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Seção 1

 

Olho para o  

alto 
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Brasil que eu quero 
 

Quero um Brasil aquarela 

Com o verde vivo das matas, 

O amarelo da riqueza 

Que a tantos falta, 

O azul refletido nas água 

Até em terras mais áridas, 

O branco da pureza,  

Da ordem e do progresso, 

Que põe seu povo brilhante 

Para cima e não para baixo. 
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Oh, Jardineiro 
 

Oh, jardineiro,  

Não deixe esse jardim ser de flores mortas. 

Oh, agricultor, 

Sou ramo de teu grande amor 

Faça jorrar a fonte de águas vivas 

Que é como chuva sobre a terra seca. 

Toca-me com essa poda que renova.  

Eu nada sou e nada posso fazer sem ti. 

Pois, sou dependente do fôlego de vida 

Do teu sopro, meu Senhor. 

Faz-me florescer aos teu cuidados. 

Mesmo em meio à morte cuida do seu jardim 

A pedra não o pode impedir  

Se levantou e voltou para cuidar de mim. 
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Meu jardineiro, por que perguntas  a razão de minhas 

lágrimas? 

Não sabes tu que sinto a tua falta? 

Que minha alegria está em ti 

E sem tua presença as flores murcham 

Caem por terra e voltam ao pó. 

Mas sei que mesmo que a planta morra 

Ao cheiro das águas ela ganhará forças 

E brotará como uma nova  

Com suas raízes firmadas na rocha.  

Pois, em meio à morte cuida do seu jardim 

A pedra não o pode impedir  

Se levantou e voltou para cuidar de mim.  
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Sensorial 
 

Toque afiado que divide espírito e alma 

Sabor adocicado tem sua palavra 

A visão do amor expresso em cores e melodias  

Como som de trovão e de muitas águas é teu falar  

O cheiro de teu perfume impregna  

Minhas vestes quando me abraça 

Se os "tomés" só creem no que podem ver  

Que olhem os céus e as estrelas  

Que imaginem as galáxias  

Que decifrem as equações só espaço 

De tua matemática tão exata  

Se dizem que não o escutam  

Digo: Efatá! 

E que os ouvidos ouçam o que Espírito diz a igreja  
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Se não conseguem sentir tua presença  

Nem provar de tuas águas 

Que o sal e o tempero de tua noiva  

Os mostre quão bom é Senhor. 

Provem e vejam 

Provem e vejam  

Quão bom é Senhor. 

E se as narinas estiverem sem fôlego de vida  

Que dos quatro cantos sopre o teu vento  

E se levante os ossos secos  

Sensorial é o Senhor  

Sensacional é o Senhor  

E mesmo que os sentidos falhem 

E que o Senhor não faça sentido  

Só posso dizer que o Senhor é sensorial  

Mesmo que eu duvide  

Admito o Senhor é sensacional.  
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Conhecer 
 

 

Conhece o meu andar e o meu falar 

Conhece cada percalço 

E quando estou descalço 

Sem os sapatos que me entregou 

Para apregoar o teu amor. 

Conhece os meus defeitos 

E todos os meus segredos 

E até do que me esqueço 

Tudo sabe 

Perdoa-me por colocar outros amores  

À frente dos louvores que merece o Senhor 

Fui chamada para conhecer 

E prosseguir em conhecê-lo 
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Fui chamada para crer 

E também sofrer por teu amor. 

Muitas dores que sofro  

São fruto de minha incompreensão 

E muita destruição que vejo 

É fruto da ignorância  

De sua boa, perfeita e agradável vontade 

Que é pão de cada dia, 

Alimento para a vida, 

Comida que sacia meu espírito. 

Faça-me saber coisas grandes 

Que desconheço 

Que por serem tão altas não as alcançam os meus 

dedos.  

Dê-me asas de águia para eu poder tocá-las. 

Eu clamo, eu te chamo 

Perdoa-me por entristecer  

O teu Espírito Santo em mim. 
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Cálice 
 

A força que te fez, Senhor, 

Suportar a cruz sem desistir  

Me dê se eu precisar encarar a dor e insistir  

O mesmo "sim" que disse ao Pai 

Mesmo sabendo que o cálice seria amargo, 

Que se ouça no céu  

Se eu precisar provar o mesmo sabor. 

A mesma entrega que te fez 

Aceitar o sacrifício  

Que seja aceito por mim  

Se o meu caminho também for a cruz. 

Eu vim ao mundo para crer  

Naquele que deixou o trono para eu viver 

Eu vim ao mundo para sofrer por esse  
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Rei mesmo que eu precise morrer. 

 

O que os meus olhos nunca viram 

Nem meu coração imaginou  

O que está muito acima 

Que nem a mente alcançou 

A morada que me aguarda  

Que por ti, Senhor, é preparada. 

Dá-me asas de águia  

Para eu ir para essa casa, 

E me prostrar aos teus pés  

E te adorar por quem tu és. 

Quero calçar os meus pés 

Para pregar quem tu és. 

Enquanto eu estiver indo  

Quero falar do que está vindo  

E tudo o que por ele foi sofrido 

Quero que tenha valido a pena.  
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Mesmo que eu seja pequena  

Grandioso és aquele que me escolheu  

E que me faz voar até céu, 

Até o coração de Deus  

Que me acolheu e me adotou  

Por aquele que pagou um alto preço  

Para que de graça eu fosse salva 

Aquele que morreu por amor. 

E o cálice experimentou.  
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Asas 
 

É a sua voz que anelo escutar 

Ao elevar meus ouvidos aos céus. 

É a sua luz que pode me iluminar 

Na manhã alegre que me despertar. 

É a sua mão que quero segurar  

Para não me afogar em meio às dores. 

Abra suas asas, Deus,  

Acolha-me como a um filho. 

Abra suas asas, Deus,  

Bendito é o que vem em o nome Senhor. 

Yeshua, Messias.  

 

22 



 

Recomeço  
 

Encontrou-me quando eu estava perdido. 

Longe do teu caminho. 

Escutou-me quando eu não era ouvido. 

O teu amor tem me curado 

E refeito meu coração quebrado. 

Amou-me primeiro antes de eu conhecê-lo. 

Morreu por mim para eu viver para ti. 

Escreveu meu recomeço 

Quando achei que era o meu fim. 

Eu corro para os teus braços. 

É você quem enxugará  

Todas as minhas lágrimas. 

O meu choro fala o que eu não declaro 

E você o tem decifrado  
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E perdoado meus pecados  

Que te mataram na cruz.  
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O presente 
 

O presente é resultado do passado, 

E o futuro hoje é rascunho por mim desenhado. 

Mas, o lápis não está mais em minhas mãos, 

Meu futuro é guiado pelo traço eternizado de tuas 

mãos. 

O presente só é presente se eu tiver você. 

Menino que cresceu  

E Rei que nasceu em meio a criação.  

Príncipe outrora na manjedoura,  

Hoje à destra do Pai, 

Entronizado entre louvores de seres celestiais. 

Presente para a humanidade  

O ouro é menos do merece  
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E a mirra anunciava a morte daquele Que se 

entregaria para trazer a vida 

Que o ouro e nem prata compraria. 

Rei que se fez plebeu, 

Plebeu real que hoje é o Rei dos reis, 

Cordeiro sacrificado por meus pecados, 

Se hoje é ou não o seu aniversário 

Isso não muda que no passado 

Nasceu um menino iluminado  

Que cresceu e que por nós morreu.  

Rei em trono de glória,  

O aniversário é teu, 

Mas o maior presente quem recebeu 

Foi o mundo que escolheu amar, 

Antes mesmo dele te corresponder. 

O mundo que crucificou o Criador que tanto o amou 

Se o saco de presente  

Pesa mais do que sua cruz, 
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Se o Papai Noel tem mais fama que Jesus, 

O que importa é que a salvação vem do céu 

Do Cordeiro, Leão e Rei  

Menino sem berço de ouro 

Meu presente está presente. 

E meu futuro está em tuas mãos  

Reina, reina, reina... 

Teu trono ninguém vai tirar 

Glórias ao Senhor! 

Meus parabéns, meu Salvador!  
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Correr 
 

O que fazer?  

Para onde ir? 

Que palavras escolher?  

E o que não dizer? 

Quando gritar? 

E quando silenciar? 

A quem recorrer?  

A quem pedir ajuda? 

Quem vai me socorrer?  

São tantas as perguntas  

E o tempo corre, 

Mas tanta coisa continua 

O tempo corre  

E a força se esvai. 
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O tempo corre 

E eu pareço ter raízes. 

Ó Deus, poda-me e me deixe crescer  

E como o tempo corre deixe que eu corra junto com 

você.  
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Se faça 
 

Se o meu falar afasta a tua presença faça-me calar e 

não perder a tua essência. 

Mas, se tua palavra não tem sido compreendida que 

tua voz ecoe  

E não se cale em minha vida. 

Coloque um guarda para proteger meus lábios 

De pecarem contra o Senhor e falar sem o teu amor. 

Sonda meu coração e veja se há algum desvio 

E guia-me pelo teu reto caminho. 

Que meus pés sejam formosos enquanto eu 

peregrino e não fiquem enlameados por meus 

delitos.  
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Quem sou eu? 

 

Sou menina ou ave que não voa? 

Fera ferida ou princesa sem coroa? 

 

Sou o teu sonho ou uma ilusão? 

Voz emudecida, brado em amplidão? 

 

Será que eu sou morte ou sou vida? 

O que penso ou como sou descrita? 

 

Prisioneira do ego ou do tempo? 

Carente de disciplina ou de alento? 

 

Alvo de teus afetos ou não bem-vinda? 

Alguém querida ou preterida? 
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Quem sou eu? E quem és tu, oh meu Deus? 

O que eu sei ainda não me respondeu. 

 

Preciso de alento, de teus afetos, 

Voar em tuas asas, ser brado, silêncio, 

 

Ser bem-vinda e ser tua menina 

Ter disciplina e cura para as feridas, 

 

Viver liberdade e eternidade 

Aconchegada em tua verdade.  
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Sonhos na Gaveta 
 

Não sabemos o que virá, 

Nem quando o relógio há de parar, 

Não sabemos quanto tempo resta, 

Se amanhã será de luto ou festa, 

Sonho que o melhor está à frente, 

Brilhando como sol reluzente, 

Se minha história for escrita por outra mão, 

O que importa é que obra não morra no meu 

coração. 

Não deixe os meus sonhos na gaveta, 

Não deixe que minha voz se emudeça, 

Nem que eu desapareça como o vento, 

Quero viver ainda que não caminhe mais aqui. 

Não deixe que minhas pegadas se apaguem 
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Se projetei e não pude fazer 

Não é porque o sonho tinha que morrer 

Eu gerei, mas você fará nascer e cuidar 

Mesmo que seja por outras mãos 

A história não pode ter seu fim em mim 

Não deixe os meus sonhos na gaveta, 

Não deixe que minha voz se emudeça, 

Nem que eu desapareça como o vento, 

Quero viver ainda que não caminhe mais aqui. 
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Perto do céu 
 

Se minhas palavras carregassem sentimentos 

Pediria a elas para voar tão alto...perto do céu, 

Tão alto...além das nuvens,muito além da escuridão, 

da tempestade que esfria meu coração. 

Se meus lamentos não me escravizassem  

E se meus pés pudessem então correr 

Pediria carona nas asas que me levassem tão 

alto...perto do céu, 

Tão alto...além das nuvens, muito além da escuridão, 

da tempestade que esfria meu coração. 

Eu fugiria daqui e me esconderia em ti, Jesus. 

E assim eu sei que sobre tuas asas eu iria tão 

alto...perto do céu, 

Tão alto...além das nuvens, muito além da escuridão, 

da tempestade que esfria meu coração. 
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Deixarei minha imaginação voar, 

Na esperança de em breve te encontrar mesmo que 

esteja tão alto... 

Leva-me, leva-me tão alto...perto do céu, 

Tão alto...além das nuvens, muito além da escuridão, 

da tempestade que esfria meu coração. 
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Tu és Deus 
 

Mesmo em meio à tempestade 

Tu és Deus. 

Ainda que me banhe as lágrimas 

Tu és Deus. 

Mesmo que eu não veja flores pela estrada  

Tu és Deus. 

Ainda que os espinhos firam minhas pegadas 

Tu és Deus. 

A tua onipotência não se dobra perante o homem. 

Em meio ao tudo e em meio ao nada 

Tua é a última palavra porque Tu és Deus. 
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Espelho meu 
 

Espelho, espelho meu, há no mundo alguém como 

eu? 

Espelho, espelho meu, diga-me: Quem sou eu? 

O que tenho contemplado em espelhos quebrados é 

um reflexo deformado. 

Ouço um som suave que gentilmente me invade,  

Reconheço essa voz 

É do meu amado me levando a refletir 

Em quem tenho me espelhado? 

Meu amado me diz:  

O teu espelho sou eu. Olhe para mim! 

Veja que você é minha imagem refletida por aqui. 

Sou sem defeito, não imperfeito. 

