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Onde moram meus pensamentos

 Eternizados!

 Impossível não expressar a minha emoção 
e alegria em estar apresentando esta obra. Um li-
vro é para sempre. Para deixar legados. 
 Ouvi uma vez uma frase que faz todo o sen-
tido para tudo que eu faço na minha vida: “Um 
dia, depois de algum tempo, seremos apenas um 
retrato na parede da casa de alguém. Depois de 
mais algum tempo, nem isso!” Ou seja... As ge-
rações vão passando e conforme aquilo que nós 
fizemos em nossas existências, ou não, seremos 
simplesmente esquecidos. Perdidos pelo tempo.
 Mas… ao estarmos aqui, agora, com o li-
vro “Onde moram meus pensamentos”, isso nos 
coloca em uma pequena e rara galeria. A galeria 
daqueles que não serão apenas um retrato na es-
tante ou na parede da casa de alguém. Estamos 
eternizados. Cada um destes jovens e suas histó-
rias cumprem com uma missão de vida de fazer 
a diferença de fato na vida das pessoas, na vida 
de quem os leem, e quem sabe, salvar vidas.
 Lembro com muito carinho do meu pri-
meiro contato com a FASE. Era final de ano. De-
zembro de 2019. Mesmo já experiente e calejado 
com o mercado, eu estava triste. Questionava o 
quanto estava, ainda, valendo a pena viver da 
comunicação. Um final de tarde quase que me-
lancólico onde eu pensava o que faria no ano se-
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guinte, uma vez que cansara de bater em portas 
e mais portas para investirem em comunicação 
e viabilizarem nossos trabalhos neste mundo tão 
competitivo.
 Eis que recebi uma ligação da Maria Regi-
na, Agente Socioeducadora da CASE POA 1. Nes-
ta ligação ela me conta que o meu segundo livro, 
o “Fábrica de Sonhos”, estava sendo lido por um 
grande número de internos da casa. E mais, que 
os meninos gostariam de me conhecer. Dizia ela 
que as minhas linhas estavam fazendo a diferen-
ça para centenas de jovens que buscavam no-
vos horizontes em suas vidas. Com lágrimas nos 
olhos, aceitei o convite.
 No início de 2020, lá eu fui conhecê-los. 
No meu pensamento, eu iria dar uma palestra 
sobre o livro e eis que sou recebido com uma 
linda surpresa. Os meninos ‘me estudaram’ e me 
homenagearem com o Boteco da Gurizada, em 
alusão ao programa que eu apresentava à época, 
o Conversa de Bar: músicas que marcaram mi-
nha vida, a gaita piano idêntica a que meu pai 
tocava (falecido em 1992) e muitos depoimentos 
de agradecimentos. 
 Obviamente que tudo aquilo me emocio-
nou a ponto de mais uma vez as lágrimas escor-
rerem pelo meu rosto. Ouvi depoimentos que 
responderam meus questionamentos quanto a 
seguir ou não no caminho da comunicação. 
 Um dos jovens pediu que eu assinasse 
uma fotocópia do meu livro e disse: “Minha mãe 
precisa saber o que foi que me salvou!”.
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 Sim. Eu ouvi essa frase. A frase que se tor-
nou o mais importante da minha missão em co-
municar.
 No final, eu disse a eles que, ao contrário 
do que eles imaginavam, ELES é que salvaram 
a minha vida. Tudo isso devido a um livro. Igual 
a este que tenho a honra de apresentar. E reite-
ro: “Onde moram meus pensamentos” não é só 
mais uma obra literária. Mas uma forma de sal-
var vidas. 
 Eternizados. Eternizados por dividirem 
vida. Eternizados por serem quem são, por ve-
rem o espaço na janela aberto para novos rumos, 
novas formas de fazer a diferença e ser lembra-
dos como aqueles que se tornaram exemplos de 
superação.
 Desejo a todos uma excelente leitura! E 
uma dica: não guardem esta obra no fundo de 
uma estante. Após consumi-la, repassem, repas-
sem e repassem. 
 “Onde moram meus pensamentos” pode 
salvar vidas.
 Como um dia, estes seus autores salvaram 
a minha.
 Eternizados, assim vocês sempre serão 
lembrados.
 Sem comparações. 
 
 Simplesmente, eternizados. 

     Fabiano Brasil
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Onde moram meus pensamentos

ESCREVENDO O FUTURO

G.O.G.
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Onde moram meus pensamentos

ODISSEIA

Parado na portinhola, penso... reflito:
Foi muita felicidade jogada no lixo.
Atirado na cama, penso na vida,
Eu trouxe sofrimento a toda família.
Sábado é dia de visita, alegria me domina:
Lembrei daquela linda mina!

Menina gata, elegante, 
De sorriso impressionante,
Óh, que olhar brilhante!
Brilha mais que diamante.

Agora trancafiado, cadê os “amigos”?
Cadê a namorada?
No mundo, somos traídos; 
Presos, somos esquecidos;
Mortos, deixamos saudades...

A família sofrendo com isso, 
Procura entender:
Por que meu filho foi escolhido?
Família, abrace seu filho com carinho,
Senão o crime o adotará rapidinho.

O patrão dirá: venha ganhar dinheiro,
Venha ser aviãozinho! Não precisa ter talento, 
É só fazer direitinho.
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Se a mãe aconselhar pro bem, 
Não se sinta culpada,
Foi ele quem escolheu entrar para a vida errada. 

