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INTRODUÇÃO 

 

 

O texto abaixo foi feito em forma de acróstico, usando 

os nomes dos trinta e nove idosos, que residem no Lar 

de Amparo e Promoção Humana “Chico Xavier”, como 

forma de demonstrar o sentimento dos idosos pelos 

voluntários e destes para com os idosos. 

 

A origem deste trabalho foi espontânea e de improviso. 

Num primeiro momento fiz o texto falando em um 

gravador, posteriormente passando para o papel. 

 

Tratei do sentimento voltado para o campo da 

humildade, pureza, do amor, da gratidão, da satisfação 

e acima de tudo da parte que lutamos para que sempre 

exista em abundância que é a energia positiva. 

 

Tentei me colocar no sentimento das partes envolvidas 

pelo profundo prazer de poder conviver de forma tão 

maravilhosa com sentimentos tão ricos e infinitos. 

 

A situação é universal, apenas pela aproximação, tomei 

como parâmetro às vidas que se irmanam no Lar 

Espírita cuja entidade recebeu minha inscrição para ser 

voluntário para crianças e idosos a partir do  Martins que 

lançou a campanha “Vem Ser” voltada para o 

voluntariado para crianças e idosos. 

 

Desde a minha juventude, sempre fiz questão de fazer 

poemas, sem me preocupar com a qualidade literária, 

apenas fazer poemas. 
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Quando me inscrevi para ser voluntário pensei, no que 

poderia fazer de diferente para os idosos do lar, então 

mais uma vez acreditei que poderia fazer um texto, e 

logo imaginei faze-lo em forma de acróstico. 

 

Não tenho a pretensão que este trabalho seja um 

trabalho de riqueza literária, mas, torço para que ele 

possa trazer para todos aqueles que de uma forma ou 

de outra se sintam dentro deste espírito aqui tratado, ou 

mesmo que acreditem que o futuro nos trará a velhice e 

até mesmo a oportunidade de sermos úteis para pessoas 

carentes e idosas, incentivo, pois somente com 

humildade, amor, compreensão e pureza, poderão 

construir um mundo melhor. 
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FALA DO IDOSO 
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Ah vida! 
Linda vida! 
Foste-me até agora, 
A lúcida fonte de verdade. 
 
Mais que um sonho, 
A realidade que tanto tem 

Realeza em sua grandeza, 
Inigualável em toda sua riqueza, 
Até quando não importa. 
 
Deus trouxe-nos tudo isto, 
E grato sempre seremos. 
 
Já que avança o tempo na hora que marca, 
Este instante vivido que reluz sentido, 
Soberbo é o momento deste instante, 

Único na sua plenitude, 
Sublime é o sentido do amor. 
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Ainda que vai longe o tempo vivido, 
Não me esqueço, de momentos inesquecíveis! 
O tempo que criança fui, 
E passei momentos lindos e tristes, 
Dádiva que a vida nos dá, 
Este encanto sublime de existência, 
Suave eterno sentido de viver. 
 

De onde vim, para onde vou, 
Este sentido importa-me sim, 
Lá no fundo do meu coração, 
Faço-me sentir o quanto forte bate 
Isto que chamo de chama de vida, 
No mais terno dos sentidos dos amores 
Onde a luz brilha mais forte que a escuridão. 
 
Não me esqueço de nada, 

Um dia, dois, três. 
Não me esqueço de todos eles, 
Estes dias tão maravilhosos, 
Somados que resultam neste instante de nossas vidas. 
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Apenas posso não estar capacitado para dizer-me 
Nos instantes mais primorosos da existência 
Instituindo todos os valores verdadeiros 
Construindo cada segundo na lembrança 
Estarei fortemente vibrando 
Tornando encantado meu sentido de lembrança 
Rompendo o tempo indo ao passado, 
Ao passado de minha vida que base para chegar aonde cheguei. 

 
Agora reviver sonhar e vibrar 
Lamentar jamais 
Viver sim, o prazer e a alegria 
Este encanto de vida 
Sublime é o sentido do amor. 
 
