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Existem pessoas que são plantadoras de sementes nas 

terras do mundo, e outras que são plantadoras de 

sementes nas terras dos espíritos de vidas, e outras 

vidas que conseguem ser o oposto de todas aquelas, 

pois contribuem para a destruição das obras daqueles 

que tudo fazem para alimentar as vidas. 

 

O existir torna vidas com poderes de serem 

transformadoras, conquistadoras e imortalizadas por 

sua forma de ser, construindo sempre valores que 

jamais serão esquecidos. 

 

As vidas que evoluem conquistando valores que 

apropriados, tornam-se multiplicadores de sementes de 

todas as variedades para serem plantadas nos espíritos 

das vidas que com elas convivem. 

 

E nesta vida, consegue com todos aqueles que 

convivem com ela, torna-los espiritualmente falando, 

terras férteis para que ela plante suas sementes 

imortalizadas, inesquecíveis, cada uma com seu valor 

inestimável, uma  excelente gestora, dedicada, 

Companheira, vibrante, animada, otimista, amiga, 

justa,, humana, profissional, determinada, pratica, 

guerreira, etc.   

 



Através do tempo, pessoas conseguem crescer, 

Nas mais diversas formas de ser, 

Através de espaços que conquistam para existirem. 

 

Passam por sentidos diferentes sempre lutando, 

Apresentam ao universo todos os seus sonhos 

Um a um a cada momento para se tornarem reais 

Lutam com todas as adversidades para sobreviverem 

Apresentam suas forças e toda sua intelectualidade. 

 

Crescem dia a dia conhecendo vitórias e derrotas 

Abraçam oportunidades e consomem suas energias  

Rolam dos olhos lágrimas quando aperta a dor 

Onde o coração consegue estar liberto de tudo 

Leva da alma o suspiro que sorriso aparece nos lábios. 

 

Cada ser escreve sua história no seu momento 

Liberta sua vontade para correr na estrada da vida 

Atravessa todas as formas de sentidos ali expostos 

Um a um os dias se somam nos anos contados 

Deixa para traz o tempo e precisa do futuro 

Indo pelo presente construindo tudo de melhor 

Assim caminha uma vida que constrói valores. 

 

 

 

 

 



Cada ser possui sua própria fonte de energia, 

Leva para si todas as oportunidades encontradas 

Aprimora ou não sua estabilidade espiritual 

Unta seu coração com a harmonia do sentimento 

Doa a si o encanto do universo natural, 

Importa conhecimentos de vidas que fizeram muito 

O ser caminha sempre na direção de seu crescimento. 

 

Com o tempo, se vê na estrada  lutando para vencer, 

Lutando para subir os degraus em busca do sucesso 

Alcançar mais e mais espaço para suas realizações 

Y talvez seja uma incógnita sobre os resultados  

Toma de sua alma a energia para acreditar e lutar 

Onde puder ir, através de sua realidade viver, 

Navegando nas águas dos sentimentos verdadeiros 

 

Conquistar etapa a etapa, sem apressar seus projetos, 

Leva com equilíbrio cada sentido para sua realidade 

Encanta-se com o universo à sua disposição e segue, 

Abraça com amor cada segundo de sua realidade. 

 

Com cada vida que conhece, escreve sua história, 

Levanta todas as manhãs para lutar suas batalhas 

Encontra vidas que somam e outras que diminuem 

Um tempo que poderia ser sempre de sucesso 

Záz! Não existe palavra mágica para vencedores 

Apenas muita luta e aprimoramento sempre! 

 



E as vidas ao seu lado em qualquer lugar lutam 

Do amanhecer ao anoitecer, cada uma à sua maneira, 

Umas sorrindo por aquilo que possuem, outras tristes, 

Algumas destruindo aquilo que foi construído, 

Roubando alegrias, sonhos e enterrando realidades, 

De todas as formas, as vidas são atores de uma peça 

O existir! E o palco será sempre o mundo. 

 

E o ser precisa exigir o máximo de si para representar 

Levar sua imagem ao publico que muito espera  

Conquistar a cada instante a admiração e o respeito 

Isto sim poderá promover  quem bem se apresenta 

O tempo permite o aprimoramento e o crescimento 

Nada deverá ser obstáculo para quem quer vencer 

Este sentido é por ser destemido (a) quem quer vencer. 