A.B.E.
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DO ABISMO AO INFERNO

Mãe, me desculpa pela decisão errada
Foi tarde demais, entrei em uma furada
O tempo foi passando e fui me desenvolvendo
As coisas certas na Fundação aprendendo

Desde pequeno tenho sonhos e objetivos
Mas nenhum deles foi virar bandido
Minha mãe falava, eu nunca dava atenção
Mas nenhum dos planos era parar na prisão

Hoje me sinto triste e nos meus caminhos
perdido
Porém ao mesmo tempo me sinto arrependido
Como um bom humano, à sociedade
quis pertencer
Tive bons exemplos, tentei reconhecer

O crime atrasou a minha vida, deixando 
várias feridas
Hoje tenho 20 anos e o medo já não me abala 
Jesus Cristo é meu melhor anjo da guarda
Em várias situações e experiências 
fiquei angustiado
Botei a mão na consciência, estava 
muito assustado
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E do meu filho, o que tenho a dizer
Recém tem 3 anos, tem muito o que aprender
Que o mundo é cruel e cheio de ilusão
Melhor estudar do que terminar num caixão

Quando sair para rua continuarei a estudar
E na empresa de logística retornarei a trabalhar
Depois de seis meses estarei na minha rotina, 
Nunca mais entrarei para a tal vida bandida. 

A.S.V.
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ATRAVÉS DAS CORES

Através das cores posso ver
A cor azul do lindo céu
Observo os pássaros de infinitos tons
E o verde da natureza

Olho também um alto muro cinza,
Quase entrando no céu
Esconde minha visão
Do resto do mundo

De repente, tudo fica escuro
A noite sombria chega
Traz com ela a melancolia
E minha companheira - a solidão!

Cores: azul-céu, verde-natureza,
Alegram meus dias!
Cinza-muro e escura-noite:
Luto... instante!

Mas enxergo longe... distante
O colorir da esperança,
Nunca morre,
Sempre constante.
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E nessa aquarela de emoções
O importante é misturar as cores
Para mudar os humores
Quero a claridade, quero a alegria,
Quero o colorido da vida, da liberdade!

E.O.V.
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FASE
    

 

 Dia desses o pastor falou que Deus disse 
que tudo tem um tempo determinado, tempo de 
plantar e tempo de colher, e eu fiquei pensando 
que pra nós tudo tem uma fase.
 Fase de semente: quando estamos apenas 
nos projetos de nossos pais.
 Fase de germinação: quando já estamos 
no ventre de nossas mães.
 Fase de crescimento: quando somos cui-
dados e ensinados por nossos pais.
 Fase de florescer: quando descobrimos a 
vida fora dos muros das nossas casas.
 Fase de dar frutos: quando começamos a 
tomar nossas próprias decisões.
 Nessa fase é que tudo se define, e, no meu 
caso, não deu muito certo: fiz escolhas erradas e 
por causa delas vim parar aqui.
 Agora... agora é recomeçar tudo novamen-
te; não vou conseguir virar semente ou germinar 
de novo, mas posso passar para a fase de crescer 
como pessoa correta, florescer descobrindo que 
posso fazer diferente e dar frutos mudando mi-
nha história.
 E o mais sensacional, poder olhar pra trás 
e ver que tudo era só uma fase. 

J.L.M.P



21

Onde moram meus pensamentos

LIBERDADE, LIBERDADE

B.R.
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LIBERDADE

Devolva por favor a sanidade...
Devolva por favor a liberdade,
a vontade de viver.
Pessoas têm sentimentos, sonhos e planos; 
ainda querem crescer, amadurecer e envelhecer.
Ainda querem muito ou talvez já tiveram essa 
liberdade e perderam.
Eles não conseguem se achar, se perdem 
tentando se encontrar.
Eles correm atrás da liberdade, aflitos, à procura 
de um novo caminho.
Longe de tudo isso, pessoas são mais que isso.
Longe do preconceito.
Longe do racismo, procurando sobreviver.
Quem dera fosse fácil viver.

L.V.C.
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VEM
   

O cheiro da flor
Invade meu ser,
Sinto o coração pulsar,
Gritando por viver.

A tarde vem,
O sol se põe,
A noite cai...
Sou grato por ter:

Por ter minha família,
Por ter saúde e paz,
Por estar vivo agora,
Por ter a consciência
De não vacilar jamais.

Vem, liberdade amada,
Vem com toda força que tem.
Vem me fazer feliz,
Vem me ensinar o bem. 

B.K.F.S.
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SOU PARTE DESSA HISTÓRIA
   

Em 17 de setembro de 2020, ingressei na 
FASE de Santo Ângelo durante a pandemia, 
quando foram suspensas as aulas e algumas ati-
vidades, portanto, estava bem difícil. Logo en-
contrei pessoas para me ajudar e conversar, os 
técnicos e os socioeducadores. Mesmo assim pa-
recia que tudo acabou e estava perdido.

A culpa, o ódio e a tristeza por ter deixado 
meu filho e a família sozinhos. Mas graças a Deus 
existem pessoas que te motivam.

Consegui progredir para L.A. (Liberdade 
Assistida), comecei a estudar e trabalhar. Infeliz-
mente, faltando um mês para terminar a medi-
da, voltei pro tráfico, por gostar de dinheiro fácil 
que não ganhava com o trabalho.

