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Vovó! 
 
Jesus is love and he came through my heart because of you. Now I can 
see his beauty. 
 I love your black hair with your bright and colorful dressing. A shiny 
diamond is hanging on your ear. It looks like a sunny day in your eyes. 
You are beautiful and sunny. I know I can be as beautiful as you are 
when I grow up. I look into you and I see beauty as can be. 
 “Sofia Almeida Piñeiro, 8 years old” 
 
 
 
Jesus é amor e Ele chegou ao meu coração por tua causa. Agora eu 
consigo ver a beleza dele. 
Gosto do teu cabelo preto e das tuas roupas coloridas. Um diamante 
brilhante pende da tua orelha e parece um dia de sol nos teus olhos. 
Tu és bonita e solarenga. Eu sei que posso vir a ser tão bonita como tu és 
quando eu crescer. Eu olho para ti e vejo como a beleza pode ser. 
 
Sofia Almeida Piñeiro, 8 anos 

 



  

 

Prefácio 
 
 
Um livro de poemas falando das maravilhas do Senhor. 

 
É a inspiração real de uma filha demonstrando, em palavras e em 

versos, que só o amor por Ti pode descreve-lo. 
Ama-Lo em escritos, juntando letra a letra em uma melodia, 

envolvendo o nosso ser. Lembramos que só com o Seu amor, Senhor, 
revelado em textos podemos senti-Lo em louvor. 

Ao se formar lindas frases o amor de Deus chega aos nossos 
corações, construindo um caminho em cada página revelada, uma obra 
em poema que o Senhor vai se agradar.  

Colocar essa introdução para o livro de poemas da Ilda Pinto 
Almeida me traz uma enorme satisfação, não me posso conter em 
descrevê-lo, por amá-lo, posso-o constatar com a maior satisfação.  

Escrever e descrever valores embutidos em sentimentos mais puros 
sobre o Mestre, quero aconselhar: 

“Leitor, você que ama o revelar desse amor, sinta a essência em cada 
palavra de uma grande escritora falando das maravilhas, em poemas do 
Deus vivo”. 

Em cada estrofe, em cada linha, é o buscar do que de melhor 
podemos alcançar. Tudo sendo descrito em frases apaixonantes muitas 
vezes em busca do fortalecimento de um mundo em falta de verdades, 
outras vezes por falta de definição em dividir essa verdade dos que 
amam mutuamente os ensinamentos de Deus. 

Entrar no universo desse livro é o melhor a fazer. Um universo que 
nos leva entender quanto vale o amor em versos para nos preencher, 
dividindo esse amor no conviver. 

Com certeza vai agradar ao seu coração desde o início até o fim, 
dando quem sabe, um novo e lindo recomeçar na vida. 

Parabéns querida Ilda Pinto Almeida vinda das terras de Portugal, 
mostrando para o mundo o que sabes fazer.  

“Deixar transparecer nos seus poemas o que precisamos aprender”. 
Simplesmente Amar.  
 

Dudu Rodrigues 
Artista plástico 



  

Apresentação 
 
 
Hoje vivemos dentro de uma geração debilitada de carácter, falta de 
respeito e bem ao próximo.  
Os jovens são órfãos de pais vivos, esquecendo-se de Deus. Existem não 
existindo. São mortos não enterrados no conhecimento e no querer da fé 
em Deus. É uma geração fragilizada emocionalmente, com uma alma 
doente. 
Correm dias estranhos. O planeta está em transição num conflito de 
identidade, e a iniquidade gera falta á prática de justiça. Por sua vez a 
insatisfação cresce e gera amargura. 
Vê-se uma geração incrédula e conflituosa em ideais. Fazem perguntas 
à Siri ao Google, etc. mas incapazes de olhar ao céu , para o Autor e 
Consumador da fé. O céu não está no Google, e ele responde respostas 
não responde perguntas. Se hoje perguntar quem és? A maioria não 
sabe responder. O ser não está no saber quem eu sou, mas no não saber 
de quem eu sou. 
Neste livro quero dar a conhecer o amor de Deus através da poesia. 
Quero mostrar ao leitor da Sua fidelidade e assim levar a cada um, uma 
mensagem de edificação, neste tempo de controvérsia que se vive. 
É um livro de raiz pura cristã, sem ideologias doutrinais da própria 
Igreja.  
Parte desta obra foi submetida ao Concurso de originais pela Editora 
Literacidade em 2015,no Brasil, o qual foi classificado com o Prémio 
Especial de Menção Honrosa.  
Olhar para a frente sem medo é conquistar uma certeza óbvia.  
A graça é um favor que eu não mereço, mas que me é dado pelo Seu 
imenso amor e que pode ser tua também.  
O cristianismo é unidade, amor e família e esta é minha forma de estar 
na vida.  
É ser todo um corpo em Cristo.  

