

 

 

                      PASSO A PASSO... 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vida se constrói passo a passo, momento a 

momento, feliz de quem ao longo de sua existência 

encontra pessoas que caminhem lado a lado 

contribuindo para o sucesso das buscas no dia a dia, 

e mais ainda feliz de quem encontra um ser que 

possa dividir sua vida para somando conquistar 

realidades e construir sonhos reais, assim uma vida 

poderá ser mais capaz de ser feliz se tiver ao seu 

lado uma outra vida disposta a doar ao máximo sua 

existência para o sucesso de um grande amor! 
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Fazer a cada dia acontecer realizações e sobreviver, 

Estabelecer metas e correr na estrada competindo, 

Romper com barreiras que pareçam intransponíveis, 

Naturalmente aprender com cada momento vivido, 

Alcançar a maturidade com cada dia vivido, 

Não esmorecer ante qualquer dificuldade e viver 

Dando de tudo para construir a sonhada felicidade, 

Onde os pensamentos chegarem lá deverá estar! 

 

Juntar a energia a vontade e a consciência,  

Uma a uma com toda a sua força para peregrinar, 

Não deixar para traz nada que possa levar, 

Investir a cada instante na sabedoria e acreditar, 

O universo está ai para ser vivido da melhor forma, 

Resta escolher o que fazer, como e com quem! 

 

Dentro das possibilidades os riscos sempre existirão, 

E será preciso planejamento aprimorado e seguro! 

 

Com visão e sensibilidade encontrar vidas reais, 

Aquelas que somarão para as conquistas definitivas 

Realizar a escolha certa para não se arrepender, 

Viver com os pés no chão para nunca se sentir no ar 

Através de alguém encontrar o direito de sentir amor 

Lá dentro da alma surgirá uma energia diferente 

Haverá de ser o mais lindo dos sentidos existentes, 

O amor será combustível para a grande viagem! 

 

 

 



Formar o que permite ser para toda vida dos dois, 

Razão para construírem juntos a felicidade, 

Ali dentro dos sonhos está o começo para tudo, 

Não poderão deixar de darem as mãos na viagem,  

Cada ser possui sua energia própria e devem deixar 

Iluminando o caminho para não perderem no tempo. 

E serão companheiros nas horas boas ou ruins 

Levarão o peso necessário na viagem sem volta, 

Lá adiante poderão olhar para traz e verem as obras 

E serão lúcidos para compreenderem as realizações! 

 

Fazer a reflexão diária do que fizeram e o que farão, 

Através da união com diálogo e planejamento 

Um a um os dias serão mais ricos e valorosos, 

Construirão um lar neste mundo de vidas que lutam! 

O existir nem sempre é como sonhamos, 

Nada jamais poderá superar a riqueza do desejo, 

E por ele deverão lutar em cada minuto de vida! 

 

Serão os minutos os metros na estrada do tempo, 

Indo sempre na direção das suas realizações, 

Lá dentro dos corações sempre existirá energia 

Viva para alimentar cada sentido que buscam, 

Assim a vida será todo dia cheia de oportunidades! 

 

De dentro do sentimento deverá surgir sempre 

Encanto de prazer por viverem juntos no amor! 

 

 

 



Mais e mais a cada amanhecer desejarão prosseguir, 

O universo como paraíso para ser conquistado, 

Um sonho deverá sempre existir para a vida sorrir 

Rindo para os prazeres das conquistas diárias, 

Ali dentro do espírito a certeza do amor vencedor! 

 

 

 

Um casal pode sim mesmo vivendo com 

dificuldades de mãos dadas peregrinarem na estrada 

do tempo em busca de sua felicidade, dia a dia 

construir seu palácio encantado dos sonhos criados e 

na realidade mesmo que sofrida adquirir o 

sentimento de luz e força para realizar sonhos no 

tempo de sua existência como forma de prazer e 

conquista para vivenciar a felicidade! 