Novamente estou na Unidade Socioeduca-
tiva, onde temos por objetivo a ressocialização, 
conforme o ECA. Devido a isso, temos direito à 
educação, projetos, oportunidades como menor 
aprendiz e várias atividades esportivas e de es-
piritualidade. Quando começamos a nos inte-
ressar por essas atividades, começamos a pen-
sar em ser responsáveis, ajudar outras pessoas e 
abandonar o crime. 

Agradeço e parabenizo a socioeducação 
que está me dando um suporte para ter um tra-
balho digno e dar orgulho para o meu filho e a 
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minha família. Para que as pessoas me olhem de 
um jeito diferente.

Aqui não é o pior lugar do mundo, pode-
mos amadurecer quando estamos perdidos no 
“mundão”. Ver que existe jeito de viver sem o 
mundo do crime. Portanto, acredite em si mes-
mo. Faço parte dos 20 anos de história da FASE, 
grato pela possibilidade de vislumbrar um futuro 
melhor. 

M.L.R.
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SER LIVRE É UMA DECISÃO SUA

Y.P.S.



27

Onde moram meus pensamentos

OI, MÃE, TUDO BEM?

Mãe, a vida mudou, mudou tudo quan-
do vim pra cá; é tristeza todos os dias, não tem 
como se acostumar. Meu tempo, passo mais a 
pensar na vida “loka” que me trouxe para esse 
lugar, o crime não compensa mesmo, pois rouba 
a liberdade e tira a família da gente. 

Quando faço ligação familiar, sinto mui-
ta vontade de chorar, só não o faço para não lhe 
preocupar; quando ouço sua voz é quase impos-
sível suportar, então caio de joelhos e começo 
a orar, peço a Deus proteção e que faça a “Lili” 
cantar e para a senhora eu poder voltar. 

Lembro agora quantas vezes vi a senhora 
orando, pedindo ao pai do céu para me ilumi-
nar, para o crime não me levar. Também quantos 
conselhos me deu, mas não atendi, hoje estou 
aqui. 

Para Deus peço perdão, por tudo que fiz de 
ruim, quero mudar, quero meu lar...

Desculpa, mãe, por parar aqui!
Saudades! Beijos, te amo, mãezinha! Logo 

estarei de volta aí. 

G.C.R.
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MÃE

B.L.R.
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DO CAOS À ESPERANÇA

Quando os primeiros casos surgiram
O mundo nem notou
O coronavírus silenciosamente
Aos poucos se alastrou.

Ninguém acreditava
Quando o medo se instalou
De continente em continente
A terra parou.

Muitas mortes, que tristeza
Famílias ele arrasou
Sem remédios, sem vacina
A ciência desesperada
Uma corrida começou.

Ruas vazias, tudo parado
Nenhum abraço pode ser dado
Lave as mãos, use máscara
Esse era o recado. 

As nações se uniram
Com pesquisa acelerada
Até que finalmente... esperança
As primeiras vacinas foram testadas.
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Euforia, desconfiança...
Em quem elas seriam testadas?
Voluntários no mundo todo 
E a vacina foi aprovada.

Idosos, jovens, crianças
A população aos poucos imunizada
Com cuidado e persistência
A vida aos poucos vai sendo retomada.

1ª dose, 2ª dose, o reforço acelerado
Fique firme, seja responsável
Preserve a vida acima de tudo
Um novo começo está sendo dado.

L.C.Z.
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REFLEXÃO

Acordei! Percebi o valor da minha liberdade
Só hoje posso ver quem é de verdade
Quem vem me visitar
Mesmo atrás das grades.

Quando acaba a visita me bate uma saudade
Hoje me arrependo de cada maldade
Quero mudar de vida, até mesmo de cidade
Procurar em outro lugar mais oportunidades.

Para mim e para minha família
Quero dar orgulho e alegria
Só o que eu queria
Era ajudar meu pai e minha família. 

Segui nessa vida atrás da melhora
E me esqueci do meu sonho de jogar bola
Quero inspirar a molecada a cantar
Para quando chegar na minha idade
Não estar nesse lugar.

Hoje percebi o que vale de verdade
Ser um exemplo para a família 
Ou um malandro atrás das grades.
Tentei me expressar através desse poema
Pensando na vida e esquecendo dos problemas.

V.D.S.
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NA VIDA TEMOS DOIS CAMINHOS

V.P.S.
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SOCIOEDUCAÇÃO, 
20 ANOS DE REFLEXÃO

Confesso que quando eu cheguei
Algumas vezes eu pensei
Outras eu chorei
E alguns amigos eu formei

Viver aqui não é nada bom
Em meio a tanta reflexão, já são 20 anos
A saudade brota no meu coração
Muita coisa eu aprendi
Com o tanto que sofri

Quando me lembro da rua
Minha mente se perpetua
Minha maior saudade
É minha liberdade

Mas tem um lado positivo
Estou estudando muito
E lendo meu livro
Cansei de errar
Agora só quero acertar
E nesses 20 anos a FASE só quis ajudar. 

R.I.A.
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FAMÍLIA
   

 Foi junto de vocês que descobri o verda-
deiro valor da vida, duvido que conseguiria sor-
rir sem vocês ao meu lado.
 Sei que Deus foi muito generoso comigo 
quando me presenteou com vocês para fazerem 
parte da minha caminhada. Foi com vocês que 
consegui superar essas dificuldades pelas quais 
estou passando.
 Quando vi a foto da minha Bryana não 
consegui segurar as lágrimas pela falta que vocês 
fazem para mim, só tenho a agradecer por todo 
apoio que vocês estão me dando, isso aumenta a 
minha esperança no meu dia a dia. Espero poder 
sair daqui em breve e ser um pai presente e ver 
minha filhinha crescer. Como não tive um pai, 
quero poder ser o melhor pai do mundo para ela, 
quero dar todo amor e carinho que não tive do 
meu pai. 
 Vocês são o motivo pelo qual eu sigo em 
frente, com fé em Deus tenho esperança de uma 
nova vida. 

