
 

 

 

 

 

 

                                 SOMOS 

 

                                       O 

 

                               CAMINHO 

 

                                     DA 

 

                            FELICIDADE! 

 

 

 

Seguimos nossos sentimentos, e somos o caminho da 

felicidade, a cada instante nossas almas crescem com o 

bater de nossos corações, acreditamos e lutamos por 

esta obra, que permitirá aos nossos desejos, vivermos 

no sentido único da luz do amor! 
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Façamos um só caminho, 

E em uma única direção,  

Razão de toda nossa adoração, 

Naturalmente em nossos corações, 

Através de nossas emoções, 

No dia a dia de nossa existência, 

Do âmago de nosso amor, 

Até o limite de nossa sobrevivência! 

 

Como anjos com asas, 

Rumo ao eterno da felicidade, 

Inspirados, na grandeza da harmonia do sentimento, 

Somos a luz e a escuridão, 

Tomando nossas decisões, 

Infiltramos no infinito da realidade, 

Nossa alma explode de tanta emoção 

A vida caminha na direção de nossos sonhos! 

 

De onde viemos e para onde caminhamos, 

Enfim, somos duas vidas na direção da felicidade! 

 

Até onde possamos ir, 

Na caminhada de nossas forças, 

Daremos ao infinito o sorriso, 

Rindo das desgraças e festejando a alegria! 

A vida nos dá oportunidades, 



Damos a ela nossas realizações, exemplos! 

E tudo caminha para a prosperidade! 

E o céu sorrirá a cada sorriso nosso, 

 

Riremos com todos ao nosso lado, 

O momento da ausência é pouco! 

De onde estamos para o infinito, 

Razões de sobra existem, 

Irmos à direção do prazer, sim! 

Gloriosas vidas, vivendo o amor, 

O prazer de viver está no agora! 

 

Buscar sempre as realizações, 

O ser que é, é tudo na universalidade! 

Reinar na plenitude da sentimentalidade, 

Glorificando cada momento da existência, 

Estabelecendo o sentimento da paz! 

Simplesmente a lúcida fonte do momento! 

 

Do universo a brisa da felicidade! 

A alegria do parceiro e dos sentimentos! 

 
Cada momento, cada sentimento, 

O existir na fonte deste amor, 

Somente fará ser real, 

Tudo que sempre sonhamos, agora, 

A felicidade Você e Eu! 

 