Espelhe-se em mim.  
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Canto 
 

Canto no meu canto. 

Escondida em meu recanto. 

Quando o meu canto 

Alcançará todos os cantos? 

Decanto o meu encanto 

Por você.  
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Pai Nosso 
 

Ah! Se entendessem que religião não salva. 

Que mãos humanas não levam ao céu. 

Que ofertas não compram bênçãos. 

Ah! Se o Pai Nosso fosse visto  

Como um modelo de oração. 

E entendessem que Deus não quer vã repetição. 

Orar, rezar é usar o Pai nosso como espelho. 

É falar: Bom dia, Boa noite, Obrigado pelo que sacia. 

É falar mesmo com lágrimas e festejar as alegrias. 

É falar quando canta, quando grita ou implora, 

Quando peca, quando erra, quando levanta ou vai 

embora. 

É falar quando dirige quando o aplaudem ou quando 

os esnobam diante da prova, 

 

40 



 

 

Quando pesca ou depois de jogar bola. 

É falar quando o filho briga ou o namoro termina, 

Quando prega o botão ou esquenta a comida. 

Quando se parte ou se repara o coração. 

O Pai nosso que está no céu também está conosco. 

Ah...Se soubessem que ele os quer ouvir. 

Se o vissem como o melhor amigo. 

Se falassem como a esse melhor amigo durante o ir 

e o vir. 

Ele é invisível, mas está conosco aqui.  
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O artista e a obra prima 
 

Faça minha vida ter cor 

Ir além do preto, branco e cinza. 

Ver além das listras, grades que me limita. 

Faça a minha vida ter sabor 

Não ser sem sal e nem amarga 

Venha adocicar, salpicar e fazê-la temperada. 

Desenhe um horizonte multicolor após as 

montanhas, 

Trace as linhas e formas retas, 

Pinte o sol e as asas abertas a dançarem com a 

brisa, 

Coreografe meus passos pois eu quero ser 

conduzida. 

Quero fotografar com meu olhar 
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As nuvens e as cores com suas poses. 

Componha a melodia,  

Orquestre as notas,  

Minha trilha sonora. 

Faça com que se ouça 

Um timbre mais do que apaixonado. 

Molde meu coração, meu oleiro, eu sou o seu vaso. 

E quando eu fizer arte perdoe minha imperfeição. 

O Senhor é o autor do livro da vida 

E eu sou sua carta viva que teu Espírito selou. 

Quero saborear sua presença. 

É aquele que pinta meus dias, 

Minha canção, minha poesia. 

É o que me guia que desenha meu rastro. 

O Senhor é o artista e eu sua obra prima. 
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Criação 
 

As estrelas que já morreram 

Mas, cujo brilho permanece piscam para mim 

E relâmpago fotografa meus passos 

O sol me acorda e a lua diz: Boa noite! 

As flores me abraçam 

Deixando seu perfume em mim 

As árvores bailam com a melodia da ventania. 

O mar se enfurece e ruge 

Os rios, então, me levam e com ele me reconciliam. 

A terra marca minhas pegadas e o arco-íris me 

coroa. 

As nuvens me guiam e os céus são pintados todos 

os dias 

Os animais mostram que Deus criou os diferentes 
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E junto a ele todos podem estar presentes 

Tudo isso mostra que há alguém maior 

Toda criação adora o Pai 

Ela fala que uma criatura 

Deve ter um Criador. 
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Força 
 

Quando vento estiver contrário 

Seja a força em meus braços para eu não desistir. 

Quando meus pés estiverem cansados 

Seja a força em minhas pernas para eu insistir. 

Quando estou fraco em ti eu sou forte. 

Pois teu amor me fortalece nas minhas fraquezas. 

Se eu tudo posso é porque me sustentas 

Tua força firma meus passos. 

Se minha debilidade grita a tua voz suspira na brisa e 

inspira vida. 

Me dá asas para voar acima das nuvens, perto de ti, 

meu Sol. 

E minha alma cansada e oprimida pelo meu pecado 

busca teu abraço 
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Seguindo tua voz que diz: 

"Venha a mim e eu te aliviarei. 

Teu fardo eu carregarei." 

Se minha cruz pesada está, Pai. 

És o que caminha ao meu lado e me ajuda a chegar 

onde entrego meu espírito, onde te encontro no 

paraíso.  
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Fraquezas 
 

Meus pés exaustos deixam pegadas 

Ora se desviam, ora se reconciliam com o Caminho. 

Meus pés marcados pelos espinhos 

Ora descalços, ora calçados com os sapatos de 

Cristo. 

Meus passos lentos querem correr 

Rumo aos meus desejos 

Para longe dos devaneios, 

Porém, o ritmo vem do céu. 

Minhas mãos vazias 

Ora sem aliança, ora comprometida com o Noivo. 

Oscilo, declino e me inclino aos teus pés. 

Insisto, prossigo e resisto à vontade de parar. 

Deus, falho sou. 

A mesma boca que louva desaponta o Senhor. 
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Deus, fraco sou. 

Em minhas fraquezas seja forte, ó Senhor. 

Aperfeiçoe em mim a tua imagem para eu refletir tua 

semelhança.  
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Tempo 
 

Retrato linhas tatuadas. 

Passado, memórias 

No álbum de minha existência. 

Meus passos no ritmo do tempo 

Fios brancos, revelam 

Que a vida não pára. 

A idade avança, 

E os sonhos se atrasam. 

Meu relógio adianta, 

Minhas ansiedades. 

O velho e o novo, 

Habitam em mim. 

Se os dias orientam, 

A sabedoria aprende. 
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Experiências exercitam a alma, 

Meu forte resiste ao mal. 

Senhor do tempo, 

Ouça meu lamento. 

Mesmo sabendo 

Que a cada passo que dou 

Mais perto estou do Senhor, 

Não posso sorrir, 

Vendo que teus sonhos, 

Não se realizaram em mim. 

Na linha do tempo, 

Eu sou o rabisco. 

Apaga meus defeitos, 

Faça-me reta rumo ao infinito.  
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Respostas 
 

Quando vejo o fim algo além leva-me a prosseguir. 

São reticências... 

Se tuas respostas findam meus desvios, 

responda-me! Responda-me! 

Se exclamo, grito e chamo, incline-se para ouvir-me. 

Não é o som da tempestade é minha voz pedindo: 

Socorra-me! Socorra-me! 

Vejo tantas vírgulas, que me obrigam a respirar, 

andar, esperar e pausar a ansiedade dentro de mim. 

Qual é a tua citação? Que dirás à minha indagação? 

Tu és o Autor da minha história 

Coloque ponto final em minhas lamentações. 

Se a dúvida é a sede do saber 
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Que desnuda a ignorância do meu ser. 

Sacia-me! Sacia-me, Jesus!  

 

53 



 

Dependente sou 
 

Pai de amor, 

incline os teus ouvidos ao meu clamor 

Ouça os meus gemidos de dor 

Necessito do teu favor 

Sou dependente de Ti Senhor 

Em meio ao choro 

Eu busco o teu consolo 

Em meio ao medo 

Eu busco o teu amparo 

Em meio ao desespero 

Eu busco escutá-lo 

Em meio aos meus sonhos 

Eu busco em ti realizá-los 
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Pai de amor, 

incline os teus ouvidos ao meu clamor 

Ouça os meus gemidos de dor 

Necessito do teu favor 

Sou dependente de Ti, Senhor 

Dependente sou 

Do teu eterno amor 

Dependente sou 

Preciso Ti, Senhor 

Pai de amor, 

incline os teus ouvidos ao meu clamor 

Ouça os meus gemidos de dor 

Necessito do teu favor 

Sou dependente de Ti, Senhor.  
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Sentido 
 

Deus meu, 

Eu preciso de um sentido 

Guie os passos meus 

E não me deixe correr atrás do vento 

Que visa levar-me para longe 

De tua presença. 

Os desejos meus 

Não estão ocultos do teu olhar 

E minhas realizações 

Não se escondem 

Em um lâmpada mágica 

De um gênio desse mundo. 

Tu és o autor da minha história 

O roteiro que vivo agora 
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Foi escrito antes do meu existir. 

Coloque meus sonhos, 

Minha coroa aos teus pés 

Para que reine em mim 

Mostra-me o sentido 

Que não me tire do caminho 

Pois, quero seguir-te 

E quando eu partir 

Que fiquem minhas pegadas 

Para que guiem outros até a ti.  
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Abba Pai 
 

Quando meus passos apressados 

Quiserem correr sem nem saberem andar 

Segura-me em tuas mãos 

E seja o meu apoio 

Não me deixe ir ao chão, Pai. 

Ensina-me a andar com calma 

Um passo após o outro 

Sem pressa de chegar 

Pequeno sou 

Preciso do teu cuidado, meu Pai. 

Tu és o meu sustento 

És o meu auxílio. 

E mesmo que eu seja pequeno 
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Tu estás comigo, 

Abba Pai...  
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Inverno 
 

Em meio ao meu inverno, 

Folhas velhas vão ao chão. 

E eu hiberno em meu coração, 

Desperto-me ao som 

De uma novo canto. 

Sinceramente anelo 

A tua habitação. 

No frio, busco o teu calor 

Abrigo onde me refugio. 

A poda me renova 

E tira cada vez mais 

A minha imperfeição. 

E eu abro espaço 

Para o fruto adocicado 

 

60 



 

De tua redenção. 

Meu Sol, espero por ti 

Em meio à noite 

Lembro-me de teu amor. 

Resplandeça sobre mim 

Pois, o coração de muitos 

Infelizmente já se esfriou. 

Aqueça-me. Aqueça-me. 

Sol da justiça. Aqueça-me.  
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Por tua causa  
 

Tire de mim a necessidade de ser amada 

Tire de mim o desejo de ser aceita 

Coloque em mim a gratidão 

Por ser amada por ti 

Bem falaste que o mundo me odiaria 

Bem falaste que nem todos 

Os meus amados me corresponderiam 

Posso sentir o desprezo em seus semblantes 

Posso sentir que não sou bem-vinda 

Não quero me importar, pois fui chamada 

Não só para crer, mas para sofrer 

Por tua causa 

As tuas ideias são aqui rejeitadas 

E se a igreja apoia é reprovada 
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Por esse mundo de vaidades sem limites 

Ensina-me a viver aqui. 

Meu lucro é estar junto a ti. 

E quando não me amarem 

Que teu amor cubra minha dor. 

És meu melhor amigo Senhor.  
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Se tenho eu 
 

Se tenho eu falado em demasia, 

se tenho eu proclamado heresias, 

silencia-me com sua sabedoria. 

Mas, se tenho eu 

compartilhado seus açoites, 

se tenho eu sentido suas dores, 

alegra-me com sua presença. 

Espírito Santo, 

Mova-me com sua graça, 

guia-me a sua verdade, 

revista-me com sua força 

em meio as minhas fraquezas. 

Não quero ser farisaica, 

Não quero calar sua Palavra. 

 

64 



 

Encha os meus lábios, 

Faça de mim tua porta - voz. 

Os meus conceitos 

quero submetê-los aos seus preceitos. 

Os meus preconceitos 

quero que desfaçam diante de seus anseios. 

E se a verdade ferir...Que doa! 

E se a mentira combater-me que morra. 

E que minha vida não seja à toa 

Em suas mãos, Espírito Santo.  

 

65 



 

Independentemente 
 

Tu és Santo 

Independentemente do que digam 

Meus trapos de imundícia 

Tu és Santo 

Independentemente do que diga 

Minha mente corrompida 

Independentemente do que afirme 

Minhas emoções 

Tu és Santo 

Independentemente da mentira 

Que brada em meu coração 

Independentemente do que afirma 

A minha visão e convicção 

Tu és Santo 
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Independentemente do que eu sinta 

Independentemente do que eu saiba 

Tu és Santo 

Independentemente do que afirmam 

Os meus trapos de injustiça 

Eu não conheço melhor definição 

Para tua perfeição 

Santo, Santo, Santo 

Deus Todo poderoso.  
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Sopra vento 
 

Através de letras e melodias, 

através das atitudes e poesias, 

através de cores e traços, 

através de histórias e passos... 

Sopra vento... 

O que for bom, leve pelo mundo afora. 

E o que não é, que caiam aos teus pés 

Como folha velha seque meus pecados no chão. 

Como flores belas exale o teu perfume, 

frutos de minha conversão. 

Teu Espírito é a seiva que me mantém vivo. 

E tua palavra é o pólen que dá cor ao mundo. 

Firmo minhas raízes em ti. 

Quero abrandar o calor que há aqui. 
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Que seca os sonhos e cansam a alma. 

Vem e sopra vento...  
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Quão pequena sou 
 

A olhar o céu vejo que há alguém maior do que eu 

É bom contemplar as tuas obras, Deus 

E ver que há um Rei nas alturas que tudo governa, 

que não perde o controle das circunstâncias. 

Ó quão pequena sou diante da tua grandeza, 

Senhor. 