 Um beijo e um abraço.

 P.S.: Amo vocês.

L.G.V.B.
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MUNDO DE MALDADE
   

No mundo de hoje
Tudo está mudado
Quem está amando é humilhado
E quem humilha é amado.

Estamos passando por uma crise
Em que todos sofrem com isso
Guerras entre países
Tudo sem um motivo.

Pai de família sai de casa
Atrás de um trabalho
Foi confundido com bandido
E virou finado
Família destruída, futuro traumatizado
Tudo foi por água abaixo, por um único disparo.

Quantas crianças sendo abusadas
Inocentes morrendo
Pessoas passando fome
Muita gente sofrendo.

Onde o mundo vai parar com tanta maldade?
Criança de 12 anos perdendo a virgindade.
O pobre da favela, que sofre preconceito,
É discriminado e não consegue emprego.
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E o homossexual
Que sofre homofobia
Na rua é tratado como animal
E em casa apanha todo dia.
E o alcoólatra, que abusou da própria filha
Ele foi preso, mas o trauma ficou na vítima. 

E assim todos sofrem
Mas não podem se expressar 
Muitos nem dormem
Com medo de não acordar
Mas a vida é assim mesmo
Com muita maldade
Só podemos dar o exemplo
Para que depois não seja tarde!

D.C.
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TEMPO PERDIDO: 
RELÓGIO ATRASADO

O silêncio da noite me consola na dor e no 
desespero de ter perdido meu bem mais valioso: 
a liberdade, que vale mais que qualquer dinhei-
ro.

Infelizmente o tempo é cruel e sorrateiro. 
Quando menos se espera, restará pouco tempo 
para pensarmos em soluções e, simplesmente, 
acabamos nos contentando apenas em existir. 
Deixamos, nesse momento, que o destino deci-
da nosso futuro. 

Tantos erros cometidos, tantos conselhos 
ignorados, quantas pessoas esquecidas no tem-
po. Ah, o tempooo... selador de cicatrizes! Se eu 
pudesse recomeçar do zero, aposto que seria to-
talmente diferente. Porém, a lei da vida é seve-
ra, como uma selva repleta de animais selvagens 
desprotegidos, inocentes, mas sempre prontos 
a atacar para garantir a própria sobrevivência. 
Hoje, penso que o melhor a fazer é tirarmos li-
ções dos obstáculos que a vida nos proporciona. 
Devemos refletir sobre as decisões errôneas to-
madas durante o nosso existir, procurando cor-
rigi-las e acertá-las na próxima vez. 

O meu passado se foi junto com meus so-
nhos e planos, mostrando-me que todo dia é dia 
de mudança, recomeço ou transformação. Mas, 
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infelizmente, minha alma... deixei-a partir com 
um sorriso no rosto e com a essência em peda-
ços. O fato é que, ao vê-la afastar-se, ela me fez 
um último pedido antes de morrer com todas as 
minhas lembranças e traumas:

- Viva, nesse momento, o futuro, sem pen-
sar nele – o passado. Leve sempre o tempo a sé-
rio e valorize a sua liberdade!

L.O.S.B.
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O TEMPO PERDIDO

L.O.S.B.
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FASE

Bom, não sei como era a FASE antes, mas 
pelo que dizem melhorou muito. Faz pouco tem-
po que cheguei aqui, fui bem acolhido. Falaram 
que tudo tem regras, aqui não é diferente, mas 
com o passar do tempo a gente aprende. 

O interessante daqui é que temos a chance 
de mudar de vida, pois temos bastante ativida-
des e oportunidades, desde oficinas à culinária. 
Aprendemos um pouco de tudo, além da boa 
convivência e respeito a todos. Sábado é dia de 
visita, pra mim o melhor dia da semana, pois ve-
rei minha família.

Sabe, tem “donas” que dão conselhos, 
muitos não aceitam e acabam se atrasando, mas 
elas continuam insistindo para nos ajudar, pois 
querem um futuro melhor pra nós. 

Todos aqui concordam com algo: que o 
tempo passa devagar.

Temos também a escola, que nos ensina 
muitas coisas, inclusive que a vida não é só cri-
me, mas que podemos trabalhar e conquistar 
nossas coisas sem usar arma. 

A FASE não é uma prisão, é outra oportu-
nidade que a vida nos dá para termos uma vida 
digna e honesta, agora cabe a nós a escolha 

G.P.S.
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DIÁRIO DE UM DETENTO

Meu nome é I., tenho 20 anos e vim aqui 
contar um pouco da minha história. Por muito 
tempo pensei que o crime poderia ser tudo na 
minha vida, mas não, só me trouxe lágrimas e so-
lidão. Hoje estou aqui, privado da minha liberda-
de, sem poder ver meu irmãozinho; pelo menos 
minha mãe eu posso ver. Como se diz, rainha, 
né?

