
                       O ALIMENTO PREFERIDO 

 

                                 DO ESPIRITO, 

 

                                     O AMOR! 

 

 

 

 

 

Jamais um corpo físico conseguirá sobreviver por um 

grande tempo sem alimentação, como também o corpo 

espiritual também necessitará de um alimento especial, 

o amor, e sem este alimento, uma vida poderá 

sobreviver sim, mas com certeza será um universo 

existencial com uma cratera muito profunda chamada 

vazio, e será naturalmente levada a existir solitária e 

amargurada, feliz da vida que recebe as diversas 

formas de amor pois ela terá a maior riqueza que um 

espírito possa conquistar. 
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Ganhar a cada dia uma batalha para sobreviver, 

Levar para a cama ao anoitecer, sonhos e realidades, 

Estar preocupadamente voltado para o construir mais, 

Não se dar ao luxo de viver além de suas posses 

Investir mais e mais em seu crescimento, e lutar! 

O maior dos sonhos será sempre o mais próximo! 

 

W é uma incógnita a cada amanhecer do dia que chega 

Ir rapidamente na direção da responsabilidade e lutar 

Levar no coração e no espírito a energia maior e sorrir 

Lamentar jamais, para não estacionar no pior e seguir, 

Indo velozmente com a garra de um vencedor eterno 

Atravessar barreiras e viajar rumo norte para conseguir 

Naturalmente tudo aquilo que sonhado foi planejado 

Sendo que a maior riqueza será sempre, vidas! 

 

Ali o mais próximo possível do presente o futuro está 

Mais e mais capacitado para ser a realidade e aparecer. 

Um pensamento e saímos do presente para o futuro 

Impossível retornar no tempo e tentar concertar erros! 

 

O desejável é preparar-se sempre para cada momento 

Resistir tentações e permanecer com os pés no chão 

Manter o equilíbrio e se projetar calmamente para tudo 

Iniciando cada jornada se possível após terminar outra 

Lá dentro do espírito deverá existir a fonte da energia 

Assim conseguirá passar pelas horas que o tempo tem. 

 



De todas estas formas normais para uma sobrevivência 

Em primeiro lugar uma é de importância inestimável. 

 

Feliz a vida que encontra outra para de mãos dadas  

Atravessarem desertos, oceanos e estradas sem fim, 

Tomar os rumos necessários para conquistarem tudo 

Impor sobre o nada a força e a energia que unidos são 

Muito mais que uma mulher e um homem, um casal, 

Abraçados na corrente invisível, mas calorosa o amor! 

 

Construindo juntos tijolo a tijolo o castelo tão sonhado 

Onde houver uma oportunidade estarão alertas lutando  

Encontrando caminho mais seguro para  peregrinarem 

Lá onde houver uma ponta de luz, será motivo e irão! 

Hoje deverá sempre constituir oportunidade e seguem 

O existir desta união prevalecerá sobre derrotas! 

 
Remaram muito contra a maré, e são vidas unidas e prontas, 

Estão dispostas para o universo em busca de cada momento 

São capazes de levantarem após cada tombo e se olharem 

Estabelecerem um sorriso e abraçadas continuarem vivendo, 

Na realidade com todas as formas apresentadas pelo universo 

De nada conseguirão as adversidades destruí-los, pois amam, 

E se entregam juntos a lutar contra qualquer coisa, vencerão! 

 

Através da força do amor que tanto os estimulam, podem, 

Mais e mais construindo suas vidas buscarem realizações 

Um amor quando permanece na união de duas vidas 

Ilumina e alimenta espíritos e corações para felicidade! 


