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"A poesia sempre fez parte de minha vida, assim como todas
as outras formas de uso das letras, pois sempre achei que,"escrevendo o vento

não leva", como dizia um amigo também poeta. "Mensagens para a Vida"
nasceu de um desejo de preencher os corações alheios com palavras doces e

baseadas na moral crística, baseadas no nosso dia a dia e nos tempos de
nossos ancestrais. Palavras que possam nos levar a refletir quão importante é a

nossa vida, sobretudo quando podemos viver dividindo, compartilhando e
amando a todos os irmãos.

"Viver" foi o meu primeiro livro de poesias e agora surge esse com a mesma
temática. Acredito que falar da Vida seja a minha missão na Terra.

Então, que assim seja!

Dedico esse livro a todos aqueles que viveram e aos que vivem na Terra
trabalhando pelo bem da humanidade e da natureza, em especial à Sua

Santidade Dalai Lama, Allan Kardec, Ramatis e João de Aruanda.
Em respeito ao universalismo da fé em Deus".

A autora



4 Doar é compartilhar, é dividir, é amar ao próximo.

O amor espera
acontecer dentro de
cada um de nós.
Depois ele caminha
para a multiplicação.
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Viva em fraternidade, seja solidário e olhe para os lados
e para frente. Verás muitos caminhos.

Não tenha medo da
vida e do que ela lhe
proporciona. Aceite
com paixão o que a
vida lhe oferece.
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Coragem irmão. Deixe a tristeza de lado, sorria, viva feliz.
A depressão é inimiga da vida.

As receitas mediúnicas
devem ser
respeitadas. Assim
como a aplicação das
ervas da benzedeira.
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A passagem pelo planeta é curta. Assim aproveite esses momentos
para si e para os outros. Dividir é compartilhar.

A vida é o bem maior
que recebemos de
Deus. E somente ele,
apenas ele, pode nos
tirar essa mesma vida.
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É preciso evoluir em todos os pontos: na saúde,
na ciência, na espiritualidade, na vida.

"Viver e não ter a
vergonha de ser feliz",
diz o cantor brasileiro
Gonzaguinha. Vida,
minha vida... Viva!
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Ter fé é acreditar que a vida pode ser melhor,
e que podemos partilhar.

Ter fé não significa ser
resignado. Ter fé é
acreditar em Deus e
em si mesmo para
fazer a vida acontecer.



10 A vida é um presente divino, um bem valioso que precisa ser
respeitado e valorizado. Pense nisso e abrace a sua vida.

Ter fé e acreditar que
você é capaz de fazer
o melhor para si e para
os irmãos.
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'O pânico é o medo recalcado e supervisionado
pelo egoísmo humano'. Livro Mensagens do Astral de Ramatis,
psicografado por Hercílio Maes.

Não se deixe levar
pela avareza, luxuria,
vaidade, cobiça inveja.
Não há espaço em
vossas almas para
tanto. Tenha objetivos
mais altos.
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O Alto a tudo está atento. Peça para ser atendido; mas não
se esqueça de cumprir as suas tarefas espirituais, aquelas às
quais lhe foram destinadas. Receba e doe.

O pânico da morte, o
medo, tem por causa
fundamental o
demasiado apego à
vida humana. Não se
desespere, apenas
viva com dignidade e
respeito ao próximo.
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Pensar, refletir e mudar. A vida é colorida, pode ser completa das
necessidades que precisamos, nunca além disso.

Vida que vem, vida
que vai, gente que
quer vir; gente que
quer voltar e outros
preferem ficar.
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No mundo espiritual, assim como na vida física, o que passou, passou.
No cérebro ficam registradas as vidas passadas, não temos acesso.

Atitudes, decisões,
comportamentos,
adotados no calor da
temperatura ambiente
da situação, tendem
nos levar a passos
incorretos, duvidosos,
intolerantes, sem
limites.
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Lembre-se: você nunca está sozinho! Dentro de você está o seu
espírito pronto pra te ajudar, orientar, te aquecer!

O nosso interior é
como a nossa casa:
precisa estar sempre
arrumado, pronto a
receber e a doar.



16
Não ter medo é viver no bem que a vida nos oferece. Mantenha a
calma, a paz, a tranqüilidade, sublime o amor e viva feliz.