Basta-me para sentir o que agora respiro 
O tempo é rico na sua grandeza 

Rico em toda sua fortuna 
Glória maravilhosa 
Este instante de vida 
Soberbo sentido de eterno agradecimento 
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Amanhã será um novo dia 
Um dia de luz um dia de glória 
Rezarei, amarei sorrirei e até chorarei 
Estes encantos da vida 
Abraçam-me profundamente 
 
Me sinto mais que uma simples vida 
Ah eu sou um exemplo de vida 

Reconheço que muito lutei 
Imaginem o quanto lutei para aqui chegar 
A lúcida fonte deste instante que jorra 
 
De mim para a vida 
As lembranças me são claras 
Suave sentido de amor e paz 
 
Deus deu-me uma vida para ser lembrada 

O que agora faço é continuar vivendo 
Reconhecendo tudo, tudo! 
E agradecendo por tudo 
Sublimemente, humildemente carinhosamente! 
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Basta-me 
Este é o sentido profundo do que digo 
Não posso ficar aqui negando 
Este encanto que a vida é 
De um jeito de outro sendo tudo 
Isto tudo que a vida me deu 
Totalmente grato por tudo que a vida é: 
A luz o brilho o carinho o amor. 

 
Ah se só pareço ser e estar 
Unge-me o sentido da palavra para dizer-me 
Gesticule fale grite 
Um ser que seja te ouvirá 
Somente um bastará para me fazer sentir 
Toda gratidão por tudo que a mim fazem 
A mim e a tantos outros 
 

Deus valha-me Deus 
Este encanto de prazer que me é dado 
 
Mais que um sonho, mais que uma vida. 
A realidade que congrega todos estes sentidos 
Como um filme que passa com sua graça com seu brilho com 
sua fotografia 
Este é o sentido glorioso de um momento que se faz 
De onde vim para onde vou 

O que importa é o que sou 
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Beleza é algo fundamental 
E me esforço para entende-la 
Reconheço que hoje posso não enxergar tão bem 
E não importa, se tanto vi, como me esquecer! 
Não há nada que seja  mais lindo que a lembrança 
Isto ainda poderei dizer muito mais 
Com o tempo farei tudo para não me  esquecer 
E enriquecerei mais e mais as minhas lembranças 

 
Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra... 
E o sorriso que me é lindo quando quero, 
Sai como jorro de água de uma cascata 
E soa, soa no espaço da vida. 
Na brisa que desce a ladeira e passa por aqui 
Dando sorrisos de natureza sem igual 
Este encanto sensacional 
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Como amo vocês companheiros, 
A cada dia a cada instante, 
Rompe a cada minuto o tempo 
Onde vai não importa 
Lá tomara que estejamos todos juntos 
Isto todos juntos 
Na alegria da felicidade 
Aquela que agora nossos corações sorri 

 
Cantar sorrir amar 
Andar na direção do futuro 
Na direção da felicidade 
Dando gargalhadas de prazer 
Instituindo a soberba fonte de viver 
De onde vem para onde vai 
Agora não importa 
 

De qualquer forma 
A glória é já! 
 
Sim é já com todos vocês 
Isto de um grupo de lúcidas vidas 
Lá se vai ao tempo nosso passado 
Vidas que lutaram para aqui chegar 
Agora precisamos desfrutar. 
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Cantar, cantar, cantar, 
A poesia há de sorrir em nossos lábios 
Suave é o canto do pássaro 
Torna-me eterno no amor e no prazer 
Onde mesmo lágrimas que descem dos meus olhos 
Reconheço serem lúcidos brilhos de lucidez de vida 
Inigualável fonte de energia 
Naturalmente trazendo para a realidade 

A força do âmago que explode em lágrimas 
 
Por sorriso por alegria por prazer 
Este encanto é a glória de viver 
Reina em cada segundo do meu respirar 
Este sentido de vida 
Isto um grande sentido de vida, 
Reino encantado dos prazeres maiores 
Ah! E como os prazeres são... 

 
Alma de uma vida que reluz 
Rompe as fontes que conduz 
Ao extremo sentido da imaginação 
Norteando cada passo do pensar 
Tornando cada instante um encanto 
Elucidando todas as incógnitas das lembranças, 
Saltitando de risos e vibrando de prazeres! 
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Conta-me saudade, 
Aqui e agora para sempre 
Reconheça para mim os valores que não tenho 
Mas não quero perde-los no esquecimento 
Institui em minha cabeça esta luz que fará da tela 
No passar dos instantes do passado 
Dando-me a glória da vida vivida 
Aqui é o momento para viver 