Sou meio analfabeto, não sei escrever di-
reito, mas tento do fundo do meu coração. Tenho 
outra ideia a se passar, eu sou dependente da co-
caína, estou tentando parar de usar, já consegui 
um pouco, mas vou até o fim pela minha mãe. 
Tenho passado por muita dificuldade na minha 
vida. 

Hoje graças a Deus minha mãe conseguiu 
cestas básicas para nós termos o que comer em 
casa. Por um bom tempo tivemos o tal do famoso 
“só pão”, em que a prefeitura dava comida para 
nós. Por isso eu falo: nunca reclame da vida - aí 
que a vida é ruim! Você tem tudo e só sabe re-
clamar. Mano, ruim é você ver sua coroa sem ter 
o que comer e você ter que se render ao tráfico, 
isso sim é ruim. 

Irmão, pensa bem antes de se envolver. 
Fim, Jesus te ama. 

I.P.
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FAMÍLIA X AMIGOS X LIBERDADE

 Tudo começou em um sábado, três manos 
e umas minas dentro de um carro, bebendo, es-
cutando música e girando a cidade. Uma hora 
eles foram em uma praça, estava todo mundo 
curtindo. 
 De repente deu uma briga. Um dos ma-
nos que estava no carro se envolveu, estava 
todo mundo gritando, correndo pra lá e pra 
cá, apavorado. Quando tudo acabou, ficou um 
rapaz caído no chão: era o “mano” que tinha 
se envolvido, tomou oito facadas! Estava quase 
morto, agonizando, ali no chão. Pegaram ele e 
levaram para o hospital. A partir desse momento, 
só a família estava ao seu lado. Não tinha mais 
amigos e nem as minas. Um dia, ele saiu do 
hospital, voltou para casa, e lá os “amigos” foram 
ver ele. Os amigos falaram que ele tinha que ir 
atrás de quem tinha feito aquilo com ele. 
 Ele, cabeça fraca, escutou os manos e aca-
bou se envolvendo no crime; ali no crime ele teve 
dinheiro “amigos”, casa, mulheres e tudo o que 
queria. Seu pai e sua mãe sempre falando para 
ele parar, que aquilo não era vida, mas ele não 
dava ouvidos para a sua família. 
 Passado um tempo, os manos dele chama-
ram dizendo que o cara que tinha dado as faca-
das nele estava em um bar de bobeira. Ele pegou 
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a moto e uma arma e foi. 
 Chegou lá e o cara estava sentado numa 
mesa bebendo. Ele deu dez tiros no sujeito. Já 
era, matou o infeliz. Voltou para casa, chamou os 
manos e fizeram uma festa. Sua mãe e seu pai 
questionando por que ele tinha feito aquilo, que 
não era certo, que era para largar essa vida, que 
tudo isso era ilusão. Mas ele, mais uma vez, não 
escutou a sua família. 
 Depois de quase duas semanas, um dia ele 
acordou com uma barulheira na porta; ele saiu 
para olhar e era a polícia. Caiu a casa, foi preso 
e lá na “FASE” que ele percebeu que o crime não 
compensa, que realmente é tudo ilusão. Perdeu 
tudo o que tinha: o dinheiro, a casa, a mina e os 
“AMIGOS”. Quem ficou do seu lado foi só a famí-
lia, que sempre o aconselhou a fazer o certo. 
 Agora ele aprendeu que a liberdade não 
se troca por nada e que amigos de copo tem um 
monte, mas quando a gente precisa é só a famí-
lia que está do lado. Mas lá na “FASE” ele mudou 
seus pensamentos e quer voltar para o mundo 
regenerado, longe da maldade, e correr pelo ca-
minho certo e ajudar os outros. 

H.S.S.
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TRISTE DIA
   

Aqui cheguei em um dia triste
E triste também fiquei
Pensei na vida e na família
Não tive dúvidas... chorei

Passaram-se os dias e muito lamentei
De não ter pensado no amor que deixei
Pois por ela e por todos que um dia amei
Jamais deveria ter machucado alguém.

Mas a fé me mostrou que o tempo ensina e cura 
as feridas
Agora está muito próximo
De ter com as pessoas queridas
Sofro calado, mas nada foi em vão...

Em meio à solidão
Me veio a reflexão
Vejo isso como lição:
Que o meu futuro está em minhas mãos...

W.J.F.
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LIBERDADE

A.B.E.
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A INIMIGA
   

Mais um dia começa, a luz acende, o sol 
surge e começa tudo novamente. O bom dia à 
mãe e ao pai é tudo o que preciso para iniciar as 
atividades. Mas logo a inimiga toma conta da mi-
nha mente, estou resolvendo um “pá” de coisas, 
mas meus pais não precisam saber, podem ficar 
relaxados. 

Essa parada é coisa minha, uma besteira, 
deixa comigo. Se eles soubessem que ando sen-
tindo tanta solidão e a inimiga vem no meu pen-
samento... Lembrança de todos os amigos que 
estavam comigo. Hoje já não estão mais, pois dei 
errado até no amor, e, sabe, a culpa é só minha. 
Todos têm me dito: pare com essas ideias, dei-
xa a inimiga. Quanto mais eu tento, mais estrago 
minha vida. 

Sinto que muitos me odeiam, não o moti-
vo. Será que perdi o controle? Fiz algo errado? Es-
tou pagando o prejuízo e a inimiga me atormen-
ta. Vejo todos se afastando e a mente gritando: “a 
culpa é toda sua! Tu tens que assumir”. 