Quão pequena diante da tua grandeza. 
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Liberta-me 
 

Liberta-me de mim 

Dos meus desejos egoístas 

Liberta-me de mim, dos meus sonhos que anulam os 

teus planos 

Liberta-me de mim 

Tenho sido meu próprio deus 

Idolatrando o meu eu 

Liberta-me de mim 

Estou enjaulado em meu ego 

Acorrentado em meu querer 

Escravizado às minhas paixões 

Fui infiel à aliança 

Eu o traí com os meus ídolos 

Mas, peço que nenhuma afeição 
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Seja maior que o amor por ti, Jesus. 

Liberta-me de mim.  
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Eu aprendi 
 

Eu aprendi que os milagres 

Têm em ti a origem 

Eu aprendi que os pequenos 

Podem vencer gigantes 

Eu aprendi que meninos 

Podem ir bem longe 

E alcançar o céu. 

Será que é verdade? 

Será que é mentira? 

Será que é apenas 

Mais uma teoria? 

Eu aprendi que o Senhor 

Não pode mentir 

Mas, onde estão 
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As obras de tuas mãos? 

A causa da minha dor 

É que não vejo o teu favor. 

Ó livra-me, Deus, e mostre 

Que é a verdade. 

E que não é mentira. 

Que não é mais uma teoria.  
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Eu quero 
 

Afaste os meus fantasmas 

Afaste o que visa tragar-me 

Afaste o que buscar separar-me de ti 

Eu quero alimentar-me 

Com a tua vontade 

Eu quero ser afagado 

Pela tua paz. 

Eu quero perfumar-me 

Com a tua presença. 

Eu quero ser lavada 

Por tua Palavra. 

E que meus passos 

Sejam iluminados pelo Senhor.  
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O amor 
 

Se eu falar a língua dos homens 

E o idioma dos céus 

Sem amar... 

Apenas serei como um sino a tocar 

Que só atrai o olhar da terra. 

Mais uma distração 

Que não traz vida eterna. 

Se minha mente alcançar 

Os mistérios de Deus 

Eu profetizar as suas palavras 

Se minha fé transportar as montanhas 

Sem amar... 

Nada disso me levará 

Para mais perto de Deus 
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Nada serei. 

Se tudo eu entregar aos pobres 

Até a minha vida 

Sem amar... 

Nada ganharei. 

De nada se aproveitará o que dei. 

O amor tudo sofre 

Crê além do que se vê 

O amor tudo espera 

E suporta o que vier 

Jamais acaba 

Mesmo que tudo venha passar 

O tempo não pode matá-lo 

Na eternidade lá estará 

O amor a reinar.  
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Prostrem-se 
 

Não à minha voz 

Mas, diante da tua Palavra 

Perante os teus pés 

Prostrem-se multidões 

Não por quem eu seja 

Ou pelo meus talentos 

Mas, por quem tu és 

Prostrem-se multidões 

Não pelo que eu faça 

Mas, pelo que tu fizeste 

Pela tua graça 

Prostrem-se multidões 
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Eu sou vaso de barro 

E o tesouro que eu trago 

Em mim 

É a tua presença 

Nada sou sem ti 

Em mim 

Todo joelho se dobrará 

E toda língua confessará 

Que és o Senhor...Jesus 

Meu tesouro tu és  
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Graça 
 

Não importa o que você faça 

O que salva é a divina graça 

Favor que o homem não merece 

Dom gratuito que Deus nos oferece 

Não depende do que venham fazer 

Cristo já fez tudo por você na cruz 

E é pela fé que a mão 

Alcança a salvação 

O seu fazer é consequência do crer 

No Deus da graça 

Que nos dá de graça 

A eterna graça 

Que faz a vida ter mais graça 

Graças a Deus  
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As bodas 
 

Nas alturas 

Vejo um trono pela fé 

Vejo um Rei 

De glória coroado 

Vejo o Filho 

Cheio do brilho 

Da santidade 

Vejo a graça como arco. 

E eis que surge a noiva 

Com pés formosos 

Olhos sem malícia 

Vestida de justiça. 

É chegada a boda 

A nova aliança dada 
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A uma humanidade redimida. 

Uma noiva que dos seus 

Pecados foi limpa 

Por um amor eterno. 

Na alegria e na tristeza 

Na riqueza e na pobreza 

Na saúde e na doença 

Quero ficar em tua presença 

Por toda minha existência 

Jesus, meu amado 

Meu noivo esperado 

Nosso amor é imortal.  
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Nem me reconheço 
 

Nem me reconheço 

Ao olhar as minhas asas 

Nem me reconheço 

Ao vê-las cortadas. 

Nem me reconheço 

Onde estão minhas raízes 

Que me mantinham firme 

Em meio a qualquer crise? 

Ó nem me reconheço 

Onde está o muro 

Que me protegia 

Dos ataques no mundo? 

Ó nem me reconheço 

Sendo levada pelo vento 
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Como folha seca 

A um lugar que não estou vendo. 

Eu não reconheço 

Mais a tua voz, meu Senhor 

Sei que não mereço 

Mas sopra neste vale de ossos secos. 

Ó eu te reconheço 

Como fonte de vida Senhor 

Sem o qual pereço 

És o fôlego em meu interior.  
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Senhor Deus 
 

Senhor Deus, 

Fale comigo 

Eu necessito ouvi-lo 

Senhor Deus, 

Cale os ruídos 

Que não vêm do teu Espírito 

Senhor Deus, 

Ajuda-me a compreendê⁻lo 

E com prontidão obedecê-lo 

Senhor Deus, 

Realize em mim os teus desejos 

E não ignore o meu apelo, 

Senhor Deus.  
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Quebra-cabeça 
 

Como sorrir, Senhor, diante da perda? 

Por que sorrir diante da rejeição? De mais um não? 

Como não juntar as peças e formar um triste 

quebra-cabeça? 

Incompleto. Desconexo. 

Resposta de Deus: 

Por que lamentar a perda, filho? 

Por que andar sem alegria, sem auto estima? 

Olhe bem esse quebra-cabeça da sua vida 

A imagem nele refletida. 

Se ela reflete a tua tristeza então sorria! 

Porque esse quebra-cabeça não chegou ao fim 

As peças que o completa ainda estão por vir. 
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Eu Sou 
 

Em meio a dor quem tu és? 

Eu sou o consolo. 

Em meio o ardor do deserto quem tu és? 

Eu sou o refrigério. Eu estou por perto. 

E em meio à queda? 

Eu sou o que levanta. 

Em meio aos cacos do seu honroso vaso? 

Eu sou a restauração. 

E em meio à morte? 

Eu sou a ressurreição. 

Em meio à tempestade? 

Eu sou a brisa suave. 

Em meio aos meus pesadelos? 
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Eu sou o que lança fora o medo. 

Em meio aos meus sonhos? 

Eu sou a realização. 

Em meio às orações? 

Eu sou quem atende as petições. 

Em meio aos dilemas? 

Eu sou a resposta. 

Em meio às lutas? 

Eu sou a vitória. 

Do livro da vida, 

Eu sou o escritor. 

E da sua existência 

Eu sou o criador.  
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Um mundo florido 
 

Quando as marcas do tempo 

Tatuarem minha pele 

Quando os meus cabelos 

Forem alvos como a neve 

Dá- me o teu colo Pai 

E teu amor em forma humana, 

O teu descanso e um mundo florido, 

Esperança e som de sorrisos. 

Forças para andar contigo até o último dia. 

E ao fechar meu olhar que eu tenha tua companhia. 

Receba-me na porta do céu. 

Teu é o meu respirar. 

Cuide do que é meu 

Para que na eternidade 
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Tenhamos um mundo florido 

Esperança e som de sorrisos.  
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Minha coroa 
 

Ainda que me prendam em cadeias 

E eu me veja cercada por laços 

Mesmo que eu enfrente os leões 

E seja entregue aos pecadores. 

Que não prendam o meu louvor, 

Que não matem o meu amor por Ti, 

Que não roubem a minha coroa, 

Nem destruam a esperança em Ti. 

Ainda que teu Espírito me guie ao deserto 

Para eu ser tentada pelo adversário 

Mesmo que eu seja lançada na fornalha 

Para minha fé ser refinada como o ouro e a prata 
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Ainda que exércitos me cerquem 

E que pedras me acertem 

Abra os meus olhos para eu ver 

Que maior é o que está comigo. 

Mesmo que eu enfrente a cruz 

Lembra-te de mim 

Quando vier com o teu Reino 

E que em tuas mãos eu entregue o meu espírito 

Para que esteja contigo no paraíso.  
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Aos teus pés 
 

Rumo aos teus pés, eu vou 

Prostrar-me para adorá-lo, eu vou 

Ouvir o som suave da sua voz 

É o que o meu coração anseia 

Ser tocada por sua mão, eu quero 

Envolvida em teu abraço, eu quero estar. 

Assentar-me aos teus pés para ouvi-lo falar 

Recostar minha cabeça em teu peito 

Teu coração escutar. 

Eu quero estar bem perto 

Cada vez mais perto 

A ponto de sentir que andas junto a mim 

A ponto de escutar o som dos teus passos 

Teu amigo íntimo quero ser. Faz-me ser, Senhor. 
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Alto e sublime 
 

Tu és aquele que se assenta 

No mais alto e sublime trono, 

Tu reinarás eternamente, és o Criador. 

Criaste o céu, formaste a Terra, 

Criaste o mar e tudo o que neles há 

Pelo poder da Sua Palavra. 

O sol e os vários planetas 

Obedecem suas ordens. 

E grande multidão de estrelas 

Tu conheces pelo nome. 

Pois, tu és o Todo-poderoso. 

Tu és Deus e Senhor. 

Cantemos junto com os anjos: 

Santo, Santo, Santo. 
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Dignos és Senhor de receber 

A glória, a honra e o poder, 

Pois tu criaste todas as coisas 

E por tua vontade são 

E foram criadas 

Por Sua Palavra. 

Jesus, tu és o Senhor.  
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Cresça e apareça 
 

Não sou digna de carregar suas sandálias 

Não sou digna de servir-te 

Por tua graça escolheu-me, Senhor 

Eis-me aqui, capacita-me 

Eis-me aqui, envia-me a mim. 

Ensina a ser humilde 

E não querer a glória que é só tua 

Pois sem ti eu nada sou 

Vaso teu eu sou 

E o tesouro que há meu interior, é teu Senhor. 

Sem ti eu nada posso fazer 

Dependo do teu poder. 

O Senhor lavou os pés dos teus discípulos 

Mesmo sendo o Cristo. 
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Numa manjedoura nasceu 

Mesmo sendo o Filho de Deus. 

Não sou eu que devo estar em destaque. 

Cristo quero diminuir. 

Cresça e apareça 

É o Senhor que deve ficar em evidência. 
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Onde estão? 
 

Ao olhar o que há aquém da fronteira 

Fico a contemplar o ruir dos meus castelos de areia. 

Ao olhar o que há na palma da mão 

Vejo o diluir dos meus desejos entre os dedos. 

Ao ver meus pés feridos descalços entre espinhos 

fico a indagar: 

Onde estão os calçados de Cristo? 

Onde estão os meus sonhos perdidos? 

Onde estão os meus castelos destruídos? 

Só posso implorar aos teus ouvidos 

Que do céu incline-se para ouvir-me 

Socorra-me, Senhor, eu te suplico!  
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Minha Oração 
 

Oh Deus 

Rei dos reis 

Oh Senhor 

Grande Deus 

Eu faço a minha oração 

Diante de sua face 

Levanta-me com sua graça 

Eu preciso de Ti 

Ajuda-me 

Ouça o meu louvor 

Estou em suas mãos, 

Meu Senhor.  
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Toca a minha vida 
 

Vejo o tempo passar 

A vida a mudar sua harmonia 

Os acordes a soarem o som da verdade 

Envolvendo-me em sua melodia 

Som que vem do alto 

Som que faz-me andar 

Segundo o compasso do Autor da vida 

Não permita que a minha trilha 

Seja interrompida pelo som desafinado do pecado. 

Toque a minha vida, Senhor 

Sou o teu instrumento de louvor 

Faça ecoar sobre a terra a verdadeira adoração 

Orquestrada em teu coração.  

 

100 



 

Puro coração 
 

Oh Deus, crie em mim um puro coração 

Pronto a se arrepender 

Irresistivelmente indesprezível 

Que ele tenha a marca da perfeição 

Que é o teu amor. Que seja repleto de fé. 

Humilde para prostrar-se aos teus pés 

Devotado em qualquer situação. 

Que te alegre e te abrace com um louvor obediente. 

Paciente para esperar sem desistir de adorar. 

Cheio de ações de graças 

Que em Espírito em verdade 

Buscando sem cessar a tua face.  
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Verdadeiro adorador 
 

Quero ser um verdadeiro adorador 

Que anda em Espírito e é teu amigo, Senhor 

Venha ó Pai iluminar-me 

Tua Palavra é minha luz. 

Espírito Santo, guia-me em toda a verdade 

Ajuda-me a acatar o teu querer 

Conduza-me a um lugar de intimidade. 