 
Mais que tudo, 
Até o passado pode ser esquecido 
Realmente é importante acreditar 
Isto acreditar  verdadeiramente 
Até que a desconfiança desapareça 
 
De onde vim para onde vou 
Este será o  meu eterno encanto de viver 

 
Aleluia! 
Brado do peito que explode no ar 
Rompe as barreiras do som 
E explode em gritos de emoção 
Um instante uma vida todos nós 
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Como é lindo 
Isto vida instante passado sonho 
Como é lindo o existir dentro de todos nós 
E não importa se tem mais luz menos luz 
Realmente uma gota que seja de vida 
O eterno parecerá vibrante 
 
Viver procurar fazer 

Instituir cada segundo para provocar 
Consciência para se lúcida 
E dar-nos de volta o prazer 
Naturalmente vivido com garra emoção e satisfação 
Todos nós temos o direito 
E como temos o direito 
 
De revivermos a cada instante 
Este  estagio de vida que passou 

 
Lá no tempo talvez um pouco esquecido 
Imagino que jamais me imaginei agora 
Mais que isto, 
Agora não quero imaginar mais nada. 
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Devo sim, devemos 
Abraçar cada segundo de nossos instantes 
Maiúsculos devem ser os nossos pensamentos 
Irmãos deveremos ser, todos nós! 
Antes que o tempo nos mostre 
O caminho que não queremos peregrinar 
 
Deixemos para lá este momento 

E façamos do já todo nosso entretenimento 
 
Seremos gratos a tudo e a todos 
Onde quer que estejamos o que pensemos o que fazemos 
Um lugar no centro de nossos corações 
Ziguezagueando cada instante de nossa existência 
A luz a glória de tanto dar 
 
Mais que possamos até merecer 

A dádiva de tantos corações 
Cobertos de uma chama de luz 
Humanos, sim seres humanos. 
Adoráveis vidas que tanto amamos 
De onde vieram e  para onde virão e para onde irão 
O que importa é o quão maravilhosos são 
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Deus haverá de abençoar a todos 
Isto cada sentido de dádiva 
Vidas que serão eternamente amadas 
Inesquecíveis vidas tão queridas 
No coração de vocês brotarão sementes 
As sementes da luz da glória da felicidade 
 
Louvados sejam esses seres 

Onde estiverem como estiverem 
Um raio de luz sempre chegará em vossos seres 
Reinando cada instante de vossas vidas 
Deus fará glória 
Em vossos corações eternizando esta sublime fonte de amor 
Sim sublime glória de existência 
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Felizes os corações que glorificam 
Resta-nos sempre 
Acreditar, acreditar naquilo que é lúcido 
Naquilo que nos traz este prazer de sobreviver 
Com orgulho com satisfação e admiração 
Este sentido maiúsculo de vida 
Libertado de onde nem imaginavam 
Isto que aqui vieram implantar 

No âmago da paz da criação 
A forma mais lúcida de ajuda 
 
Nós todos somos gratos 
Um a um 
Nós todos somos 
Estes seres que vivem 
Sempre agradecidos 
 

Dando em nossas orações 
Apenas glória às suas existências 
 
Sejam  felizes criaturas 
Irmãs  irmãos 
Levá-los-emos para o infinito 
Viverão sempre em nossos corações 
A vida ainda será longa 
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Gente 
Estamos felizes 
Realmente felizes 
Ao que pensar mais profundo 
Lamento dizer que não posso acreditar 
Dão-nos mais que precisamos 
O que mais pensar se não apenas amar 
 

Reconhecemos, reconhecemos profundamente 
Amor carinho 
Muito amor, muito carinho. 
O sonho não nos mostra  a realidade 
Somos uma realidade de sonhos 
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Guardá-lo na lembrança 
Uma verdade sem medida 
Instituir a cada instante 
O rememorar para jamais esquecer 
Minuto a minuto de um passado que se fez glória 
Agora e sempre na alegria de saber 
Reconhecer e fazer existir 
 

Sublime fonte das lembranças 
Inigualáveis a serem relembrados 
Lamento às vezes ter que saber 
Viver sem retomar cada momento vivido 
Apenas lembrar para jamais deixarmos esquecidos 
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Hoje e sempre 
Onde o tempo marcar um milésimo de segundos 
Rezaremos, rezaremos pela paz. 
Ah! Pediremos o amor 
Construiremos em nossas orações sonhos 
Inimagináveis para a glória dos homens 
Onde quer que seja, o amor sempre existirá! 