Com todos esses pensamentos tenho resis-
tido, às vezes choro sozinho, mas não incomodo 
ninguém. A inimiga é problema meu, sou à pro-
va de balas, vou te desmascarar, vencer o mundo 
e os pensamentos. E você, maldita inimiga que 
me atormenta, vou vencer. Sou forte e a depres-
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são não vai me atormentar. 
Todos que sofrem com depressão, nossa 

inimiga: persistam. 

G.O.G.G.
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FASE  20 ANOS
   

Bom, vinte anos não são vinte dias: a FASE 
está há 20 anos tentando transformar a vida de 
jovens dando uma oportunidade de uma vida 
melhor. Os jovens que vêm pra cá são bem cui-
dados por uma ótima equipe de agentes, médi-
cos, professores e diretores; tudo pra fazer eles se 
sentirem em casa.

Eu falo isso porque estou internado aqui e 
sempre fui bem tratado, participando de várias 
oficinas e projetos, assim como outros jovens 
que passaram por aqui. Não sei como era antes, 
mas sei como está agora, e nesse tempo que es-
tou aqui aprendi muito mais do que nas ruas.

Também sei que estou aqui internado por-
que fiz algo de errado, mas não posso chamar 
isso de prisão, porque me sinto em casa, e como 
dizia o poeta: “meu corpo pode estar preso, mas 
nunca vão prender nossa mente”. 

J.V.F.R.
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NELSON MANDELA

Independentemente da cor, somos todos 
iguais, mas só pelo fato da cor tem muita discri-
minação. Se o mundo parasse de ser racista seria 
muito bom. Esse mundo já está virado, o Brasil 
já está revirado; a cada minuto um preto é en-
terrado e na televisão vejo pretos sendo espan-
cados, e sempre é dividido o preto do pardo. Nas 
empresas vemos as diferenças: a mulher africana 
trabalha como faxineira e a cor oposta faz ques-
tão de sujar os banheiros. 

Com 18 anos, sabendo disso, o ódio enche 
meu peito quase o tempo inteiro e eu transformo 
isso em argumento para ver se acordo pelos me-
nos os brasileiros...

“Meu ideal é o de uma sociedade livre e 
democrata em que todas as pessoas vivam em 
harmonia com iguais oportunidades.” (Nelson 
Mandela)

M.A.
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SENTIMENTOS
   

 Queria te falar, mãe, do sentimento que eu 
sinto agora; lembranças batem no meu peito e o 
coração chora, sei que é difícil conviver com esse 
meu vazio, mas eu prometo que vou rodar todo 
esse Brasil.

Lembrei de todos os momentos quando 
tava com minha família, saudade aperta no meu 
peito, e já se foi mais um dia. E te peço desculpa, 
mãe, por não te escutar, saiba que todo o sofri-
mento ainda vai acabar. 

Não fui o melhor filho, mas, mãe, vou te di-
zer, já se passaram muitos dias e eu tô louco para 
te ver. Sei que o sofrimento ainda vai acabar, mas 
essas coisas só me impedem de te abraçar. Que-
ria te dizer, mas, mãe, vou te falar, a senhora é 
linda, quero poder te beijar. 

Infelizmente a visita ainda não voltou, hoje 
eu sei o sofrimento e o valor do amor. Tirei inspi-
ração do seu lindo sorriso, quero que a senhora 
se lembre de tudo isso. 

Eu leio suas cartas e começo a chorar, lem-
brando de todo o sufoco que te fiz passar, e aque-
las pessoas que queriam nos humilhar hoje estão 
aplaudindo de pé e não querem mais criticar. 
 Em minhas orações, oh mãe, vou te dizer, 
eu peço pra Deus proteger e cuidar de você. 
 Prometo que vou dar orgulho pra minha 
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família: vou trabalhar, estudar e “tá” no corre 
todo dia, não quero mais dar sofrimento para 
minha coroa, quero dar orgulho pra ela e uma 
vida boa.
 A nossa vida foi difícil e eu consigo com-
preender, por isso que minhas ideias eu tento es-
crever. 

E.S.
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BUSCANDO IGUALDADE
   

Mundo maldito, por mais que digam
Que é um lugar bom, não acredito!
A vida é injusta, por mais que muitos errem...
Poucos pagam pela culpa, 
é assim e não irá mudar.

Só pensar não adianta, 
assumir nem sempre resolve
Fazer todo mundo quer, 
mas na hora de assumir...
Botam a culpa em quem não é, 
sistema comprado
Tudo virado de lado, 
ninguém para mudar o errado.

Ricos erram, pobres pagam
Os que têm dinheiro fazem
Mas não são acusados
Tá na hora de mudar!
Acabar com a brincadeira, tirar a sujeira.
Deixar uma coisa bem clara acima de tudo:
Igualdade para todo mundo!

I.T.
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VALORES SOCIAIS

  
V.D.
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LIBERDADE 
   

Liberdade, onde você está?
Faz muito tempo que não vem me visitar.
Estou com tanta saudade que às vezes 
chego a chorar.
Desculpe por não te valorizar.
Te perdi, mas um dia vou te reencontrar.
Sei que um dia vai me perdoar.
Prometo te reconquistar.
Eu sei que um dia você vai voltar
E para os meus amigos de você irei falar.
Sobre o quanto eu tenho que te valorizar
Para não te perder, porque depois é difícil 
te achar.
Liberdade não é só falar, está no jeito de pensar.
Com você a todo momento quero estar.
Quando a liberdade cantar...
Um abraço na minha família eu quero dar,
Porque eles me ajudam a enfrentar.
Muito obrigado Deus, por não me abandonar.
Na minha casa, logo irei estar.
E nunca mais quero lembrar deste lugar. 