Onde eu possa falar contigo. 

E face a face ouvi-lo. 

Vença a minha carne que está em conflito 

Contra a tua vontade 

Eu sou mais do que vencedor 

Escrava não sou 

Pois sob sua graça, Senhor, eu estou.  
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Luz da aurora 
 

Ó Mestre, destrua a ignorância à luz da aurora 

As distorções de conceitos, o alarde dos defeitos 

Os contextos desconexos. As trevas do intelecto. 

Do que garimpam as preciosidades do eterno Escrito 

Por falta de conhecimento o teu povo tem sido 

destruído 

Ausência de entendimento tem trazido sofrimento. 

Ensina-nos como a discípulos 

Que não ignoram o teu brilho, 

Luz da aurora.  
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Pai Celestial 
 

Pai celestial, 

Livre os meus pés de tropeçarem 

Livre a minha fé de fraquejar 

Livres os meus passos de ficarem embaraçados 

Livre a minha alma da queda do pecado 

Não me deixe cair em tentação 

Sustenta-me com a tua forte mão 

Dá-me, ó Deus, a tua proteção 

Pai celestial, livra-me do mal 

E que os meus adversários 

Não me prendam em seus laços 

Que meu coração não seja por eles despedaçado 

Que os meus sorrisos não sejam perdidos 

Pai celestial, livra-me do mal.  
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Passos limitados 
 

Onde podem alcançar os meus passos limitados? 

Onde podem tocar os meus braços esticados? 

Até onde pode ecoar o som dos meus lábios? 

Até onde pode chegar o que tenho pensado? 

Minhas fronteiras já estão delimitadas 

Por mãos divinas que não são limitadas 

Aos confins da terra é a minha jornada 

E quem me fará mais alto voar 

É o Deus que me dá asas 

Não mais viva eu, mas viva em mim o meu Deus 

Que não venha eu guiar os meus passos 

Mas, que por Deus meu destino seja traçado. 
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Igreja saudosa 
 

Tu me conheces, Pai 

Ouça minha súplica 

Tu me ensinaste a louvar-te 

Minhas melodias eram para ti 

Sinto falta da nossa comunhão 

Tu eras minha inspiração 

Sinto falta de quando o cultuava em nosso jardim 

E a capela entoava desafinadamente apaixonada 

Horas e horas em tua presença 

Onde o tempo parava para nos admirar 

Quero voltar ao nosso jardim secreto 

Seja tudo para mim, 

Razão do meu existir. 

Não quero estar distante assim 
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Leva-me para perto. Não quero viver sem ti. 

Em Nome de Cristo estou a lhe pedir. 

Jesus: 

Igreja minha, noiva minha 

Quantas saudades senti de Ti 

Todos os dias eu ansiava vê-la em meu jardim 

Venha e faz-me ouvir a sua voz 

E mostre ao mundo o amor que existe entre nós 
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Seção 2

 

 Amor em 

Poesia  
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Espera 
 

O que busca? 

Busco alguém que me abrace enquanto choro 

Que conte piada para me arrancar sorrisos 

Que dome minha raiva quando eu me exceder 

Que se afaste até que o calor da briga se esfrie 

Que não alimente o que é ruim dentro de mim 

Mas, que seja água e não lenha  

Para assim apagar a ira desmedida 

Alguém que não se afasta com medo do contágio da 

dor 

Mas, que me ajude a ficar em pé quando caída eu 

estiver 

Eu quero alguém que cuide de mim 

E como jardim florescerei o amor que recebi 

Quero alguém que escolha ficar 
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Mesmo quando surgir a vontade de partir  

Quero alguém que me leve além 

Que complete o que falta em mim 

E que eu seja o seu encaixe também 

Alguém que entenda que às vezes 

As emoções me fazem refém 

E querem negociar minha paz, meu riso, meu ar 

Mesmo que elas lutem ou resistam ao que é bom 

Peço que não desista, mas que insista em me amar 

E se a mocinha torna-se vilã 

Sei que a vilã desejará torna-se mocinha outra vez 

A união de um ogro e uma ogra,  

De um príncipe e uma princesa 

Enfim...de um pecador e uma pecadora 

Que querem juntos ir até o fim 

E se eu morrer aqui na varanda a sua espera 

Prefiro sonhar com você enquanto olho pela janela 

Pois, se o sonho morrer não vejo graça em viver  
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Se o sonho é aquarela,  

Prefiro ele a cor cinzenta de um céu nublado.  

Quero flores ainda que sejam aprisionadas em uma 

tela 

A sua espera me escolheu 

Estou aqui venha depressa,  

A sua cadeira está ao meu lado 

Lugar reservado enquanto te espero. 
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Quero 
 

Quero alguém 

Que queira ser cuidado 

Que deseje ser amado 

Que sorria ao meu lado 

Que aceite minha parceria 

Que seja minha companhia 

Cansei de viver tão sozinho. 

Quero alguém 

Que veja um filme comigo 

Alguém para passear 

Com quem eu posso viajar 

Mesmo sem sair do lugar. 

Qual será a cor dos seus cabelos? 
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E a cor de seus olhos? 

Qual será o teu cheiro? 

Onde está você? 

Por que não consigo te ver? 

DEUS sorri e me diz: 

"Tenha fé 

Para que tanto desespero? 

Eu conheço os teus anseios 

Meu tempo é perfeito. 

Eu bem sei o que planejei 

Tenho uma esperança para o seu futuro. 

O controle de tudo e 

Está em minhas mãos 

Espere e confie em mim. 

O que é teu eu guardo aqui 

Em meu coração." 
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Flor 
 

Na viração do dia 

Eu vi ele me visitar. 

Aquele que me dizia: 

"Não é bom você estar só 

Por isso eu te farei 

Uma doce companhia. 

Enquanto você sonha 

Eu colocarei ao seu lado 

Uma ajudadora, uma amiga. 

E quando despertei 

Vi você junto a mim 

E como a um pedaço meu 

Eu te recebi. 

Era o que me faltava. 
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Eu e você somos um! 

Eu, você e o Criador 

Nesse jardim 

Ou em um mundo de dores 

Estaremos juntos. 

Na alegria e na tristeza, 

Na saúde e na doença, 

Na pobreza e na riqueza, 

Por todos os dias. 

E se eu me descuidar 

E você se tornar 

Como uma flor no deserto 

Sedenta por amor 

E perdendo sua cor. 

Eu me lembrarei 

Que enquanto eu sonhava 

Deus te moldava 

Para se encaixar em mim. 
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E eu te tocarei, cuidarei 

E verei você renascer e florir 

Porque você faz parte de mim 

Continua a ser a flor do meu jardim. 

Não quero que murche 

Por isso eu te amarei 

Como amou o nosso Rei 

Que deu você a mim.  
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Então corra 
 

Quando os meus olhos 

E os teus se encontrarão? 

E a tua presença 

Será o meu presente? 

Quando o nosso futuro 

Andará de mãos dadas? 

E as interrogações 

Terão ponto final? 

Quando a surpresa em vê-lo 

Será minha exclamação? 

E as muitas vírgulas, 

Não mais nos atrasarão? 

Já pensei que tudo 

Havia se acabado. 
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Mas, percebi algo 

Além de mim. 

Ergui meus olhos 

E vi as reticências. 

Nessa história 

Só o autor decide o fim. 

Então corra, meu amado, 

Eu estou a esperá-lo. 

Então corra. Venha rápido. 

Pois, eu quero encontrá-lo.  
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Esperar 
 

De qual cor serão teus olhos? 

Serão como eu desejo? 

E os teus cabelos? 

Serão loiros ou negros? 

Será o meu anseio atendido? 

Resposta para os meus pedidos? 

Será esbelto ou será forte? 

Será alto ou da minha estatura? 

E qual será o teu humor? 

Será que vai me desarmar 

Quando por ciúmes eu brigar? 

E quais serão os teus defeitos? 

Será que vai suportar 

Minhas chatices e choros? 
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Será que não vai se cansar 

De tanto me ouvir falar? 

Será a atenção que eu preciso? 

O amigo que anda comigo? 

Que mesmo podendo partir 

Escolherá viver junto a mim? 

Os outros veem minha solidão 

E não entendem o porquê dessa devoção? 

Eu já ouvi tantos "nãos" 

Porque o "sim" só em teus lábios vou achar. 

Bem disse nosso Pai: 

"Filha, esse desejo vai te dominar." 

E por isso tanto insisto 

E mesmo com dores eu persisto. 

E como será a tua voz? 

Será que cantaremos juntos? 

Será que toca violão? 

Será a melodia para minha canção? 
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Será um escritor, um construtor, um professor? 

Um romântico, um poeta ou adorador? 

Será que prefere os números 

Ou como eu ama as letras? 

Se os números são teus favoritos 

Sejamos um como o outro a somar. 

E já que letras são minhas preferidas 

Eu te dedico o meu amor em poesias. 

Há tanto tempo te espero. 

Divido com você meus versos. 

Já odiei tanto te amar. 

Mas, não consigo desistir de te esperar. 

Venha depressa! 

Minha vida só será completa 

Quando o Pai, você e eu 

Estivermos nessa equação perfeita 

A união dos números com as letras.  
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Força desse amor 
 

Sinto os teus passos por perto 

Será que é o som do vento? 

Que espalha ilusão, 

 Que devasta como furacão, 

Que arranca meus pés do chão, 

Que não posso segurar com minhas mãos? 

Sinto que tua voz me chama 

E anseio tanto ouvir. 

Voz que atinge profundezas, 

Além da superficialidade que há mim. 

Voz que acende a alma, 

Que queima pelo teu amor, 

Voz que me desarma, 

Do meu escudo protetor. 
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Sinto que teu toque busca 

Os meus cabelos bagunçados, 

Toque que também bagunça 

Os meus planos arrumados. 

Toque que eu tanto quero 

Para me levantar dessa dor 

E me sustentar de pé 

Com força do amor. 

Sinto que os teus passos correm para mim 

E vejo os teus braços abertos 

Querendo me prender em teus afetos. 

Tudo isso são mais que gestos, 

São os meus cacos sendo refeitos, 

Por alguém que busca meu coração inteiro 

E que perdoa os meu defeitos 

Com a força desse amor.  
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Amor 
 

"A" de amor que mais parece montanha russa em 

forma cursiva me lembra que 

na vida há altos e baixos, riscos e gritos, medos e 

alívios, adrenalina, 

 satisfação, círculos, ou melhor, ciclos assustadores.  

Essa mesma letra aponta para o céu e referencia o 

Deus que é chamado amor. 

"M" com seus declínios me fala sobre topos e vales, 

ascensão e queda, dores e curas. 

"O" me recorda uma aliança, compromisso sem 

prazo de validade, elo que não deve ser desfeito e 

nem pode ser quebrado. 

"R" de real e raridade. Sim, o amor é real, nobre, e 

raro cheio de preciosidade. 
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 "R" Nas suas curvas vejo que a vida segue e minha 

vontade é seguir descobrindo o caminho do amor. 
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Menina 
 

Onde estão os teus traços delicados? 

Onde estão, minha menina, os teus vestidos? 

Onde está o rubor de teus lábios? 

Os teus passos foram embrutecidos? 

Onde está a tua formosura perdida? 

Teu brilho, menina, tornou-se pálido? 

Onde estão os teus sorrisos, ó querida? 

Ocultos em teu semblante entristecido? 

Onde estão teus versos de amor? 

E tuas belas canções cheias de ternura? 

Não há para quem cantá-las? Que pena! 

É que o dissabor silenciou a doçura. 

Cante ao céu. Certamente será ouvida. 

E então pelo amor, enfim, reconhecida. 
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Criança 
 

Criança, bela expressão da simplicidade. 

Um pirulito já adoça seu dia, 

Um balão no ar já faz com que sorria, 

Uma cabana de cadeiras e lençóis 

Torna-se seu palácio, 

Um desenho colorido já os deixa animados, 

O "faz de conta" as leva a tantos mundos, 

E as nuvens? 

Viram massa de modelar de sua imaginação, 

"Aquela parece um bicho... 

E aquela um coração." 

Fala enquanto seu dedinho toca o céu. 

Criança que se assusta com a tabuada, 

Mal sabe que a vida trará incógnitas 
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Que vão além da matemática. 

Criança que sente falta do ventre 

Que se aconchega no colo 

Cujas cantigas tão complexas 

Têm tradução própria. 

O que importa o significado de "adoleta"? 

Já entenderam que significa 

Na prática uma alegre brincadeira. 

Criança que tenta vencer 

O bicho-papão, o homem do saco 

E a Cuca que vem pegar. 

Quem dera as inimizades 

Fossem apenas lenda. 

Criança que quer ser grande. 

Nem imagina que gente grande 

Quer ser pequena, 

Criança que sabe tão pouco 

Mas, já tem tanto a ensinar.  
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Princesa 
 

Os seus pés são tão formosos 

Calçados para levar salvação. 

Andam no caminho do palácio, 

Morada eterna onde habita o Rei. 