Não tenha pena de si
mesmo, nem se sinta
culpado. Comece
perdoando a si
mesmo, e não repita
os erros.
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A passagem pela Terra é o começo da vida eterna.
Viva feliz, pratique o amor e a fraternidade.
Acredite na reencarnação porque a vida é eterna.

Seja você o Rei, divida
o seu trono; distribua
paz, amor, caridade e
fraternidade. O
retorno de
agradecimento e
reconhecimento virão.
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A riqueza do ser humano está na pureza da alma. Os bens materiais
ficam e nós partimos com a alma leve e pura. Pratique a fraternidade!

O amor deixa marcas
indeléveis em nossas
lembranças. Sejamos
caridosos.
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Irmão, acredite que juntos podemos mudar o mundo
para melhor, com paz, amor, caridade e fraternidade.
Venha, participe dessa corrente!

Pedir perdão é um
mérito divino. Saber
perdoar é um mérito
do coração; vem de
dentro para fora.
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Saiba cuidar da natureza, ela garante o sol que te aquece, a chuva
para a terra fazer brotar; o frio que nos une; o ar puro que respiramos.

Deixe a futrica de lado,
o mexerico não leva a
nada. Divulgue
mensagens de amor,
carinho, que encham o
coração de alegrias.
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O homem da atualidade caminha para a solidão, esquecendo de
que o amor precisa sobreviver e com ele a
vida que Deus nos oferece. A solidão em nada serve. Pode-se ficar
sozinho para pensar, refletir, planejar, sonhar, programar, orar a Deus
pra agradecer e pedir pelos irmãos necessitados. É a força do
pensamento e da união que nos torna mais fortes.

Caminhar sozinho?
Porque, se Deus nos
fez todos os irmãos e
juntos podemos nos
dar as mãos!
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O Senhor no Alto deseja a paz, o bem, o amor sem distinções.
Cabe ao homem terreno garantir a paz, multiplicar o amor, e fazer
o bem. Cada um faz a sua parte!

Perdoar, compreender,
amar, sem nada
esperar de retorno.
Faça o bem sem olhar
a quem, sem pedir de
volta. Faça o bem,
pelo amor ao homem,
aos animais, à
natureza.
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Olhar nos olhos, o espelho da alma, faça com firmeza e devoção.
A verdade é translúcida!

Saber tratar do corpo
físico, cuidar da
máquina interior que
processa o nosso
organismo, é saber
cuidar da vida!
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Saber viver é uma arte. Saiba praticar o amor a si próprio, e ao
próximo e verás que bela obra estará executando!

O mais simples dos
seres vivos existente
no planeta, é também
nosso irmão. Lembre-
se disso ao pensar em
devorar uma carne que
veio de um irmão
sacrificado.
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A vida é feita de ciclos; nascemos, vivemos e revivemos para o sempre.
Abra espaço para as coisas novas, sempre que as coisas
não caminharem para o bem. Deixe o novo chegar e comemore!

Ao abraçar uma
pessoa faça com a
maior pureza d'alma;
transmita calor e deixe
que ela repouse nesse
abraço.
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Caminhe sempre em frente e de cabeça erguida em direção
do Sol, o Senhor que nos aquece e proteje.

Estás agoniadas?
Pare, respire
profundamente; deixe
a mente no vazio
criando as suas
próprias imagens;
deixe o corpo e a alma
flutuarem no espaço.
Agradeça a Deus pelo
ar que respira e peça a
paz.
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A vida não é feita apenas de pétalas de rosas, temos no caminho os
espinhos a nos incomodar. Estar preparado para caminhar sobre os
espinhos é pura sabedoria, pois caminhar sobre pétalas é uma dádiva.

Ser Sábio é saber
escutar, ter olhos
abertos para ver e
palavras para dizer; ou
simplesmente o
silêncio.
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O amor é o melhor remédio para a vida terrena e para a alma;
a felicidade está dentro de cada pessoa; ser solidário e fraterno
são riquezas divinas. Alimente a sua alma de flores e frutos.

Deixe que a harmonia
tome conta de sua
casa, de sua vida, do
seu interior. Queira
para si o melhor que a
paz pode oferecer.
Saiba perdoar de
coração e permita que
o amor tome conta de
todo você.
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Os seres humanos e animal, e a natureza são obras de Deus.
Proteger a tudo e a todos é obrigação do homem que ganhou a
dádiva da inteligência e a pratica do pensamento.