 

Gerenciando seus sentimentos consegue trafegar, 

Rodar no tempo sua forma de vida espiritual, 

Alcançar lugares que jamais imaginara estar, 

Conhecer pessoas que jamais imaginara existir 

Invadir conscientemente espíritos de vidas 

E lá plantar aos poucos suas sementes de valor 

Levar seu universo encantado para serem plantados 

Através do tempo poder colher os frutos delas. 

 

 

 

 



Impondo suas forcas sobre suas fraquezas persistir 

Tornar prazeroso todo instante em seu trabalho 

Abraçar sentimentalmente todas as vidas 

Levar para si de cada companheiro (a) o amor  

O carinho respeito e afeição para sempre existirem! 

 

Julgar ser o que chega sem antes pensá-lo,  

Aprisiona o ser na escura cela da impaciência, 

Querer dominar a tudo e a todos para seu poder 

Um simples tombo desmorona toda sua superioridade. 

Encontrar pessoas para serem parceiras na construção 

Levar adiante os projetos e conquistar vitórias 

Invadir o tempo de mãos dadas com quem soma 

Não deixar para trás nada sem ser resolvido 

E aplaudir todos aqueles que obtiverem sucesso! 

 

Justiça deve ser uma semente constante a ser plantada 

Uma a uma em cada vida que permanece no grupo 

Levando os objetivos pela estrada do sucesso 

Indo com o desejo de sabedoria permanente realizar 

Onde e como for tudo aquilo antes planejado. 

 

 

 

 

 

 

 



Liderança não é algo que se deseje apenas, 

Esta semente precisa ser plantada com o tempo, 

Através de todas as formulas criá-las, e fecunda-las, 

Não deixa-las no forno da espera de momentos, 

Dar as terras espirituais tantas que forem necessárias 

Reinar nas ruas dos lugares em que se vive, com todos, 

O maior orgulho de um ser, é ter vidas ao seu lado! 

 

Lá dentro do espírito de quem quer que seja, 

Estará sempre a semente escolhida e plantada, 

Aquele (a) que estuda e melhora suas sementes 

Não pode esconder as riquezas, mas sim planta-las, 

Do mais profundo estado espiritual, brotará sentimento 

Rumo ao sentido de quem proporcionou esta riqueza 

O tempo será infinito para crescimento do sentimento 

K, lá, não importa o lugar, importa o sentimento, 

Leve e eterno na forma real do respeito e da luz 

Belo e dirigido para quem plantou riqueza tão grande. 

 

Mesmo que o tempo possa determinar mudanças 

A chama de luz criada no espírito de todos 

Dará sempre claridade para se enxergar mais adiante 

Além do imaginário, se encontrará sempre o real 

Lá estará alguém que esteve por um tempo 

Estabelecendo as cores e pintando um quadro lindo 

Na tela do tempo para ficar para sempre exposta 

Ali no cento do espírito de quem conheceu esta vida! 

 



Momentos que juntas, vidas sorriram e choraram, 

Através do tempo aprenderam sofrendo, 

Romperam as dificuldades aprimorando a sabedoria 

Criaram um universo encantado de prazeres 

Invadiram os dias construindo resultados, 

Levaram as emoções, para o campo do racional, 

Emprestaram o suor a cada instante de suas batalhas 

Nada poderia jamais atrapalhar objetivos, 

E juntas as vidas criaram marcas vencedoras! 

 

Marcaram o tempo de suas vidas com uma história 

Através da convivência, das lutas perdas e conquistas 

Roubando do universo aquilo que poderia ser diferente 

Construindo sobre ele a verdadeira história, sucesso! 

O troféu é um em corações de todos do grupo. 

 

Ali no futuro, cada segundo será reservado, 

Uma vida que jamais sairá das lembranças, 

Respeito, admiração, amizade, afeição e amor, 

Estes e muitos outros sentimentos permanecerão 

Lá dentro da lembrança de todos daquela vida 

Iluminada vida que a tantos iluminou 

Onde o tempo era o berço do prazer da amizade! 

 

 

 

 

 



Muito se pode aprender com a sábia vida que parte, 

Alguém que possuía sementes maravilhosas e plantou 

Individualmente em cada espírito do grupo, 

Levando a água do amor para rega-las todos os dias 

E jamais deixou de regá-las com todo seu sentimento 

Naturalmente levando para o futuro sua preciosidade! 

 

Mais e mais o tempo forçará uma distância, 

Isto jamais conseguirá fechar a cortina do espetáculo 

Reluzindo o brilho da peça encantadora 

Impossível fugir do espetáculo em cada instante 

A vida proporciona momentos que jamais se perdem 

Nada muda o que passou, se belo preserva-se sempre! 