 
Fará  de cada instante 
Este rio que podemos chamar de felicidade 
Realmente a felicidade 
Não só para nós 
Ah! Como acreditamos nela 
Nós somos o retrato dela 
Damos um valor inestimável 
Este valor que agora agradecemos 
Sabemos honrar cada dádiva 

 
Realmente amamos todos os amores 
Onde quer que seja o amor 
Suave é a fonte da vida 
A vida que vocês nos dão e nós valorizamos 
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Já vão ao tempo, os anos! 
Onde quer que possa ser medido 
Antes não lembrado agora agradecido 
O tempo que nos faz saber e dizer quão gratos somos por tanta 
alegria. 
 
Mais que uma verdade agora sempre vivida 
Agradecimentos são muito poucos 
Rezamos para que Deus cubra-os de felicidades 
Queremos que a vida seja para todos nós 
Um infinito estado de glória 
Estrelas que brilharão para o eterno 
Sabendo dar a luz do querer viver e ser 
 
De onde virá esta energia 
Ah! Basta encontrar vossos seres 
 
Sublimes encantos 
Isto eternos encantos 
Lúcidas  fontes de vida 
Vidas de paz e bondade 
A forma exata da felicidade 



 26 

 
 
Jamais serão esquecidos 
Os instantes aqui vividos 
Antes durante e depois 
O instante a cada instante pensado 
 
Honramos neste momento com a lembrança mais sincera 
O agradecimento é pouco 
Não sabemos o quanto vale 

Os tantos momentos feitos por todos nós 
Reconhecidos por todos nós 
A cada sorriso a cada momento 
Todos nós somos gratos a tantos que por nós  fizeram 
O que farão, para vocês, sei que é de coração 
 
De onde vem a lúcida fonte do amor 
O amor jorra como fonte de fertilidade 
Salve, salve, 

 
Salve todos os seres que por nós tanto fazem 
Agora e sempre 
No mais sentimental dos verdadeiros sentidos 
Tornamo-nos gratos e felizes 
Onde quer que estejamos 
Soberbas vidas habitarão nossos corações 
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Janeiro, fevereiro até dezembro; 
Os anos, vivem; passam, 
São os anos de nossas vidas 
Eternas vidas que parecem ser 
 
Mais e mais a cada dia 
O tempo se mostra mais seguro 
Rompe no tempo o relógio que bate 

E faz, segundo a segundo; 
Irromper a barreira de uma medida 
Realmente que não tem medida 
Apenas acontece a cada instante 
 
Marcante momento de vibração existencial 
Este é o sentido maiúsculo de cada segundo 
Segundo que se soma a segundo, dia que se soma a dia, 
Quero crer que muitos anos ainda virão 

Um após outro para sermos vidas 
Inigualáveis vidas a procura do prazer 
Totalmente construindo 
A riqueza da alegria, a riqueza da felicidade
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Já, para que esperar; 
Onde quer que esteja o futuro, agora sim; 
Saberemos fazer, para ser: 
Eterno encanto de prazer 
 
Suave é o cântico da glória da vida 
E não importa se vem dor, 
Vai dor, não importa, 

E o que importa se não o sorriso 
Realmente é aquele que nos faz acreditar 
Impondo sobre as mágoas dores e saudades 
Naturalmente o corpo da energia da luz, 
O corpo da energia da alegria. 
 
Dar sem medir e falar 
Em sorrisos, tudo que a alegria possa esperar! 
 

O homem deve construir sim a cada instante 
Luz, fonte de luz! 
Irresistivelmente clara 
Vindo do mais profundo do coração 
E reluzindo no mais escuro dos existires 
Isto tornar alegre a vida que aparentemente chora 
Rispidamente um passado que não se fez tanto quanto poderia 
ser 
Ah! e como poderia ser somente de glória! 
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Liberdade, 
Oh! liberdade do instante vivido 
No caminho do desejo a realizar 
De onde estiver futuro 
Isto será presente em qualquer instante 
No mais sóbrio do meu querer existir 
A ti faço acreditar que estarei contigo 
 

De braços dados 
Enamorados construindo o amor da vida 
 
Mais que um sonho detido no tempo 
O agora resplandece como significado incalculável 
Um instante um lúcido instante 
Reluz tudo que a vida possa querer 
Aqui e agora com tantas criaturas maravilhosas 
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Lar oh! meu lar 
Um lar dado por tantos 
Zeus Deus Oh! 
Isto que chamo de glória 
A todos que por nós fizeram estes instantes para o eterno 
 
