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EM BUSCA DA FELICIDADE 

 

Patricia Oliveira Candido 

 

 É certo que todos a buscam e nessa inesgotável busca não enxergam 

que ela possivelmente esteja ali, debaixo de seus narizes. É certo que todos 

a querem ter, e a buscam de uma forma tão desenfreada que nem observam 

que ela está nas coisas mais simples e singelas.  

 Egoístas e gananciosos enganam-se ao achar que ela está nas coisas 

mais grandiosas da vida, e é por isso que a imaginam tão distantes e se 

esforçam, sacrificam-se em demasia para conquistá-la. Quando pensam tela 

alcançada já não há mais vigor desfrutá-la.  

 Eu tenho uma opinião formada sobre ela e obtive tal certeza ao 

encontrar-me neste lugar: Felicidade é a porta aberta ao simples, felicidade 

é a paz vivida em família que tem como alvo, mesmo com toda a luta da 

vida, a esperança para um novo dia.  

 Felicidade está longe de abandono pois é o amor ao próximo é a 

doação de si aos necessitados. Felicidade é o que eu quero desfrutar quando 

estas grades eu atravessar e receber o caloroso abraço da liberdade, poder 

dar continuidade aos meus sonhos e projetos já encaminhados, vou poder 

colocar em prática tudo o aqui eu tenho aprendido, puxa vida! Bendito seja 

o artesanato, e ainda mais vou poder me jogar nos braços daqueles que me 

amam e esperam, ah isso sim é que é felicidade.  

  

 

 

 



“Amar e ser feliz” 

 

Amira Pereira Silva 

 

 Amar é trazer de dentro de si uma rosa, que desabrocha entre as 

pedras, e no nascente do sol vê-la desabrochar. Cultivá-la para que seu 

perfume resplandeça, enquanto dure. É como olhar para si mesmo, e ver 

que nosso corpo, nossa alma é merecedores de cuidados, ver como tudo 

pode ser perfeito, criado pela natureza que é uma forma inexplicável, se 

cria em um mundo que não sabemos como acaba  mas, sabemos que somos 

livres, que nada, podemos nos prender, pois, temos o poder da vivencia 

humana de sentir, o que o mundo nos oferece.  

 A flor que suas pétalas estão caindo, dizendo que seu fim está 

próximo, mas,  que após ela, virá outras para podermos ser melhores do 

que imaginamos, contemplando as virtudes  com os olhos espirituais, com 

emoção e vermos que a liberdade não está onde encontramos mas um 

coração capaz de amar, acreditar que sonhos não são somente sonhos dez 

de que acredite que somos livres, para fazer com que nossos pensamentos 

se tornem realidade, que nossa maior virtude é como a rosa que pode 

brilhar e exalar nosso perfume para o mundo lembre-se tudo pode ser 

melhor, só depende de cada um de nós e das nossas escolhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Liberdade é pouco! O que desejo ainda não tem nome” 

 

Karina Nogueira Rosalin 

 

Quando pensamos em propósito de vida em liberdade devemos 

primeiramente nos perguntar: a que propósito vivemos? O por quê de 

querermos despertar todos os dias e mesmo sabendo que viveremos os 

inesperados e imprevistos desta caixinha de surpresa chamada: VIDA! 

 Meu propósito é  me desprender das minhas próprias algemas que 

me limitam, me superar, desenvolver cada dia mais minha facilidade de 

absorção e absorver o que for proveitoso, sem medo de que me recriminem 

pelos meus deslizes passados. Que o preconceito e a mediocridade de 

membros da nossa sociedade, não venham abster a minha vontade de 

expandir e a cada dia lutar com garra e muita força de vontade para fazer 

valer a pena.  

 Utilizando de todo potencial, ora confinados, proporcionar e obter 

uma vida tranqüila, estruturada e poder oferecer melhores condições à 

minha família e por merecimento ser amada e respeitada mesmo com as 

diferenças, porém, iguais em idéias.  