Princesa, menina, onde for 

Jogue muita purpurina e brilhe. 

Vestes brancas são as tuas virtudes 

Tem mãos limpas com a aliança. 

Noiva do Príncipe da Paz, 

Coroada será com alegria infinita, 

Ó menina-dos-olhos de Deus. 

Seu Rei vem em um cavalo branco 

Junto com seus anjos e usa o manto 

Marcado por um precioso sangue. 
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Pois, ele morreu de amor por você. 

Princesa, menina, onde for 

Jogue muita purpurina e brilhe, 

Ó menina-dos-olhos de Deus.  
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Deus, você e eu 
 

Quero um amor 

Que me enriqueça, 

Que me acasule 

Até eu virar borboleta, 

E deixar a amargura 

Que é a feiura da alma. 

Quero uma sombra fresca, 

Que me proteja 

Desse calor intenso, 

Que me deixa cansada. 

Quero uma brisa suave 

Que me afague a face, 

E me abrace com sua paz, 

Em meio aos gritos 
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De um mundo em conflitos. 

Um amor que me entenda 

Quando meu olhar 

Resolver contar 

O que as palavras segredam. 

Estou numa torre alta, 

Mesmo perto do céu, 

Sinto-me enclausurada. 

Quero alguém com a chave 

Dessa fortaleza, 

Um filho do Rei 

Que me abra a porta 

Para corrermos em liberdade 

Quero Deus, você e eu.  
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Completa 
 

Tu és a melodia da minha canção, 

O encaixe perfeito para minha mão, 

De minha poesia é a inspiração, 

Tu és a brisa leve que me acalma, 

És o sorriso que reflete a minha alma. 

Quando me perco tu me encontras, 

Tu és o ouvido para os meus segredos, 

A resposta aos meus anseios, 

A força que me equilibra 

Em meio aos meus medos. 

Tu és o que falta no meu quebra cabeça, 

És a peça que me completa. 

Você faz a diferença 

Que me torna a semelhança 
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Mais intensa do nosso Criador.  
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Cantares 
 

Ouça a minha voz 

Ela busca os teus ouvidos. 

Deixei meu esconderijo 

Perdoa-me se me fechei 

Mas, agora cantarei 

Que despertei 

Para estar contigo. 

Nosso amor é tão forte 

Que a própria morte 

Não o vencerá. 

A correnteza não o pode matar. 

Se comparado 

Com ouro refinado 

Ele é mais precioso. 
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No deserto é um amparo 

Sou tua, meu amado. 

Meus pés calçados 

A cada passo 

Estão a procurá-lo 

Seguindo o Caminho.  
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Paixão  
 

Uma paixão doentia é deslucidez 

É dar as costas para a racionalidade 

E ouvidos para a insensatez; 

É não enxergar a realidade. 

 

É escrever corações na areia 

E vê-los apagados pelo mar 

É prender-se ao canto da sereia 

E sem rumo certo caminhar. 

 

Enviada por um Cupido mal-humorado 

Essa flecha aguda machuca 

Os corações por ela tocados. 
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E para tamanha enfermidade 

Existe cura entre os homens? 

Concluo que sim, no amor há sanidade. 
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Inseparáveis 
 

Há um sonho em meu coração 

Um lugar reservado 

Para o meu grande amor 

Que há tanto tempo 

Eu tenho esperado. 

Ó Deus, de onde estás 

Ouça o que eu vou falar 

Venha unir-me a esse amor 

Que tanto anseio encontrar 

Venha abrir os meus olhos 

Para eu reconhecê lo 

Mesmo em meio a uma multidão 

Faça-me compreender 

Que esta união foi feita 
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Por tuas divinas mãos. 

Que sejamos ligados 

Mais do que apaixonados 

Unidos em teu amor 

Inseparáveis.  
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Na eternidade 
 

Na eternidade onde Deus habita 

Temos uma história escrita 

Nela diz que os nossos olhos encontraram-se 

Que as nossas histórias entrelaçaram-se 

E que os nossos passos foram guiados um em 

direção ao outro 

Atitudes de amor expressam mais do que palavras 

apaixonadas 

Então ouça: Minhas atitudes querem dizê-lo 

Elas dizem o quanto eu o amo 

E nada poderá apagar o que está escrito na 

eternidade 

Uma força maior do que nós atrai-nos 

E essa força vem de Deus para ligar-nos 
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E mesmo que algo lute para afastar-nos 

Saiba que o que Deus une 

Não pode ser separado.  
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Som do amor 
 

Nos meus sonhos você está tão próximo que vejo 

seus olhos 

Nos meu sonhos sinto o toque dos seus lábios 

Corro velozmente ao seu encontro 

E anseio dizê-lo que o amo 

Ouça as batidas do meu coração 

É o som do amor superando a paixão 

Espero o que preciso for para tê-lo ao meu lado 

Quanto mais tempo passo contigo 

Mas quero ouvi-lo 

O seu amor é como uma bela poesia 

A mais agradável das melodias 

A sua voz me traz calmaria 

É como o toque dos mais suaves acordes. 
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O amor 
 

Deus meu faça com que o amor em meu interior 

Não se perca como a areia entre os dedos 

Que é levada pelo vento 

Quando se abre a mão 

Que esse amor seja protegido em meu coração 

E que não seja perdido 

Nem levado pelo vento da desilusão 

Pois desse amor eu não abro mão 

Deus meu faça com que o amor em meu interior 

Não seja sufocado como a areia 

Que é pressionada pela mão 

Mas que ele sinta a liberdade da vida vinda do 

Senhor.  
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Escrita Divina 
 

Encontros e desencontros, surpreendentes 

reencontros. 

Caminhos que se cruzam. 

Vidas que são unidas, almas que são marcadas pela 

escrita Divina 

Dos relatos dos atos relatados antes mesmo de 

originados 

Dores vivenciadas, tristezas por Deus apagadas, 

medos superados 

Experiências de aprendizes 

Do amor, do suportar, do crer, e da dor. 

Em nosso interior há algo escrito por mãos Divinas 

Nós somos selados pelo amor do Autor da vida 
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Lado a lado 
 

Não há distância capaz de separar corações 

entrelaçados 

Não há tempo capaz de matar o eterno 

O imutável projeto do Senhor. 

Você e eu ficaremos juntos 

E com a ajuda de Deus venceremos tudo 

Nada vai nos deter. 

Você e eu nascemos para permanecer lado a lado 

Não há tempo capaz de matar o eterno 

O imutável projeto do Senhor.  
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Descrever o amor? 
 

O amor não é uma poesia repleta de fantasias 

Não é canção entoada pela voz da paixão 

Pois não é som passageiro que voa com o vento 

Que desaparece com o tempo 

As suas atitudes confirmam a sua sinceridade. 

Ou tornam evidente a hipocrisia de um coração 

enganado 

Que confundiu o amor com um sentimento abstrato. 

O amor não morre com o tempo. Não muda com os 

sentimentos 

Mesmo combatido não pode ser vencido. 

É um tesouro escondido 

E feliz é quem o encontra na profundidade do 

relacionamento. 
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Amor você é meu sonho real. Sua beleza está além 

das palavras 

Nas atitudes tatuadas. 

Como disse o sábio: Me ame quando eu menos 

merecer 

Pois é quando mais necessito ser amada por você. 
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Seção 3 
 

 
 

Desertos 
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Era uma vez 
 

A criança ouve um conto 

Em meio à noite  

Antes de descansar  

E da luz se apagar  

Até o amanhecer  

Era uma vez  

Um reino e sua princesa  

Que foi aprisionada numa torre  

Ela chorava, implorava aos céus: 

Socorra-me! Ajuda-me! 

E eis que no céu  

Chegou o seu clamor  

E um suspiro de alguém  

Cansada de sofrer  

Então, um Príncipe  
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Em seu cavalo branco  

Venceu obstáculos 

E um povo malvado  

Venceu um dragão  

Para tirar sua princesa da prisão. 

Mas antes do fim da história  

A criança ouve: 

Já é hora de dormir 

Depois você saberá  

Qual foi o fim. 

Curiosa criança,  

Antes de ir para cama  

Busca a última página  

E descobre que o príncipe  

Venceu tudo e viveu feliz para sempre  

Com a sua amada. 

Agora a criança  

Dorme tranquila.  
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E na noite seguinte  

Ouve o que faltou  

E vê como o mal foi vencido. 

Viu toda a Batalha  

Enquanto princesa chorava  

E a criança a ela consolava: 

Calma, princesa!  

O príncipe já vai te salvar  

Eu li o final na última página  

E ele estava com você  

Felizes para sempre irão viver 

Não chore!  

Pois, a sua vitória  

Já foi consumada. 
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Sem olhar para trás  
 

Se meus braços fossem asas 

Eu voaria então para casa 

E correria ao teu abraço, Pai. 

Eu quero tanto partir  

Mas não é por não querer viver 

E só porque eu não quero mais sofrer. 

E junto a ti as lágrimas cessarão 

E o choro não mais se ouvirá 

E a alegria daqui tão efêmera 

Junto a ti será vestirá de eternidade. 

Como eu queria ver uma porta se abrir 

Eu chamaria todos que quero junto a mim 

E partiria sem olhar para trás. 

E deixaria aos teus cuidados os que aqui ficassem 
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E partiria sem olhar para trás. 

Sim, partiria sem olhar para trás. 

Eu não entendo tantos por quês. 

E acho que não quero entender 

Quero apenas que eles venham se desfazer. 

E que a porta venha abrir 

E que meus braços fossem asas 

E partiria sem olhar para trás. 
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Cara ou Coroa  
 

Disseram que este lugar é público 

Mas aqui não comporta tua presença? 

Disseram que aqui pode se falar de tudo 

Desde que não seja da tua palavra? 

Disseram que aqui não há religião 

Mas todo culto é bem-vindo  

Desde que não se adore o Senhor  

Como um ser divino e criador. 

Disseram que este Estado é laico 

Mas confundem com  

Um Estado fechado para ti. 

Se as portas estão abertas  

Por que elas se fecham  

Quando chamam o teu nome? 
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O laico é aberto ou fechado? 

O aberto se aplica também aos teus lábios? 

Abra a porta para que entre o Rei da glória! 

Abra a mente para que ele ecoe. 

Se ele é o caminho na contramão, 

Na encruzilhada você terá uma decisão 

Qual caminho seguirá? 

Em qual resposta acreditará? 

Eis os dois lados da moeda  

Será que você dará a cara à tapa  

Pela coroa eterna? 
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Menino 
 

Depressão nesta estrada  

Tatuada por minhas pegadas, 

O peso do fardo  

A tem aprofundado, 

Buraco e poço,  

Eu no fim do "posso" 

Depressão, ferida da alma 

Que cala a gargalhada 

Que desbota os dias 

Que enubla e traz noites frias 

Dor somatizada, que aterroriza 

Que faz do homem menino 

Buscando sob a cama  

Por um esconderijo  
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Que o proteja do Bicho-papão 

Que devora a esperança, a fé,  

A perseverança e quem se é, 

Homem que vira menino 

Buscando um colo amigo, um abrigo. 

Vozes que ludibriam,  

Que tornam escuro  

E sem brilho o olhar 

De quem lhe dá ouvidos 

Olhos que não veem  

Mais luz no fim do túnel 

Onde está o brilho  

De teu olhar, menino? 

O forte torna-se fraco 

E a fraqueza vira calvário 

Gigante no combate, 

Se minhas mãos tão tremulas 

Já não manuseiam bem a pedra  
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Como derrubarei você por terra? 

Se a fé já não é meu escudo 

O que faço neste mundo  

Que quer me esmagar? 

Somos todos meninos 

Na hora da dor  

E neste desequilíbrio  

Eu piso em falso  

E quase desisto do Caminho. 

Mas, enquanto me afogo  

E meus mares de lágrimas 

Que já não são asfaltos 

Para os meus passos, 

Uma mão estendida  

Me toma em seus braços 

É o meu amado, meu escudo, 

Que derruba gigantes 

E mata de fome  
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Os meus inimigos fictícios, 

Que silencia as vozes  

E as tempestades  

Com o seu brado 

Por isso busco esconderijo  

Sob tuas asas 

Eu sou como um menino,  

O teu menino, 

Carente do teu abraço.  
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Canto 
 

Canto minha dor e a alegria que me entregou  

Canto sobre o meu cair  

É o teu levantar em mim 

Canto o que o desespero fala  

E a esperança que o cala  

Canto minhas fraquezas  

E sobre a sua grandeza  

Os meus clamores, súplicas  

Graças e temores  

Meu canto não  

Esconde quem eu sou 

Mesmo segundo o seu coração  

Sou humano cheio de imperfeição  

Vaso de barro  
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Com um tesouro guardado 

Sou pó e meu maior bem 

É o Senhor  

Minha coroa coloco  

Aos teus pés 

E me prostro ao autor da fé  

O meu canto não esconde  

Quem é, ó Soberano!  
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Coroa 
 

Se tua coroa é mais 

Importante que este mundo 

Não deixe que a roubem. 