Deus que olha e zela por todos 
E todos que pode nos dar tanto conforto, 

 
Pedimos oh  senhor! 
A benção sobre todos aqueles que por nós zelam 
Um instante uma eternidade 
Lá em cada um de seus corações 
A luz a chama da vida 
 
Razão para a imaginação 
Imaginem o sol abrindo ao anoitecer 

Buscando a ponta do infinito 
E preenchendo com seus raios de ouro 
Isto que acreditamos ser todo universo 
Resplandecendo de luz todo nosso olhar 
Onde quer que nossos olhos possam enxergar 
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Momento. Momento sem medida 
Agora como retrato para a eternidade 
Nós vibramos dentro de nossos corações 
O explodir da orquestra da vida 
Em som de alto brado 
Lá o cântico do prazer de viver 
 
Faz coro em máxima altura 
Risos cânticos brados 
Ao todo uma explosão de felicidade 

Naturalmente vibrante 
Cheia de luz cheia de energia com a felicidade na ponta dos 
lábios 
Isto dizendo em altos brados 
Somos vidas de alegría 
Como somos vidas de felicidade 
O eterno é pouco em nosso sorrir 
 
A todos agradecemos de todo coração 

Lá bem no fundinho de nosso pensar 
Vive o maior desejo desse universo 
Estar para sempre com todos vocês 
Soberbamente no ato da glória da felicidade 
 
Nossos instintos, nossos sentimentos 
Arraigados no princípio da crença 
Sabendo o quanto é prazeroso agradecer 
Com tudo isto que temos 

Infinito será o sentido da glória 
Mais que um pedido qualquer 
E nos foi dado tanto, mas tanto mesmo! 
Nossos corações rejubilam e agradecem 
Todos vocês 
O dizer pode não falar o quanto somos gratos 
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Medir cada sentido de momento 
A dançar em todo nosso contento 
Nas asas da glória do prazer 
O agradecer sobressaísse 
Encantado com tantos 
Lindos seres que por nós tanto dão 
 
Liberdade, 

Única fonte de palavra justa 
Isto justa será a fonte da vida 
Sobre suas vidas 
 
Deus os abençoarão 
Até o infinito curvará 
 
Simplesmente curvará ante tanta grandeza 
Iluminados seres 

Laboriosas vidas 
Vidas encantadoramente 
Apaixonantemente vidas 
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Meus amigos, 
Amigas, 
Reino encantado de vida, 
Gargalhadas soltamos de prazer 
Agora e sempre 
Riremos juntos 
Indo à direção da felicidade 
De orgulho mais e mais orgulho 

A vida sempre retratará a felicidade 
 
Com passos firmes 
A buscar o futuro que se aproxima 
Reconhecemos juntos 
Dando-vos 
O muito obrigado 
Sim, 
O muito obrigado, 

 
De uma fonte de amor 
O eterno amor de agradecimento e reconhecimento 
Sabendo o quanto vocês nos são vidas importantes 
 
Sabendo o quanto vocês são 
As vidas que tanto amamos 
Não esqueçam 
Todos nós 

O dia que passa 
Somos muito gratos a todos vocês. 
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FALA DO VOLUNTÁRIO 
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Mas agora somos nós que falaremos 
Ah Como somos gratos 
Reconhecemos  o quanto vocês nos são importantes 
Isto, vocês, 
Ah nossos queridos companheiros de todos os dias 
 
Agora o que fazemos, 
Bem, 
Apenas não nos esforçamos 
Damos de coração 
Isto damos de coração; 
A cada instante 
 
De nossas vidas, 
Amor e humildade. 
 
Sabemos como encontrar forças 

Iluminar-nos para iluminarmos vossas vidas 
Lindas vidas de um tempo que vai longe 
Vieram para nos dar  esta alegria 
A alegria de nosso tempo 
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Mais que tudo 
A companhia e o prazer 
Reconhecidamente gratificante de todos vocês 
Impõe para nossos corações 
A gratidão à vida por termos vocês 
 
Agora, 
Para frente deve ser o nosso sentido 

A vida é tudo para nós 
Reconhecemos que vocês 
Estes seres tão maravilhosos 
Cativa-nos com um sorriso 
Isto, com um sorriso cativa-nos; 
Dando-nos o prazer de podermos para vocês fazer 
Apenas tão pouco de tanto que podemos fazer. 
 