 



  

 
 

Com o orgulho que me é devido defendendo a palavra, o amor em 
Cristo Jesus, espalhando a fé misturando-me entre aqueles que em suas 
paixões em nada têm conhecimento de Deus, mas que através deste meio 
que me foi dado por graça na sua infinita misericórdia, tenho o dever de 
levar e semear em tudo que me é do conhecimento na palavra do senhor. 

A todos aqueles em que a dúvida persiste eu invoco os Evangelhos, 
para levar ao mundo, aos novos mundos a realidade da salvação e a 
necessidade de arrependimento a todos aqueles que estão dispostos a 
conhecer a palavra.  
 

 

 

 

 

 

Ninguém é tão importante que não possa aprender, nem tão pequeno 
que não possa ensinar. A integridade é um bem precioso da qual todos 
devem carregar no seu quotidiano. 
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AURORA BUREAL 
 

Há espaços  
Em que os espaços 
Não são espaços 
São apenas guetos 
Lugares diminutos 
Onde o vómito do homem  
Não contrasta com o azul do mar, 
Nadam entre ilhas 
No interior de si mesmos 
As suas nuvens são como rolos de algodão 
Que se misturam no céu azul. 
 
O meu olhar 
Atravessou todo esse oceano distante 
E o amor de Deus se manifestou, 
“Havendo ainda uma seara para cultivar” 
E lágrimas para enxugar. 
Que o sol está à espreita 
Na aurora boreal 
Exalando uma fragrância fresca 
Que lhes quer ensinar a respirar de novo  
No fluxo de uma inundação 
Em que as nuvens são brancas 
Brancas e doces  
Como algodão de açúcar, 
Em que todo o homem 
Não se deve preocupar  
Só com o destino 
Mas também com o caminho. 

 
 
 
 
Sempre haverá alguém que irá ressentir-se da tua dedicação ou 
determinação. Nunca a inveja deixou crescer ou conseguiu tirar aquilo que 
Deus determinou para ti. 
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ARDENTE CHAMA 

 
Tu és a chama  
Que arde no meu pensamento 
E me levantas do chão 
Quando sem forças estou. 
Tu és o princípio e o fim 
O Alfa e o Ómega  
De todas as coisas. 
Tu és a minha paixão 
Que arde ardente 
Dentro de mim. 
Eu quero viver o teu viver 
Sentir o teu sentir 
Eu quero sorrir com o teu sorrir, 
Andar no teu andar 
E de lá não mais voltar. 
Eu quero na tua presença me deleitar 
E falar desse teu olhar 
Meigo e sincero 
Que é puro e singelo 
 
Eu quero... eu quero… 
Do teu amar…para amar 
E nessa chama que arde 
Me embriagar. 

 
 
 
 
 
 
 
O mais importante não é o que os olhos possam ver, mas sim o que o 
íntimo possa sentir. 
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ÁVIDA DO AMOR 

 
 

Era uma linda manhã 
O sol engaleirado brilhante 
Quando dei por tua presença. 
 
                    Eras tu   
                    no meio do calor ardente . 
 
Tuas vestes exuberantes, 
Perfeitas, de linho fino 
Reflectiam o brilho do sol. 
 
                    Teu cabelo, 
                    Eram raios de luz. 
 
Sim eras tu…eras tu… 
 
Ao ouvir-te meu nome 
meu coração deslizou 
e como ávido do amor    
em teu olhar meigo e terno 
toda a minha vida mudou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Concentrarmo-nos em nós mesmos jamais se poderá desvendar o 
propósito de nossa vida. Fomos feitos por Deus e para Deus e, enquanto 
não compreendermos isso, a vida jamais terá sentido. 
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AOS OLHOS DE DEUS 

 
 

Eu quero viver 
Eu quero sonhar 
Aos olhos de Deus 
Eu quero dançar 
 
Eu quero cantar  
Eu quero dançar 
Os sonhos de Deus 
Eu quero sonhar 
 
Eu sei que um dia 
Eu vou alcançar 
Os sonhos de Deus 
Eu vou realizar 
 
Na dança que dança 
E torno a dançar 
Com os meus olhos em Deus 
Eu vou sonhar 
 
Na dança suave 
De gestos singelos 
A Deus eu quero expressar  
 
Louvarei a Deus 
Na dança que dança 
Com pés ligeiros 
E olhar sincero 
Com rosto que dança 
Com olhar dançante 
Movimentos sinceros 
De louvor ao Rei 
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E a dança sopra suave 
Ao vento que sopra 
No meu sentir 
Os braços que se elevam em movimentos 
 
Com o soprar do seu espírito 
A dança que volta e torna a revoltear 
No coração entregue  
Ao seu pensamento 
                           
Oh quão bom e quão suave é 
O seu sopro de glória ardente 
No meu volta que volta 
De pés ligeiros e olhar dançante 
Que me não canso de dançar   
 
Na dança que liberta 
Eu quero dançar  
Eu quero cantar  
De gozo e de paz 
 
De gestos puros 
Eu quero dançar e amar. 
Só para os olhos de Deus 
Eu quero dançar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
A vida é a expressão poética de Deus em acção. 


