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        Vidas, que se entregaram ao sentimento 

maior que é o amor, para eternizar a fonte da 

inspiração, da riqueza interior  ao sentido da 

existência exterior, um casal que contribui 

para a continuidade da raça humana. 
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Cada amanhecer, 

Em tempo de acordar, 

Lá estão, Celso e Jarlene, 

Saudáveis espíritos prontos para viver, 

Onde a luz permanece brilhante! 

 

Lindas vidas que se amam, 

Um casal que acorda para lutar, 

Infiltrar no tempo para viver 

Ziguezagueando sabendo enfrentar todas as 

adversidades. 

 

Salve o amor, que faz brilhar os olhos, 

Amor que abastece espíritos e corações, 

Levando-os à energia maior, 

Onde acontece o arrepio do prazer, 

Mesmo os sonhos que acontecem, 

Onde a realidade parece distante, 

Não perde seu brilho e sua verdade, 

E as vidas se dão, pelo amor que possuem! 

 

E são parceiros para a eternidade! 

 

 

 

 

 

 



Jovens conduzindo sonhos e realidade, 

Atraindo o universo ao seu convívio, 

Respeito e amor pelo senhor maior, 

Lindas vidas que bailam ao som da existência,  

E cantam a música da realidade profunda, 

Navegando sobre as águas do tempo, 

Estão ainda que separados, juntos no amor! 

 

Cada segundo que respiram as vidas, 

Ao tempo se jogam com desejo de encontro, 

E distantes ao sabor da sobrevivência, 

Trabalham e constroem na realidade, 

A base para sustentação de seus ideais, 

No sentido norte de suas buscas. 

O sentido maior, é a felicidade! 

 

Vidas que buscam lá no fundo de suas essências, 

Inigualável força para enfrentarem o dia,  

E tornam cada segundo, degrau da escada do desejo, 

Infinita que pareça, sabem para onde caminham, 

Rindo, chorando, fazem acontecer, 

A chama de luz da vida que brilha! 

 

 

 

 

 

 



Salve vidas que se dão a cada instante, 

A razão constante do saber elevar, 

Lá do fundo de seus corações, 

O amor que tanto enxerga a cristo, 

Mais profundo que se possa imaginar, 

O casal constrói seu universo de amor, 

Na paz de seus sentimentos, com a benção de cristo, 

Eternizam suas vidas nos braços do amor! 

 

 

 

Que vocês sejam sempre capazes de construírem a 

cada dia, o degrau da escada que os levam ao sentido 

eterno da felicidade, pois esta é a estrada que vocês 

constroem, pois que nela possam sempre estar na paz e 

no amor de cristo e de suas vidas sentimentais. 

 

Seja sempre o amor, pois ele é a paz e a energia da 

continuidade da vida! 

 

     