 

O existir necessariamente não precisa ser fisicamente 

Ziguezagueando pela vida por onde for, 

Iluminada vida que tantos iluminou  permanecerá 

Encantadoramente viva no centro das emoções 

Lá dentro dos pensamentos de quem tanto a admira! 

 

Reine, reine por onde estiveres com todo seu vigor 

Este trono poderá estar onde for para seu assento 

Não que todos que encontrares sejam diferentes 

Apenas ficará para sempre nos espíritos deste grupo 

Todo ele com as maiores riquezas do universo 

A sua vida é maior que todas elas, será sempre nossa! 

 

 



Rir por tudo que nos foi prazeroso e cheio de sucesso, 

O que triste chegou, não ficou se foi,aprendemos, 

Buscamos juntos cada momento para torna-lo real 

Encantador e inesquecível, repleto de luz e vida 

Respiramos muitas vezes abafadamente apreensivos 

Tomamos o cálice da dor, mas superamos, 

O hoje nos faz ver o quanto caminhamos nesta estrada! 

 

Reagimos sempre que nos vimos amordaçados 

Os inimigos provocavam nossas liberdades e agíamos 

Ganhávamos fôlego com sua liderança e seu apoio. 

Estivemos lado a lado por todo este tempo lutando 

Razão para orgulharmos de você para sempre! 

 

Reconhecer que empresas permanecem e vidas passam 

O tempo constrói no espírito do homem este poder 

Saber transformar sonhos em realidade, e acontece, 

A grandeza de uma instituição se dá pelos homens 

No tempo a vida transforma dia a dia os ideais  

Ganha aquele que possui sabedoria para contribuir 

E algumas vidas conseguem brilhar muito neste tempo 

Levando para os espíritos a chama de sua grandeza, 

A grandeza de quem jamais será esquecida. 

 

 

 

 

 



Salve o ser que transforma sementes em sentimentos 

Através do tempo nos espíritos das vidas, 

Buscando sempre tornar parceiros em guerreiros 

Remando sempre contra a maré para  chegar 

Indo à velocidade necessária ao tão sonhado lugar 

Naquele tão desejado instante de todas as vidas 

A realização dos objetivos tão planejados. 

 

Salve preciosa vida do universo que agora parte 

Através do seu tempo para suas novas conquistas 

Indo para distante dos olhos de todos que a admiram 

Tornando o tempo um pouco diferente após  

Estes maravilhosos e inesquecíveis momentos juntos! 

 

Saiba que na terra de nossos espíritos suas sementes 

Através do tempo se transformaram em arvores 

Lindas  com frutos ricos para o alimento espiritual  

Um a um fornecendo sementes para serem plantadas  

Ali em cada espírito que entre nós chegar. 

 

Sua vida é um marco para nossa existência, 

As teorias e as práticas advindas de todo seu saber 

Nos conduziu e conduzirá sempre pela estrada 

Da sabedoria que nos proporcionará segurança e luz 

Razões para sabermos o quanto sua partida será perda, 

Aqueles que a receberem sim, receberão riquezas! 

 

 



Siga seu caminho, sua sabedoria será sempre sua luz 

Invista sempre em todos que conheceres, 

Muito poderás fazer pela humanidade com sua beleza 

O grande estado de beleza interior de preciosidade 

Nós jamais a esqueceremos, pois fomos conquistados, 

E plantados e adubados com sua riqueza de sementes! 

 

Vá com a certeza do dever cumprido,   

A sua obra permanecerá na história desta instituição 

Lá dentro de cada um de nós no espírito infinito 

Todas as sementes plantadas serão eternas, 

E cada um de nós preservará sua vida intacta 

Rogamos para que só exista a felicidade para você! 

 

Vá com toda nossa energia voltada para seu sucesso 

Através da estrada de sua vida, vá com nossa saudade, 

Nossa alegria de conhece-la, nossos desejos de revê-la, 

Esta história que escrevemos juntos é maravilhosa, 

Saiba que dizer que a amamos não basta, é pouco! 

Saiba que sempre seremos companheiros à distância 

Assim poderemos acompanhar sempre seu sucesso! 

 

 

Uma estrela guiou os reis magos para a manjedoura 

onde nasceu o chamado amor, e você uma estrela, se 

guiou para nossos espíritos para ter de nós o amor! 