Gostamos de viver isto tudo 

O amor é a fonte de nossa juventude 
Uma juventude louca por vocês 
Liberdade, liberdade para darmos tudo que pudermos 
A pessoas tão maravilhosas 
Reconhecidamente, 
Tão maravilhosas. 
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Meus queridos amigos, 
Até que o futuro nos chegue, 
Reconheçamos que o presente é tudo! 
Isto mesmo, tudo! 
Abracemo-nos e abracemos esta vida. 
 
Darmos as mãos, 
E sentirmo-nos juntos, 

 
Juntos, 
Em toda plenitude do universo 
Somando cada minuto de nossas vidas 
Uma calculadora talvez, 
Saiba somar, mas jamais saberá sentir. 
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Meus queridos amigos, 
Amá-los, 
Reconheço que é pouco, 
Imagina-los impossível, 
Adora-los sim! 
 
Deus nos colocou em vossos caminhos 
Isto nos basta, 

Vê-los sorrindo: 
Isto estimula, 
Naturalmente vendo-os alegres 
A nossa vida torna-se mais alegre. 
 
Deus nos deu este prazer 
Inigualável prazer de servir 
A pessoas tão maravilhosas 
Sublimes seres de nossa adoração 
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Meus amigos 
Amados e queridos amigos 
Reconhecer esta dádiva da vida 
Importa-nos menos que servi-los 
Amá-los e tentarmos eterniza-los 
 
Lá que o passado ficou 
Agora é velarmos por uma obra 
Zero a mil, 
A medida de um segundo 
Restaure em nossos corações a energia 
A energia para construirmos cada dia mais maravilhoso! 
 
No tempo o sentimento de paz 
O tempo na sua medida exata 
Guarda-nos cada segundo de surpresa 
Uma caixa de surpresas que posso 
Energeticamente chamá-la 
Isto chamá-la de eterna 
Reconhecidamente eterno prazer, 
Ah! o prazer de viver com vocês. 
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Mais que alegria 
A satisfação 
Rua estrada 
Isto não importa 
A chama de vida sim 
 
Da vida que abraçamos todos os dias 
Ao amanhecer 

Sabemos que precisamos sorrir 
 
No anoitecer sabemos que precisamos descansar 
E sempre acreditaremos 
Vai e vêm dias 
E os dias se faz memória 
Soberbas fontes de lembranças 
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Mil anos seria pouco 
Apenas como se fosse um dia 
Reconhecidamente viver ao vosso lado 
Isto é um vulcão de satisfação 
A chama que dele jorra é de prazer 
 
Viver com vocês 
Isto pode chamar de riqueza 

Este enriquecimento diário 
Instante, construindo a cada instante, 
Razões únicas para enxergarmos o futuro 
Apenas como futuro de glória 
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O tempo é uma chama que mostra 
Razão única da sua verdade 
Límpido sentido de realidade 
A fonte que jorra o prazer de ser 
Naturalmente construir e ter 
Do masculino ao feminino  
O horizonte eterno da felicidade 
 
O que importa é a chama de vida 
Leve sorriso em lábios mesmo trêmulos 

E de mãos que trêmulas tocam-nos e nos afagam 
Glória divina da vida que soberba 
Ah que vida soberba 
Resta-nos lutar para torna-la 
Isto que acredito ser a glória 
O mais lindo dos sentidos já imaginados 
 
Mais que uma tela pintada no sonho 
A fotografia da realidade de luz e  brilho 

Com as cores  mais puras 
Hoje e sempre faremos as fotografias 
A entrega-las ao álbum das lembranças 
Dádiva da vida que Deus nos dá 
Onde quer que estejamos deus nos faz 
 
Soberbas vidas de luta e glória 
Indo à direção da construção 
Libertando os males que nos afligem 

Vasculhando os caminhos mais profundos de nossas almas 
Instituindo cada sentimento de paz e  amor 
Amor sim 
Na natureza de nossos sentimentos 
O elixir da juventude que praia é o mar que chega. 
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Onde quer que estejamos em pensamentos 
Tornaremos cada segundo de emoção 
A cena mais linda de uma fita 
Construída no tempo da vida 
Importa-nos o Oscar? 
Lamento dizer que não 
Importa-nos a felicidade? 
O que nos importa sim! 