O ser humano tem
direito à liberdade,
direito ao seu livre
arbítrio. Condene a
escravidão, não à
violência, estimule a
pratica do amor divino.
Fim da escravidão!
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Irmãos! Não vos abandoneis, dêem as mãos, caminhem juntos,
mantenham o calor dos corpos perto de vós mesmos; a felicidade
pode ser compartilhada. Ajudem uns aos outros!

O seu corpo físico
merece o seu carinho,
a sua atenção, o seu
amor. A sua bendita
Alma que te
acompanha está ao
seu lado para ajudar
na luz do seu caminho.
Deixe os olhos
abertos, e veja.
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Não espere que a felicidade passe dentro de uma bandeja ou
montada em um cavalo. A felicidade existe e está dentro de
cada um dos filhos de Deus; o caminho para encontrá-la é fácil:
feche os olhos e viaje dentro de si.

Senhor dos mares, dos
rios, das montanhas,
das flores, dos frutos,
do verde das flores, da
neve, do vento e do
frio, do sol e do calor,
dos animais marinhos
e terrestres, do amor e
da felicidade. Proteja
sempre os seus filhos!



32 Saiba ser fiel a si mesmo e ao Deus que existe dentro de você.

A face da felicidade pode
ser vista no sorriso de um
bebê; a tranqüilidade do
corpo físico e espiritual é
mostrada no sono de um
bebê; o amor é visto no
abraço da mamãe e do seu
bebê; a pureza do que
podemos ser está refletida
na imagem de um bebê.
Um bebê é capaz de nos
mostrar tudo o que um
adulto precisa saber e
sentir, basta termos olhos
para ver e ouvidos para
escutar. Aprecie um bebê!
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Quer estar mais perto de Deus? Então pare e ouça: o canto dos
pássaros, os gritinhos dos golfinhos, o miar dos gatos e o latir dos
cachorros, o canto das baleias, o caminhar manso e lento das
tartarugas, a dança dos cisnes, o vôo das águias e olhar das
corujas, ouça o farfalhar das ondas do mar ou das folhas das
árvores, ouça os gritinhos agudos das crianças a saltar e saltar.
Deus é simplesmente Deus!

Se as tormentas
internas quiserem te
prejudicar, peça a
Deus pra te ajudar.
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Deixe o amor, a paz, a tranqüilidade, a serenidade, a fraternidade, o
perdão, o trabalho, invadirem o seu espírito e tomar conta do seu
corpo. Esteja leve para leve poder caminhar.

A vida tem todos os
sentidos de existir.
Cabe a cada um
pensar no seu papel
na vida terrena, pois
da vida espiritual cada
um sabe o seu
caminho. Quer saber
mais? Penetre dentro
de si mesmo e
converse com o teu
espírito.
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Saber perdoar é saber viver de bem com a vida, com a sua própria
vida. Não hesite em viver de bem com a vida, basta saber perdoar
com a mais absoluta sinceridade e vontade. Isso é viver em paz!

O olhar é o espelho da
alma, mas é também o
dom que Deus nos deu
para que saibamos
olhar o irmão que vive
ao lado com amor e
com paixão.
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Se o que buscas esta longe para chegar, não se desespere,
pois o que é seu ninguém tomará. Deus sabe o que faz,
e voce pode continue a caminhar.

A música, a boa
música que eleva a
alma, deve ser ouvida
com os ouvidos de
forma a penetrar
dentro dos seus
sentimentos e poder
agir no seu
comportamento de
verdadeiro filho de
Deus. Para que tanta
agitação? Acalme-se.
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O caminho mais rápido para ajudar o irmão é o pensamento. Os
espíritos são leves e sabem levar as mensagens. Ore e peça pelo
bem de todos os irmãos, inclua os que não conheça.

O casamento não é a
união física de duas
pessoas, mas a união
espiritual de milhões
de pessoas; ser
fraterno e solidário é
dividir o amor mesmo
em pensamento.
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Ajude a melhorar o mundo em que vives, usando o seu
pensamento crístico em favor do homem e da natureza.
A força e o equilíbrio mental movem o sistema.

A solidão é ato de
egosimo; estar sozinho
em oração e ter
pensamentos crísticos
são atos de
solidariedade.
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