J.S.
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MINHA SAUDADE
   

Uma dor que sinto há mais de um ano e 
não vejo a hora de te ter novamente. Prometo 
fazer tudo diferente para nunca mais te perder. 
Todo dia lembro-me de como era bom tê-la, mas 
não a valorizei o bastante. Estou falando da mi-
nha liberdade.
 Apesar de ser uma saudade teimosa que 
não passa, está sendo um aprendizado esse mo-
mento de reflexão. Estou muito ansioso para 
reencontrar minha família e amigos e aproveitar 
ao máximo ao lado deles.
 Sempre pensei que a FASE era um lugar 
terrível, mas aqui tenho diferentes oportunida-
des de mudar de vida e pessoas que acreditam 
em mim. 
 Um dia vou ter você novamente e não vou 
mais te perder.

 De: A. J
 Para: Liberdade

A.J.F.F.
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AMOR, A SOLUÇÃO PARA O MUNDO
   

Sabe o significado da vida
Apenas quem conhece o amor
Pois todo o resto é ódio e rancor

Enquanto muitos agem sem empatia 
e sem pudor
Pessoas se encantam com o primeiro amor...
Porém a verdade é que todos sofrem
Mas não sabem disso e até então
Aprofundam-se na escuridão.

O certo é seguirmos em frente
Com pensamentos de amor faremos 
tudo diferente
Mas quem sou eu pra falar...
Pois só o que faço é errar
Apenas lhes passo meu aprendizado
Que sem amor estará tudo acabado.

G.Q.
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UM MOTIVO PARA VIVER
   

Há dois anos eu andava vagando por aí, 
sem motivo para viver, apenas existindo.

Certo dia minha prima J. me pediu um di-
nheiro para ir a uma festa. Bom, sou uma pes-
soa que não sabe dizer não: fui ao meu quarto, 
peguei a quantia desejada e emprestei; pensem 
numa guria feliz.  

Passados alguns dias, ela me ligou e mar-
camos um local e horário para me pagar. Nossa, 
quando cheguei lá, avistei do lado dela a coisa 
mais linda do mundo. Vocês acreditam em amor 
à primeira vista? Fiquei bobo, sem reação. O sor-
riso, seus olhos castanhos, o cabelo escuro, sua 
pele clara e seu cheiro doce tocaram meu cora-
ção; não resisti e perguntei o número dela. Logo 
após perguntei a J. o que ela achou de mim e mi-
nha prima respondeu que ela me achou maduro, 
gostou do meu jeito, adorou me conhecer e esta-
va ansiosa para que a chamasse no whats.

Assim que caiu a noite, mandei mensa-
gem. Papo vai, papo vem, quando vimos já era 
de manhã; marcamos de nos encontrar à noite. 
Arrumei toda a casa, botei minha melhor roupa, 
passei o melhor perfume, joguei pétalas de flor 
na cama. 

Quando ela chegou logo senti um frio na 
barriga. Ela entrou, conversamos um pouco, jan-
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tamos e assim que acabou a janta fomos lavar a 
louça. Foi quando a mão dela na minha tocou e 
nossos olhos se encontraram; o primeiro beijo 
aconteceu, foi mágico, coisa de cinema.

Depois daquela noite tive motivo para vi-
ver. Deus abriu muitas portas; infelizmente fui 
pela errada e hoje me encontro aqui. Mas não é 
aqui que acaba minha história!

L.S.
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E.J.K.
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OH, MÃE
   

Oh, mãe! Sei que não era essa vida que 
a senhora sonhou pra mim
Mas ser doutor eu também nunca fui a fim!
Não chora, mãe, que vou sossegar, pois 
dessa vida vou largar!
Eu estava lá no mundão, só fazia coisa errada,
E na FASE vou ficar aqui, privado, um ano 
fechado.
E mais um mês de atividade, por isso 
não vou “patifar”
Só quero cumprir e ir embora
Mãe, meu sonho era ser um menino 
trabalhador, com bom emprego.
Mãe, eu sei que isso ainda é possível, 
a liberdade vai cantar.
O Pai velho lá de cima vai me abençoar.
E o juiz vai assinar o alvará e para casa 
eu vou retornar.
E a todos, mãe, eu irei abraçar.
Te amo minha rainha, a saudade é grande 
da senhora, dos irmãos e da minha namorada L. 
Te amo, Neguinha.

F.A.N.
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SAUDADES DA INFÂNCIA
   

Bah, hoje na hora da medicação, passei 
pelo mano L.

Crescemos juntos, lembrei dos jogos no 
campinho da nossa vila, coisa que hoje em dia tá 
raro de ver lá!

As pipas que fazíamos de sacola sumiram.
A molecada tá na ilusão do crime!
Se alguém ler isso e algum dia desistir do 

crime, corra para sua família. 
Dói ver os conhecidos com cachimbo e um 

isqueiro na mão!
Molecada, essa vida “loka” é uma ilusão!
Hoje tu grita o nome da tua facção
E amanhã é tua mãe gritando: “MEU FI-

LHO NÃO!!!”

G.R.C.
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A LIBERDADE
   

Vivo num quarto escuro,
Não há luz para enxergar.
Mas quando daqui saio, só penso
Na hora de retornar.

