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2011 com a publicação de um poema 

 
• Participação com um poema publicado na revista Varal do Brasil de Genebra na Suíça, e 
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MINHAS PÁGINAS EM SUA VIDA 
SINOPSE 

  

Neste meu primeiro livro tento fazer uma análise comportamental e espiritual do ser 
humano. É um relato simples e directo no qual levei em consideração minhas experiên-
cias pessoais. Coloquei meu lado poético: “O amor é sagrado, é a manifestação do nos-
so próprio “eu”, é a nossa força vital, é o tesouro no fim do arco-íris, é a luz mais pura, 
é o caminho seguro para a elevação do espírito. Então, que sua vida seja um cálice 
transbordante de amor, que suas palavras entoem o som do divino e alcance tudo e 
todos, levando alegria e discernimento a tantas mentes que ainda estão apagadas, tente 
ser sempre um começo, nunca um fim.” 
Espero sinceramente atingir o meu objectivo principal que é ajudar a difundir o valor 
que se pode agregar em todas as nossas relações e, principalmente em nosso íntimo, 
quando soubermos da importância de usar a FÉ: “um ato de fé pode te levar a estender 
as mãos e socorrer qualquer pessoa, mesmo que seja alguém desconhecido. 
Um ato de fé hoje pode significar tudo ou, simplesmente não ser absolutamente nada. 
“Um ato de fé é o porto seguro da estação da luz”. 
Enfim, espero que ao ler Minhas Páginas em Sua Vida, você consiga captar minha bre-
ve mensagem como uma simples voluntária a divulgar o quanto é preciosa a energia do 
Amor. 
 A autora. 

PLENITUDE 
SINOPSE 

  

 
 

Não poderia passar por aqui sem descrever o que vejo 
nesta linda terra que aos poucos esta sendo devastada, o 
desamor é a principal praga a ser banida, a humanidade 

tem urgência de aprender os valores espirituais. 
Deveríamos saber aproveitar da oportunidade de crescer e 
evoluir com que nos presentearam ao sermos enviados a 

esta vida, um local perfeito, belo e mágico, onde a 
natureza é tão vívida e generosa. 

A intensa diversidade de seres, a raridade de tantos 
elementos colocados em harmonia neste espaço, 

convivemos com poderes tão sensíveis aos olhos, mas, não 
damos o devido valor aquilo que não enxergamos, como 

não ver a energia do sol? A força misteriosa do vento? E o 
que falar da água abrindo caminhos e rompendo barreiras? 

O importante de se viver uma história, é o poder 
concretizá-la com persistência. 

ESPELHOS 
SINOPSE 

 
Romance poético que narra a história de Mónica, uma jovem escritora brasileira, ao iniciar um novo livro, 
ela mostra uma parte de seu mundo particular e nos leva a crer na fantasia de como o quotidiano pode 
ser perpetuado em uma obra. 
Baseado em pessoas de seu próprio convívio, as experiências que tiveram juntos, ela transforma em 
uma trama fictícia, como a introspecção de cada um dos envolvidos neste contexto. 
Na trajectória do texto, vemos a dificuldade de alguns em vencer seus traumas, momentos difíceis que 
os levaram a se auto analisar para tentar acreditar na possibilidade de merecer uma segunda chance de 
ser feliz. 
Para lhes mostrar uma luz no fim do túnel da insegurança, surge um protector que interfere espiritual-
mente em suas decisões, como um conselheiro, este estranho personagem dá um colorido especial a 
história de Mónica, tornando-se de fundamental importância para a conclusão de seu trabalho. 
Mostra também a magia de como os caminhos das pessoas se cruzam, a forma natural como os perso-
nagens aceitam as drásticas mudanças em sua vida, é factor relevante neste drama, pois, mostra o 
potencial de cada um ao buscar elevar a sua auto estima. 
Enfim, o lado psicológico é tema constante, inserido como a introspecção de cada um dos envolvidos 
neste contexto, há também uma pitada de moderna espiritualidade, onde eles reconhecem os seus pró-
prios valores enquanto seres humanos, vindo então deste reconhecimento a justificativa de suas ações. 
A autora.    

http://emjeitodeescritaportugal.wordpress.com/  