 Almejo “crescer”, quando estiver lá em cima me orgulhar por nunca 

ter esquecido da minha origem e repassar para o meu maior tesouro: minha 

filha, que os erros não são apenas os erros, são degraus de aprendizado na 

subida da vida e se acaso ela vier a errar, não a julgarei jamais, como 

também a nenhum outro alguém. Pois, tudo quer fizermos terá um retorno e 

mesmo que tenha conseqüências dolorosas, tornar-se-á extremamente 

necessária para o amadurecimento e evolução do ser humano. 

 Então, farei na minha vida o que amo e vou amar tudo que fizer cada 

dia mais.  

 Liberdade é pouco, o que desejo ainda não tem nome! E vai além! 

 

 



 

“PROPÓSITO DE VIDA EM LIBERDADE” 

 

Maria José da Paz 

 

 Um dia pensei que liberdade era ter o direito de ir e vir. 

Quando criança imaginava que viver era apenas brincar e ser feliz, 

porém quando cresci foram tantos deveres que quase não deu espaço para 

os direitos.  

 Com o passar do tempo percebi que caíram tantas responsabilidades, 

mas que tudo com amor se tornam fácil. O melhor de todos é ser mãe, 

incluindo trabalho, estudo e até alma gêmea que é o sonho de todo ser. 

Resumindo: tudo parece fácil, prático que dá impressão que se for a um 

supermercado, até pode ser comprado.  

 Seria tudo perfeito se eu soubesse usar a sabedoria e usar a razão, 

para que não me tornasse prisioneira de atitudes errôneas.  

 Porque nos desagradamos para agradar outra vida?  

 Tudo tem um porquê, muitas vezes levamos meses, anos para dirigir 

a sua própria vida. E quando isso acontece nos sentimos leves, dando valor 

para nós mesmos e prontos para dar respostas as perguntas que vagam no 

pensamento.  

 Aprendi tantas coisas que sou capaz de compreender todas as classes 

sociais e que para todos os problemas há uma solução. Para realizar sonhos 

não há limite de idade que a vida é de certeza e dinheiro não é à base da 

felicidade. Aprendi que se termos tudo não é preenchido totalmente, pois 

com o tempo sentimos um grande vazio.  

 Não posso mudar o passado, porém o futuro tem pleno poder em 

lapidar para tomar decisões. Minha proposta de liberdade resume em quatro 

palavras: amor, fé, perseverança e atitude. Todos os dias somos renovados, 

não somos vazios temos alma.  



 

Viviane Mota Novaes da Silva 

 

 Durante muito tempo vivi no conformismo, manipulada pelo ideal da 

liberdade, de forma correta com as normas e condições impostas, mas 

existia em mim um vazio que mesmo com muito esforço nada preenchia, 

com isso descobri que meu propósito vai além de capacitar-me para 

concorrer no mercado de trabalho, descobri que o amor cura mágoas e a 

transmissão dele, amenizam saudades e solidão.  

 Passei a utilizar meu tempo sendo útil com sinceridade e verdade aos 

que precisam, em todos os momentos permaneço atenta, alimentando meu 

caráter espiritual, com aceitação e respeito a individualidade de cada um, 

buscando aos poucos estar mais próxima que puder do bem de Cristo, já 

como aquecimento para meu futuro em liberdade.  

 Substituo hoje o vazio com amor pela vida que cultivo nessa nova 

faze da minha vida, aceitando o que não depende de mim, e lutando por 

tudo que possa me fazer crescer em todos os sentidos.  

 Busco mudar minha história, acredito já ter começado no decorrer 

desses anos, hoje vejo tudo que projetei mais próximo e possível, o tempo 

me fez entender que para os que tem fé e praticam o perdão com dignidade 

e coragem as coisas mudam.  

 Defino meu propósito como transformação interna, a busca por 

Deus, o desprendimento do orgulho a entrega do amor e a aliança com o 

bem.  

 

 

 

 

 

 