Se tua coroa vale mais do que a dor 

Não deixe as lágrimas  

Afogarem teu amor por mim. 

Não deixe o som da tempestade 

Ocultar o teu louvor. 

Se tua coroa é mais preciosa 

Que os reinos desta terra 

Não deixe de adorar o teu Rei e Criador. 

Guarde o que tem, 

O teu tesouro que te dei, 

Cuja traça não corrói 
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E nem a ferrugem destrói, 

Pois onde ele estiver 

Lá estará teu coração  

Aquele que perseverar até o fim  

Será coroado por mim  

Com glória, com vida, 

Com graça e misericórdia, 

Com paz e alegria eterna, 

Não troque tua coroa  

Pelos valores desta terra, 

Pois o mundo coroa com espinhos  

Mas, eu com vida eterna.  
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A pena 
 

Só mais 3 minutos e o relógio novamente vai zerar.  

Meia-noite é uma noite inteira até o raiar. 

Contagem regressiva que zera as horas  

E acrescenta mais um dia. 

Será mais um dia sem a sua companhia? 

Ou um dia em que você me surpreenderá com sua 

visita? 

Será mais um dia de chegada ou de partida? 

Será que meus olhos serão tocados pelo 

amanhecer? 

Ou será que irei florescer em outra terra? 

Fecho os olhos e não sei se voltarão a se abrir aqui 

E de novo ver a mesma cor azul da parede 

Os mesmos lençóis emaranhados 

 

165 



 

O reflexo no espelho do mesmo rosto inchado  

Será que verei as mesmas faces 

E ouvirei os mesmos sons de todas as manhãs? 

A vida é mistério, a contagem regressiva  

E não sabemos quando vai zerar a nossa vida 

E quando começará um novo dia em outro lugar 

Sei que estou aqui e sinto o ar em mim 

Mas o que está por vir é incerto. 

Então, faça valer a pena o ar que te desperta 

Faça valer a pena cada moeda investida em você 

Faça valer a pena a sua existência  

Faça valer a pena! 

O Criador te deu fôlego para que você  

Faça valer a pena viver.  
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Espero 
 

Em meio ao deserto 

Dobro meus joelhos 

E o teu santo nome 

Invoco a todo tempo 

Olho para o céu 

Em busca de milagre 

E vejo a nuvem 

Sinal da tua mão 

Estendida sobre mim. 

Espero a chuva 

Que irá saciar minha sede 

E fazer brotar minhas sementes 

Tua presença sustenta-me 
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Enquanto espero... 

a chuva que irá saciar minha sede 

E fazer brotar minhas sementes 

Tua presença sustenta-me.  
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Amores fingidos 
 

Chega de amores fingidos. 

Chega de promessas desfeitas. 

Chega de meias verdades. 

Chega de dizer que não tem tempo. 

Chega de desculpas esfarrapadas. 

Quando se quer estar por perto 

Não há distância que separe mãos dadas. 

Chega de a falar com silêncio. 

E dizer que não há amor e interesse. 

Se não quer dividir sua vida 

Não minta iludindo a minha. 

Chega de irmãos de fachadas. 

Chega de discursos não vividos. 

Não há mais confiança em mim 
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Porque a estrada mostra tantos desvios. 

Chega de sofrer com expectativas. 

Não se aproxime se não quiser ficar por aqui. 

É mais honesto não iniciar 

Do que no meio do caminho desistir. 

Só o que resta são falsas promessas 

E a certeza de que não tenho espaço 

Em seu agitado itinerário.  
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Aliança 
 

Porta retratos coroados 

De sorrisos antigos 

Porta fechada 

Passos rumo a outro destino 

No retrovisor vejo 

O passado me dar adeus 

E na minha mão não vejo 

A aliança que ele me deu no altar 

Carrego minhas bagagens 

Minhas dores e lembranças 

Onde me perdi? 

Onde foi parar meu primeiro amor por ti  

Declarado naquele altar? 

Vejo os teus olhos marejados 
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Junto à porta que fechei 

E dos seus lábios 

Ouço um chamado 

Dizendo que está a me esperar. 

Busquei outras risadas 

E minh'alma está tão enlameada 

Que nem parece que um dia 

Usei vestidos brancos. 

Enquanto eu sorria ele chorava, 

Enquanto eu partia ele me esperava, 

E quando eu voltei 

Com as vestes rasgadas 

E os pés sem as sandálias 

Feridos na estrada 

Ele me aguardava 

E me abria os braços 

Depois que o trai 

É que entendi 
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Que o seu amor por mim 

É incondicional. 

E a aliança ele guardou 

E em minha mão a recolocou. 

Me deu novos vestidos, 

Retirou meus ídolos, 

Me devolveu a coroa 

E me chamou de noiva, 

Amada, redimida e resgatada. 

E minha vida 

Foi transformada 

Pois, ele ressuscitou 

O meu primeiro amor 

E hoje eu sou 

Mais do que apaixonada 

Por ti, Jesus.  
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Louve 
 

Louve com as suas palavras, 

Louve com o que as atitudes falam, 

Louve com o seu belo canto, 

Louve com o que vive pensando, 

Louve mesmo que a sua oração 

Sejam as suas lágrimas. 

Louve porque o dia vai chegar, 

Louve porque o Noivo voltará 

E toda lágrima ele enxugará.  
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Eu me calo 
 

Tanto a falar, 

Mas quem deseja ouvir? 

Sabe onde me encontrar, 

Mas não está aqui. 

Carrego o meu fardo 

Sem ter com quem dividir. 

Então, eu me calo, 

Então eu me calo. 

Não vou obrigar 

Os teus ouvidos a me ouvir. 

E se me disser: 

Fale com o teu Deus! 

Eu logo direi: 

É ele que me ouve quando você 

 

175 



 

Não está perto de mim. 

Onde você está que não procura? 

Não quero a multidão 

Quero só você. 

Mais uma rejeição 

E já nem sei mais quem eu sou. 

Se quer me ver sorrir 

Ajude a curar a minha dor. 

Ajude a curar a minha dor. 

Quando eu me calo, 

Quando eu me calo, 

É porque espero que você 

Incline os teus ouvidos 

Sem ter que eu pedir.  
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Deserto 
 

Deserto é lugar de problemas, de delírios 

Lugar de medos,dilemas e riscos 

De perigos escondidos, de extremos. 

Da frieza à escaldante provação. 

É lugar de oásis, mas também de miragens. 

Isto é, de sonhos que serão realidade 

Ou de ilusões que parecem verdades. 

Deserto é lugar de dor, ardor e intensidade 

De sede do indispensável 

E fome da necessidade. 

É lugar de aprendizado, de maus bocados.  

De erros e acertos. 

Onde se pode vagar perdido. 

É lugar de tristezas e de superação,  
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de palavras escassas e ardente solidão. 

Onde não se veem os frutos do trabalho árduo 

Deserto é lugar de peregrinação e não de habitação. 

Tem a função de ser uma escola de adoração 

Mas, sem o devido cuidado pode sofrer uma mutação 

E se torna um cemitério para o cristão. 

No deserto devemos andar focados. 

Com ele não se brinca. 

Porque senão o peregrino pode perder o caminho. 
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Palavras 
 

Se me pesa os ombros, 

As palavras aliviam. 

Se arrasto os meus pés 

As letras libertam. 

Se olho para o chão 

E não vejo o horizonte 

Surge então a melodia 

Que canta minha dor. 

Se não sou tão leve para voar, 

Se o peso que estou a carregar 

Me leva mais fundo 

E faz-me um ser mais profundo. 

As lições são o que restam 

E os problemas professores. 
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As letras que libertam 

Livram outros de suas dores. 

As asas que me faltam 

Encontro nas palavras. 

E vejo além do pó 

Vejo que não estou mais só. 

Vejo que alguém me presenteou 

Com o dom de cantar experiências, 

Com o dom de traduzir os sentimentos, 

Com o talento natural dos poetas, 

Com o som comum entre os cantores.  
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Ficar ou partir 
 

Esse é um tempo de provas 

Tempo de dor, tempo de poda 

Esse é um tempo de frio 

De inúmeros desafios 

Esse é um tempo de choro 

Tempo que requer renovo 

Esse é um tempo onde as feridas 

Clamam por cura 

É tempo de sonhos e de desventuras 

Tempo onde as forças se enfraquecem 

Tempo onde as fraquezas se fortalecem 

É o tempo de decidir entre ficar ou partir 

Se me arrasto e me despedaço 

Se grito enquanto não cicatriza 
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Se pranteio e me desespero 

Se me escondo em meio ao medo 

A ti eu clamo, por ti anseio 

Se me falta o ar 

É a tua presença que pode me salvar 

Se estou morrendo me receba 

Pois escolho a ti 

Tempo onde as forças se enfraquecem 

Tempo onde as fraquezas se fortalecem 

É o tempo de decidir entre ficar ou partir. 
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Linhas tortas 
 

Linhas dançam, rodopiam e 

Saltam como crianças. 

São cheias de altos e baixos. 

Mas, não se cansam, 

Seguem o traço 

E não perdem o compasso. 

Contornam vírgulas, 

Vencem obstáculos e 

Pontos finais. 

Novos capítulos, 

Surgem novos personagens 

Enquanto outros já partiram. 

Reticências mostram que não é o fim. 

Linhas que exclamam 

 

183 



 

Ora exaltadas, ora cabisbaixas. 

Falam entre aspas 

Guiadas pela mão do Autor. 

Se as linhas são tortas 

Não é porque ele não sabe o que faz. 

É que mesmo em meio aos desvios, 

Ele quer dar sentido aos perdidos. 

E quando quiseram apagar 

Nossa memória, 

Ele escreveu no chão, 

Pois, tem em sua mão 

A resposta para toda interrogação. 

E as pedras não mentem 

Pois, quem não peca? 

Aquele que não peca 

Foi o único a dar absolvição. 

Nem a borracha dos delitos 

Pode apagar o que está escrito. 
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O autor do livro da vida 

É o princípio e o fim, 

É o alfa e ômega, 

É a própria palavra 

Que disse haja antes do nosso existir.  
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Meus pés 
 

Meus pés, onde vão? Por que vacilam? 

Buscam atalhos. 

Estão cansados das pedras no caminho. 

Estão diante de duas estradas. 

O que tatuarão tuas pegadas? 

É difícil mantê-los no chão 

Quando a imaginação ganha asas 

E viaja e se perde no mundo da lua. 

Meus pés, desviarão? 

Onde está a rocha em que se apoiavam? 

Será que escorregarão no mesmo lamaçal 

Que suja a multidão? 

Meus pés, desistirão de cruzar a linha de chegada? 

Tanto se cansaram, tanto se feriram 
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Tanto suportaram. 

Não pare, não retarde, siga em frente. 

Não copie os passos do Curupira. 

Meus pés, descansem um pouco. 

Deixe a brisa refrescá-los. 

E não andem mais descalços. 

Meus pés, para onde vão? 

Qual é tua decisão?  
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Outrora 
 

Minhas poesias outrora abundantes 

Mas, hoje escassas 

Dentro da minha deserta alma 

Minha beleza escondeu-se atrás da tristeza 

A solidão é minha constante companhia 

Mesmo em meio à multidão 

Sei o que é me sentir sozinha. 

Minhas angústia e amarguras têm grande força. 

Minhas atitudes são um reflexo 

Do que carrego dentro de mim. 

Meu choro parece não tocar 

Aquele que pode enxugar minhas lágrimas. 
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Meu sonho está tão distante de mim 

Que eu nem mesmo consigo perceber 

Se ele está perto ou longe de acontecer. 

Ó Pai, escute meu choro. 

Já não sei mais o que posso fazer. 

Esgotei os meus recursos 

Pelo menos me carregue em teus braços, Deus, 

Enquanto tenho que chorar.  

 

189 



 

Brado 
 

Quando a alma grita, 

E sua voz não é ouvida. 

Quando tudo escurece 

E o sol parece que não brilha. 

Chamo o teu nome. 

Será que me escuta? 

Imploro tua ajuda 

Será que não escuta? 

Só me resta a rendição 

Nada posso fazer contra o "não". 

Eu me jogo ao chão 

Onde estão os meus sonhos. 

Será que nessa terra eu vou sepultá-los? 
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Ou será que é nela que serão semeados? 

Quando ouvirá o meu brado, Deus?  
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Meu ar 
 

Ponteiros se movem lentamente 

Nessa hora o coração explode 

As emoções jorram sem barragens. 

O exagero abala relações 

E o desespero mata sonhos. 

Dá vontade de jogar tudo para o alto 

Já que me sinto no chão. 

De dar as costas ao desprezo 

Mas, por mais que grite a ira 

Admito que só o Senhor 

Tem palavras vivas 

E por mais que a desesperança 

Queira sufocar meu amor por ti 

Admito que longe eu não consigo viver. 
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Pois, tua presença é meu ar. 

Sou tentada a partir 

Não quero esse fardo de lágrimas. 

Essa represa desenfreada. 