 
Basta-nos a felicidade 
Este encanto de luz 
Ziguezagueando pelos caminhos do infinito 
Este eterno infinito do saber 
Reconhecer e fazer 
Romper de todos os males 
Apenas para viver com todos os bens 
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Oh como é bom viver 
Reconheço que com vocês 
Temos o prazer de aprender 
E ouvir as histórias de suas vidas 
No passado agora configurado por contos 
Conta-nos cada momento de glória ou de tristeza 
Isto que chama de vida 
Onde a vida chama de nós 

 
Faça-nos ser o que queremos ter 
E romperemos com todas as amarras 
Realizaremos todos os desejos 
Realizaremos todos os seus desejos 
E faremos tudo para torná-los felizes 
Isto apenas felizes 
Riem, riem para a vida! 
A vida sorrirá sempre para vocês 

 
Saibam que ela está à espreita de um momento 
Apenas para dar mais felicidade 
Venha dei-nos as mãos 
Agora e sempre 
Romperemos todos os instantes 
Entregando-lhes apenas 
Sublimemente a felicidade. 
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Por este caminho 
Onde estivermos 
Levaremos paz a todos vocês 
Isto, isto nossos queridos amigos; 
Como amamos vocês 
E como sonhamos que vocês 
Naturalmente só encontrem 
A felicidade que tanto desejamos a vocês 

 
Façam de cada segundo de vossas vidas 
Ruas para seguirem em direção somente da felicidade 
A felicidade será sempre o berço a espera de vocês, 
Não se esqueçam de nós, 
Saibam que fazemos por amor 
Isto é pouco muito pouco a tanto que merecem 
Saberemos a cada instante valoriza-los para que tudo seja 
melhor 

Construiremos cada segundo de emoção em vossos corações 
Alicerce fará para que sua imaginação seja o eterno prazer de 
realidade 
 
Dá-nos sempre este direito 
Amá-los, adorá-los, desejá-los 
 
Sabemos o quanto valorosos 
Isto o quanto valorosos são 

Libertas vidas 
Vivendo no tempo 
A glória de tantos anos de sabedoria 
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Vamos juntos 
Implantar a cada Segundo deste viver 
Razão para felicidade, 
Mais e mais felicidade 
Onde quer que cheguemos 
Não chegaremos apenas 
Daremos um grito de glória 
E saberemos que a cada instante vivido 

Somaremos um instante a mais de vitória 
 
Beijemos a mão 
Estendida pela vida, eta vida de glória! 
Reconheçamos que por mais dores possam ter 
Gente isto é pouco perto de tanto que podemos construir 
Marchamos juntos 
Abraçados uns aos outros 
Mais e mais com confiança 
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Vamos, vamos! 
Instituir a energia da força 
Tornando cada segundo 
Oh glória de vitória 
Reconhecida 
Inigualávelmente 
A glória da vitória 
 

Fez anos e anos 
Este encanto da idosa fonte dos anos 
Reconhecemos quão grandiosos 
Naturalmente vidas gloriosas e grandiosas 
A vocês 
Nossos queridos amigos 
Deus estará sempre convosco 
E dando-vos tudo que a vida possa desejar 
Simplesmente, paz amor e saúde! 
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Ziguezaguearam pelos meandros da vida 
Alcançaram esta glória de idade 
Construíram e deixaram para os mais jovens 
Aqui o que hoje podemos dizer que somado 
Reconhecidamente é um mundo mais glorificado 
Isto porque conhecemos vocês 
Amamos vocês 
Sabemos respeitar vocês 

 
E meus queridos amigos 
Vamos juntos 
Amparados pela fé da crença 
Navegarmos pelas águas do infinito amor 
Ganhando do sorriso e de um abraço 
Esta energia que penetrará nossas veias 
Limitará nossos espíritos simplesmente ao seu infinito 
Indo à direção da luz 

Suprema luz de nossos sonhos 
Tudo que a vida nos somou 
Agora somamos em nossos pensamentos 
 
Dando-nos o suspiro prazeroso 
A maior glória de nossas vidas 
 
Suas vidas 
Instituímos que somos vidas 

Livres para amarmos 
Vivos para sonharmos 
As vidas para construirmos o futuro. 
 