Admito que distante do Senhor 

Não vale a pena existir. 

Ajuda-me. Não quero partir. 

Mas, não posso ficar assim 

Sem ter meu sonho. É seu O sim. 

Ajuda-me! Não me deixe partir.  
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Solidão 
 

Seguem o meu rastro as poesias desbotadas 

Rasuradas pela minha imperfeição. 

Busco teu rosto há tanto tempo 

E não o reconheço na multidão. 

Minha companhia são linhas borradas 

Desenho alegria para não ver solidão, 

Escrevo a alforria 

De sentimentos encarcerados. 

Busco teus ouvidos 

Minh'alma quer falar contigo. 

Mas, não o reconheço na multidão. 

Minha companhia é um guardião 

Chamado "não". 

Se a dor tivesse asas 
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Elas estariam cortadas. 

Está aninhada em meu coração. 

A solidão é companhia 

Que desconhece porta fechada. 

Não sabe que é indesejada 

E visita-me em busca de morada.  
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Pare e repare 
 

Pare e repare 

Nas águas acumuladas 

Refletindo dores de parto 

São lágrimas de pequeninos 

Que do ventre suplicam: 

Pare de olhar só para si 

Existe mais do que 

Seu umbigo aqui. 

Olhe para o alto, 

Olhe para o próximo, 

Olhe para o lado, 

Olhe para mim. 

Então pare e repare seus erros 

Para que as súplicas 
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Não sejam nutridas 

Pelo seu desleixo. 

Então pare e repare.  
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Nos braços do Pai 
 

No chão fissuras marcam 

Onde pisaram os meus pés. 

Em meu deserto carente de chuva 

Sobrevivi porque o Pai estava por perto. 

A serpente tentou envenenar-me 

Mas, meu Pai tem me amparado, 

Ele é a minha cura. 

As feras rugiram 

E perseguiram os meus pés. 

Mas, eu corri como uma corça 

Em busca de águas 

Para apagar meu rastro. 

Desesperada! 

Minhas pegadas estão na areia 
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E as marcas em minha alma. 

Minhas lágrimas regaram o chão. 

Tanto pranto diante do Pai. 

E ele me estendeu sua mão 

Afagou minha face 

Com seu amor incondicional. 

Os espinhos estão diante dos olhos 

E a fome ainda não satisfeita, 

Meus sonhos ainda busco. 

Persisto, insisto 

O Pai me torna indesistível. 

E se vejo miragem, já não sei mais. 

Será o meu oásis? Será realidade? 

Minha visão turva não sabe distinguir. 

Será que o canto recebeu asas 

Para sair da prisão? 

Não sei o que o futuro tem para mim. 

Minha fraqueza mostrou 
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Que não sou eu que guio meus passos. 

Estou nos braços do meu Pai 

E se desmaio, ele não me desampara. 

Estou nos braços do meu Pai, 

Ainda que eu seja tão falha, 

Ele não me desampara. 

Minha alma suspira. 

Meus olhos incham 

Pelo golpe da tristeza, 

Mas, ainda assim eu digo: 

Obrigado, Pai.  
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Marcas 
 

Olho para trás vejo pegadas, 

E em minhas mãos há tantas marcas, 

Em meu coração leio cicatrizes. 

Escrita por miragens 

Disfarçadas de verdades 

E onde tu estás? 

Onde está o oásis de águas vivas? 

Sedenta estou. 

Cansada vou indo quase desistindo. 

Minha visão turva não me deixa ver 

Que os passos desenhados 

Não são os meus. 

Quando pensei estar sozinha 

Eu estava nos teus braços, Deus.  
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Tempo 
 

Ah...Tempo tão atento ao relógio! 

Ah...Desalento grande sinto eu 

Contando os segundos aos gritos. 

Venha contagem regressiva, 

Passo a passo de mim se aproxima, 

Há quanto tempo anelo por ti. 

Um tempo para todas as coisas 

Que não cede aos meus apelos. 

"Depressa! Estou horas a espera!" 

Tempo que faz nascer os meus sonhos, 

E que faz morrer meus pesadelos, 

Tempo para plantar meus desejos, 

E para colher suas realidades, 

Tempo para destruir os defeitos, 
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Tempo para construir verdades, 

Tempo para eu chorar e chorar. 

"Ah...tempo dói muito esperar!" 

Venha logo tempo de sorrir, 

Tua doce gargalhada anseio ouvir. 

Tempo que enluta a alma nos dias mortos! 

E que também traz saltos festivos. 

Assim um alívio respiro eu! 

Tempo para se espalhar as pedras, 

Quantas pedras lançadas em mim! 

Tempo de fazer delas escada, 

E passo a passo achar tempo a tempo. 

Tempo de perder-me em um encontro, 

Um abraço teu que me acasule 

E que me proteja das feridas 

Tempo de despedir-me das dores: 

"Já vão tarde! Não voltem!" 

Tempo de procurar por ti tempo, 
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E onde desisto de desistir. 

Tempo de guardar minhas memórias, 

E tempo de mandá-las embora. 

Tempo de rasgar por completo a alma, 

Tempo de tornar a costurá-la. 

Tempo de emudecê-la, alma. Calma! 

Tempo para o silêncio bradar 

O que eu nem sei como descrever 

Tempo de odiá-lo. Viu, senhor Tempo? 

Tempo de luta e sobrevivência 

Ah...Quantos minutos me faltam 

Para vir o meu tempo de amar, 

Respirar, suspirar e viver? 

Ah...Tempo tão atento ao relógio! 

Ah...Desalento grande sinto eu 

Contando os segundos aos gritos.  
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Entre o sim e o não 
 

Eis suas pegadas na areia 

Eis a sua voz a chamar-nos. 

"Vinde após mim e lhes farei 

Pescadores de homens." 

Eis os seres humanos, 

Entre o inferno e o meu céu, 

Entre o adversário e o seu amigo, 

Entre o diabo e Jesus Cristo. 

E qual decisão tomar? 

E qual caminho escolher? 

Entre o sim e o não, o que dirás? 

Eis suas pegadas no chão, 

Eis sua voz a ecoar no alto: 

"Perdoa-lhes. Não sabem o que fazem." 
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Sumário 
 

Minhas linhas e embaraços 

Em rascunhos rabiscados 

O sumário do que sinto, 

Enquanto a alma esquadrinho. 

Meu cabelo emaranhado 

Cobre o semblante da dor. 

São os fios do meu descaso, 

Os meus traços de dissabor. 

Embaraço-me nos laços 

Muitas vezes enfeitados 

Que prendem o meu presente 

Ao aquém e não ao ir além. 

Se essa letra traduzisse 

Sentimentos em conflito, 
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Loucamente bailaria 

No contexto em descompasso. 

Achas confusa tal escrita? 

Se a resposta é afirmativa, 

Sabes bem que ela suplica 

Por um desfecho aguardado.  
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A diferença 
 

Será que há algo errado comigo? 

Por que sou o diferente entre iguais? 

Será que sou uma peça sem encaixe? 

Será que não há um lugar para mim? 

Tento seguir os passos alheios 

E vejo que sou tão desengonçado. 

Tento imitá-los 

Mas, as mímicas não nos igualam. 

Não consigo ser compreendido, 

Minha língua é estranha para os demais. 

Mas, eis que surge um brilho sobre mim. 

Então abro minhas asas, 

Minhas penas branqueadas, 

E percebo que os defeitos em mim notados, 
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São minhas qualidades. 

Estou no mundo 

Mas, do mundo não sou. 

Como cisne entre patos eu estou. 

Hoje vejo que meu encaixe perfeito, 

Está entre os dedos do meu Criador.  
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Esperança 
 

Comecei com alegria, mas caí no desespero. 

Estou cercada pela apostasia. Mas, resisto. 

Não quero abandonar o princípio. 

Mesmo quando choro e imploro pedindo: 

"Leva-me daqui." 

Deus não me atende e insiste: 

"Não desisti de você. Ainda há muito a percorrer." 

Mesmo quando a escuridão impede minha visão. 

E não vejo o horizonte e não vejo luz alguma. 

Posso ouvir uma palavra que afirma que ainda há 

esperança. 

Mesmo quando eu não creio  

Deus não desiste de acreditar. 

Se eu passo pelo vale e me sujo no lamaçal.  
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Se eu perco o controle e me torno refém do mal. 

Deus ainda fala. Não cessou a Palavra. 

Que diz que há esperança. 

São tantas memórias, tantos nãos,  

são tantas as lágrimas,  

tanta rejeição que sopram nesses anos. 

Se eu andei por sobre as águas hoje elas me 

sufocam. 

Mas, estendo minha mão a espera do socorro do Pai. 

Ele é minha salvação, mesmo quando me condeno. 

Ele é o meu perdão quando estou no banco dos réus. 

Se minha mente me condena ele me justifica. 

E dá um recomeço.  
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Rede social 
 

Ouço o pio de um pássaro 

Enjaulado e cercado 

Pela rede social 

Que une distâncias 

E afasta proximidades. 

Amigos invisíveis, 

Com perfis maquiados 

Por filtros manipulados. 

O som em redor emudece 

Por seu canto enclausurado. 

Não se olha para o lado, 

Vive-se de cabeça baixa 

Conectados e desligados. 

Há um grande vazio 
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Nessa geração 

Carente ela busca 

Curtidas e aceitação 

Que revelem que 

Ela foi vista. 

Quer mais do que visualizações 

Está desejosa por respostas. 

As relações estão adoecidas. 

Uma geração cativa 

Nessa rede antissocial. 

Jesus, olhe a carência de teu amor. 

Abra os ouvidos para que 

Ouçam o som fora da prisão. 

Retire os filtros e toque o coração. 

Que se curta tua presença 

E compartilhe seu amor. 

Venha como pomba 

Faça se ouvir teu chamado 
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E repouse sobre nós 

Sejamos uma rede 

Lançada à humanidade 

Pescadores de vidas aprisionadas.  
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Deixe pela estrada 
 

A beleza passa. 

A fama é escassa. 

Deixe pela estrada suas marcas. 

A flores murcham. 

Mas, o perfume exala. 

Deixe pela estrada suas marcas. 

O tempo varrerá as suas pegadas. 

Mas, mesmo que por um instante 

Deixe na estradas as suas marcas.  
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Socorra-me 
 

Ajuda-me a desfazer 

os embaraços que 

aprisionam os meus passos. 

Liberta-me do cativeiro 

de meus maus hábitos, 

do meu ego viciado 

em minhas próprias vontades. 

Socorra-me, 

já não mando mais em mim. 

O bem que quero não faço, 

mas, o mal indesejável 

persegue meu rastro. 

Grato sou, por ti ó Cristo, 

que me dá a liberdade verdadeira, 
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que me chamou para ser livre, 

E acaba com minha condenação. 

Em tuas mãos 

está a chave da minha prisão. 

Socorra-me.  
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Face a face 
 

No deserto eu te encontrei 

o que tinha em mãos te entreguei 

Tudo o que sou, 

Tudo o que tenho, 

Toda a minha dor, 

Todos os meus defeitos 

Coloquei aos teus pés, Senhor. 

Ouvi o teu chamado, 

Recebi a tua missão 

de conduzir o teu povo amado 

Ao centro do teu querer. 

Então, venci meus temores 

e vi teus sinais me seguindo. 

Tornei-me teu porta-voz, 
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mas, isso de nada vale 

Sem a tua presença. 

Quero falar contigo face a face 

e ver tua glória. 

Estou na fenda da rocha 

Protegido por ti. 

Eu tiro minhas sandálias e toco o pó 

Lembro-me de minha origem 

e sei que sem ti nada sou. 

Onde tu tocas a santidade resplandece 

Teu brilho em mim diz que existe o Amor. 
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Ele está à porta 
 

Ouça o toque 

Será que pode distinguir 

Que mão bate à tua porta 

Pedido morada? 

Ouça o chamado 

Será que consegue reconhecer 

A voz do teu amado 

o teu nome a falar? 

Eis que ele está à porta 

Teu amigo está de volta 

Não desistiu de você. 

E qual será tua resposta? 

Será: 

Dê meia volta eu não preciso recebê -lo. 
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Ou será: 

Entre meu amigo você é bem-vindo 

Quero dividir tudo com você. 

O que é meu é teu. 

E o que é teu é meu. 

Não quero mais viver sozinho 

Seja mais que uma visitação 

Minha eterna companhia 

Faça em mim tua moradia. 

Jesus...  
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Diante do trono 
 

Quando eu clamo 

Ou quando eu canto 

Será que vês o meu pranto? 

Quando eu choro 

E quando imploro 

Para onde olham teus olhos? 

Será que me vês 

Diante do trono? 

Ouça-me Senhor 

Resposta de Deus: 

Ouço um som 

Aos meus ouvidos 

Me inclino para ouvi-lo 
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São gemidos inexprimÍveis 

Vindo do meu Espírito 

Quando eu olho 

Além dos teus olhos 

Minha noiva 

Vejo que após a dor 

Há o sorriso 

Quando eu olho 

Diante do trono 

Vejo teu pranto 

Estou contigo 

Curarei teu coração ferido 

Restaurarei o que foi destruído 

Restituirei o que foi perdido 

Te levarei às alturas comigo 

E que morreu eu vivifico 

Ouço os teus suspiros 

Sou teu amigo.  
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Fortalezas 
 

Se me faltam forças para a ti cantar 

Se me faltam palavras para te adorar 

Se minhas mãos cansadas 

Não conseguem mais se levantar 

Se minhas pernas exaustas 

Já não podem mais andar 

Lembro que quando fraca estou 

Forte em mim é tua presença 

Senhor 

Digo então que é minha fortaleza 

O poder que se aperfeiçoa 

Em minha fraqueza.  
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Indagações 
 

Me questiono por que sou assim? 

Mesmo jovem só vejo a velhice em mim. 

Me questiono por que sou assim? 

Ora bela ora fera? 

Me questiono o que fazer por mim? 

Se não vejo além do meu limite. 

Me questiono por que o Senhor me expõe assim? 

Se mesmo visível quero ser invisível. 

Me questiono por que me expõe assim? 

Vejo tantos riscos e inimigos rugindo perto de mim? 

Me questiono o que será de mim? 

Se prossigo penso se não vou desistir logo ali? 

Me questiono por que temo assim? 
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Se o Senhor é o escudo que me protege. 

Me questiono por que é tão difícil assim? 

Se tuas promessas garantem vida sem fim. 

Me questiono por que me isolo assim? 

Se o que desejo é ter alguém próximo a mim. 

Me questiono por que sou diferente assim? 

Onde piso sou conhecida e exposta pelo Senhor. 

Me questiono. 

Será que terei resposta para minhas indagações? 

Momentâneas reflexões.  
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A guerra continua 
 

O Senhor dos Exércitos 

Me conduziu a um novo quartel general 

Cheguei nele de cabeça baixa 

Derrotada em minhas batalhas 

Mas, hoje ele tem me exaltado 

Embora eu não seja digna 

Nem sequer de levantar meus olhos ao céu 

Provei o amargo da queda 

E o doce sabor da cura 

Deus calou meu inimigo 

E me livrou do meu maior temor 

Verdade é que flertei com o pecado  

Traí ele com meus ídolos  
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Mas, vi a graça do meu Senhor me abraçar 

Ganhei um espelho real 

Que me diz quem eu realmente sou 

Um espelho perfeito 

Um Deus sem defeito. 

Ouvi o som da voz que é como muitas águas 

Como brisa suave a me dizer: 

"Não se esqueça que eu te amo 

E que você é a menina-dos-meus-olhos." 

A guerra continua 

O pecado constantemente me assedia 

Ele vem como um anjo de luz 

Mas, é uma fera que busca me tragar 

Os seus laços e embaraços 

Perseguem os meus passos 

Visando me aprisionar 

Mas, tenho comigo uma promessa 
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Do meu general que diz: 

"Ainda que os seus pecados 

Sejam como a escarlate 

Eles se tornarão brancos como a neve." 

E sei que a boa obra 

Por ele em mim iniciada 

Há de ser um dia completa.  
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Tenho medo 
 

Tenho medo 

De que meus sonhos 

Escorram entre os dedos 

Tenho medo 

Que os defeitos 

Anulem meus anseios 

Tenho medo 

Do que é imperfeito 

Tenho medo 

Pois, ainda não confio 

Totalmente no Perfeito 

Meu receio 

Expulsa a minha fé 

Mas, teu amor 
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Pode me pôr em pé 

Lance fora 

O som dos meus temores 

E evite os meus 

Temidos dissabores 

Traga o conserto 

Pra que meus pesadelos 

Não me assombram mais 

Nem façam meus desejos 

Serem desfeitos.  
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Ponteiros 
 

Olhares constantes sobre o tempo 

Meu relógio revela 

Que estou aquém do que convém 

Mesmo ansiando ir além. 

Relógio atrasado pelo pecado 

Ou adiantado pela ansiedade 

Senhor do tempo venho a ti 

Acertar os meus ponteiros. 

Venha consertar- me 

Para não haver mais lamentos. 

Meu tempo imperfeito 

Meus defeitos se rendem ao Perfeito.  
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Vagar 
 

Vago divagando 

Mesmo devagar 

Cansada de vagar 

Vagueando sou levada 

Vagarosamente pela estrada 

Onde alcançarão minha pegadas? 

No final do arco-íris 

Há um tesouro 

Mais precioso que ouro 

Nele há um lugar vago 

Para eu repousar 

A tradução do arco-íris 

É a graça que faz graça 

Em meu interior 
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E o tesouro é de graça 

Tua graça que me abraça.  
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No exílio espero 
 

Decretos decrépitos 

Por tempo incerto 

No exílio espero. 

Em meu íntimo exíguo 

Fico introspectivo 

Imerso em seus sigilos 

Do escrito infinito. 

Excelsos desígnios 

Feitos para seres tão ínfimos. 

Diante dos quais eu me inclino 

Pelos quais me refino 

Absorto e rendido 
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Diante de ti Deus me declino 

Não quero mais ser esquivo 

Sem ti eu não sobrevivo 

No exílio espero 

Por tempo incerto 

Seus decretos eternos.  
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Onde estão os seus olhos? 
 

Na esteira do mundo ignoro as companhias 

São árvores, muros e pessoas vizinhas 

Sigo a sincronia dos passos 

Até dar atenção ao asfalto. 

De repente escuto: 

Onde estão os seus olhos? 

De onde vem o sussurro? 

Da consciência vem o murmúrio. 

Procuro em volta e vejo 

A paisagem desprezada 

Árvores semi-iluminadas 

Na esteira em que ando 

Com tímidas lamparinas 

Vejo os muros passando. 
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Meu destino chegando 

Os passos que pareciam 

Não me tirar do lugar 

Agora me conduziram ao lar. 

E eu me pergunto: 

Onde estão os meus olhos? 

Fitos no chão sem ver avanços? 

Fixos nos marcos ultrapassados? 

Ou no alvo a ser alcançado? 

Onde estão os meus olhos? 

Verdade é que olhar para baixo 

Me cansa e pesa a alma, 

Mas ao ver diminuir a distância 

Alivia-se a carga. 

Sei onde não devem estar os meus olhos. 

O horizonte é sem dúvida 

Mais belo que o asfalto.  
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Está comigo 
 

Se eu não for ouvido 

E ignorarem meu grito 

Se meus passos 

Forem interrompidos 

Se a morte como sombra 

Estiver me seguindo 

Sei que está comigo. 

Se eu fechar meus olhos verei o infinito 

Se não tiver morada 

Tu és meu abrigo 

Se estiver assustada estarei amparada 

Sob suas asas, pois está comigo. 

Se eu tiver fome sua vontade me sacia 

Se estiver sedenta tu és rio de águas-vivas. 
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Sempre está comigo 

Eu sei que está comigo.  
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Enfado 
 

Laços, embaraços 

Rodeiam os meus passos 

No que caminho que eu traço 

Percalços são como obstáculos 

Fardos pesados 

Sobre os meus ombros machucados. 

Tens contemplado o meu enfado? 

Os meus suspiros sobrecarregados? 

Ou tens ignorado o fato 

De eu estar sendo humilhado? 

Estou farto! 

Busco auxílio do Alto. 

Ouça o meu brado. 

Acaso ele não tem lhe tocado? 

 

241 



 

Enquanto estou prostrado 

Porventura não tens me enxergado?  
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Da desventura um escrito 
 

Eis o ensejo que norteia os traços errantes dessa 

pena 

Que se move obtusa ou não 

Tornando patente os devaneios 

De um coração que combate a razão. 

Sem garbo e jactância 

Palavras são como um vulcão em erupção 

E fazem ferinos os lábios 

Que não represam a indignação. 

São emoções em conflito 

Que do murmúrio faz um grito 

Do delírio um gemido 

Da desventura um escrito. 
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Solidão com que convivo 

Contra qual me indigno 

A mesma que eu incito 

Será esse mais um desvario? 

Acaso há para mim redenção 

Aos olhos que me ignoram? 

Alguma indulgência que me salve 

De tão amarga solidão?  
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Triste Gemido 
 

Tanto tempo andei em companhia de uma tristonha 

rotina 

Ferido não conseguia correr, lentamente era forçada 

a me mover 

Tanto tempo chorei a queda que eu mesmo 

provoquei 

A amargura era a tirana da minh'alma 

Mas um dia os meus ouvidos ouviram além do meu 

gemido 

As tuas palavras foi o remédio que curou meu 

coração ferido 

Jesus eu conheço a dor a tua ausência 

E sei que sem a tua presença de nada vale a 

existência 
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Como ar que eu respiro de ti necessito 

Não retire de mim o teu  Santo Espírito 

Ele é o fôlego que me mantém vivo 

Sem ti me acho perdido.  
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Tentação 
 

Tentação. Que tenta ação! Atenta ação! 

Tentação diante de uma encruzilhada 

Os meus passos devem ser conduzidos 

Para o oposto de onde são tentados 

Mundos opostos diante dos meus olhos 

Um claro e o outro...poderia ser aurora? 

Aurora de um futuro iluminado 

Onde iríamos rumo a um horizonte. 

Sonhei com a aurora rompendo a noite? 

Com um céu e suas estrelas brilhantes? 

Com uma lua com seu brilho radiante? 

Não! Sonhei com um dia ensolarado. 

Eu devo ver o dia raiar do seu lado? 

Ou ser vista sob luz do sol por outro 
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Enquanto você não rompe sua aurora? 

Tenho mesmo sonhos iluminados. 

Eu quero ou não vivê-los ao seu lado? 

Eu vejo-me em meio a uma densa confusão! 

Mas tenho meus sonhos iluminados. 

Concorda ou não com isso, coração?  
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Pegadas 
 

Estou em meio a um deserto 

Seguindo as tuas pegadas 

Para ter o que sonhas 

Estou cansado e ferido 

Doloroso é caminhar 

Meu coração anseia parar 

Quando a fraqueza 

Vem suplicar a minha alma 

Mas, ao olhar para trás 

Eu não quero retroceder 

Mesmo com poucas forças 

Teus sonhos eu almejo viver 

A cada passo eu me aproximo 

Do meu limite 
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E meus pés exaustos 

São tentados a desistir 

Mas, na fraqueza brota uma força 

Que vem do Pai para mim 

Essa força me leva a prosseguir 

Rumo aos teus sonhos 

Que estou a desejar. 

Por isso sigo tuas pegadas.  
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Por que me desamparastes? 
 

Tenho tantas marcas dentro da minh'alma 

Onde o Senhor estava quando eu estava sendo 

atacada? 

Tu não me ouviste quando aflita eu lhe chamava: 

"Deus meu, Deus meu porque me desamparaste?" 

Resposta de Deus: 

Eu chorava contigo 

Os céus ouviram os meus gemidos 

Eu lembrava do meu Filho 

Que brutalmente foi ferido 

E como a ele eu lhe dei 

Forças para prosseguir 

Mesmo que tentem matar os meus sonhos para ti 
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Os meus projetos ninguém poderá impedir 

Assim como Cristo tu fostes odiada 

Mas como ele irás sorrir.  
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Águia 
 

Quando as suas forças 

Diminuírem ou acabarem 

Com você estarei 

E com minha graça te fortalecerei 

Quando o mal vier te paralisar 

Creia e não tema 

Pois, com você estarei 

E nunca irei te abandonar. 

Enquanto você espera 

Estou trabalhando a seu favor, 

Confie espere em mim 

O tempo que preciso for, 

E você subirá com asas 

E voará nas alturas 
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Como a águia, 

Como a águia voará 

Quando a sua alma 

Estiver cansada e oprimida 

Venha até minha presença 

E descanso ela receberá. 

Eu sou capaz de compreender 

As suas fraquezas 

E te ajudarei a vencer 

Cada uma delas.  
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Nada me faltará 
 

Quando as portas estão fechadas 

E por mais que eu bata elas teimam em não se abrir 

Quando desejo avançar 

E um vento contrário tenta impedir 

Tenho que crer mesmo sem ver 

Senhor é o meu Pastor 

Ele trabalha ao meu favor 

Enquanto estou a esperar 

Jeová Jireh não me desamparará 

Ele proverá 

Fé é crer antes de enxergar 

Esperar a vitória que chegará 

As janelas dos céus que se abrirão 

E minhas necessidades suprirão.  
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Entregou-se 
 

A cada passo seu 

Era um passo que eu 

Dava rumo ao abraço do Pai. 

Cada lágrima sua 

Eram gotas de amor 

Lavando o pecador. 

Com os braços abertos 

O Senhor entregou-se. 

Para que eu esteja perto 

O Senhor perdoou-me. 

E seu corpo estão as marcas 

Da minha salvação. 

Nem morte, nem pecado 

Nem dores, nem humanos 
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Nem mundo, nem inferno 

Nem a cruz mataram 

O seu amor por mim, Jesus.  
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