Pois só, desolado em meio à treva 
É impossível esquecer.
Então, s’eu sair, o que me resta
Para que eu queira viver?

Por acaso eu iria saber onde encontrá-la
E de novo a amaria como amo ao recordá-la?
Então me deixe aqui sozinho, pois nada vai 
me consolar!
S’eu sair desse quartinho, dela eu nunca vou 
me lembrar,
E se a vida continuar sem ela estar aqui,
Ao quarto escuro eu vou voltar
Ao lembrar que a esqueci...

E.G.S.
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UMA ESCOLHA ERRADA 
PARA O CAMINHO CERTO

   

Nesse “brete” frio onde me encontro agora, 
cabe um imenso labirinto que trilho sem sair do 
lugar. Buscando a saída, esbarro em paredes que 
estampam as cenas da minha vida, que assisto 
com outros olhos: vem as lágrimas, desilusão, 
quando em uma dessas paredes vejo o retrato de 
um sorriso que antes me fazia sorrir e que hoje 
me faz chorar. 

A desilusão foi a minha primeira visita e 
trouxe consigo o desespero. Não obstante, quan-
do foram embora, deixando muitas lágrimas, fi-
quei isolado do mundo, sem visita em tempos de 
pandemia, longe da minha família. Percebo que 
só mesmo um grande tombo nos pode ensinar a 
valorizar o que já não temos. A insônia não per-
mite sonhar, mas nos embarca em um trem que 
cruza as estações do nosso passado, de onde en-
xergamos uma realidade que não mais nos per-
tence. 

Nos raros instantes de silêncio na FASE, 
ouço os insultos e chacotas dos “bretes” vizi-
nhos, como se fossem açoites para a alma; o frio 
penetra na pele e faz lembrar o calor de um lar 
que um dia eu sonhei ter. As recordações boas e 
ruins se mesclam, como a brincar com os nossos 
anseios de liberdade, e nessas horas é preciso ser 
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forte para não cair diante da dor. 
Hoje meu desejo é apenas um: liberdade. 

Preso aqui eu aprendi que o crime é só ilusão. 
No interior do “brete”, pude ver nas pa-

redes um filme do meu passado; identifiquei o 
valor das pessoas e o quanto vale a vida, e que 
a liberdade não tem preço. Hoje me sinto deter-
minado a romper os elos das correntes que me 
aprisionam e daqui seguir para uma vida total-
mente nova, com a certeza de que não farei mal a 
ninguém. Na vida somos todos aprendizes; con-
cluo, portanto, que errar é humano e que apren-
der é essencial. 

R.M.P. 
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ÁRVORE DO CONHECIMENTO
   

Estou encarando o sistema como uma 
nova oportunidade de fazer o que é certo. Sei que 
nada vai apagar meu passado, mas sei que pos-
so daqui em diante traçar um novo futuro. Esta-
va passando por um momento complicado em 
casa, meu pai não estava ajudando e passava a 
maior parte do tempo na rua. 

Eu sem trabalho, a única opção que vi no 
momento foi traficar. Passado algum tempo co-
meti outro delito, pelo qual estou respondendo, 
cumprindo medida socioeducativa. Durante 
esse delito passei por uma experiência marcan-
te: vi meu amigo morrer e escapei com vida de 
um grave acidente de carro e de ser alvo dos po-
liciais. 

Agora estou aqui privado, com tempo de 
reflexão e de aproveitar as diversas oportunida-
des oferecidas. Aprendi várias coisas e a princi-
pal é que a vida do crime não compensa, pois no 
momento não consideramos as consequências 
dos nossos atos, mas elas sempre vêm nos visitar.

Por isso, quero aproveitar as oportunida-
des que o conhecimento pode me trazer através 
dos cursos e da escola que são oferecidos pela 
FASE. 

Hoje tenho consciência que a única forma 
de mudar a realidade com segurança e dignidade 
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é estudando e batalhando por um trabalho ho-
nesto, que muitas vezes não é o mais fácil, mas é 
o correto a se fazer. 

N.G.D.
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PORTA PARA O FUTURO! 

V.G.S.
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MINHA BIOGRAFIA
   

Oi! Meu nome é G. e vou contar como che-
guei até o CASE. Tudo começou quando eu tinha 
5 anos, fui abandonado pela minha mãe na porta 
da casa da minha vó, que me criou até meus 12 
anos, quando ela faleceu, com 98 anos. Passado 
esse momento triste, fui morar com meu pai, 
que faleceu num acidente de caminhão quando 
eu tinha 13 anos. Assim, acabei indo morar com 
a minha mãe, que como eu já contei tinha me 
abandonado. 

Acabei entrando pro mundo do crime: 
com 14 anos comecei com o tráfico, que resultou 
na minha 1ª internação no CASE em 2019, com 
15 anos. Fiquei 21 dias internado e fui desligado 
no mesmo mês. Saí e continuei no crime, acabei 
conhecendo minha namorada 1 mês depois que 
saí, 5 meses depois ela ficou grávida. Sendo as-
sim, não pensei nas consequências e acabei co-
metendo, no dia do carnaval, o artigo 121, que 
resultou na minha 2ª internação em abril de 
2020. Agora já faz 1 ano que estou no CASE.

Nesse meio tempo, quando tinha 4 meses 
de internação nasceu a minha filha e através do 
CASE fui levado até o cartório para registrá-la. 
Depois do nascimento dela, minha vida teve um 
rumo; larguei o crime para ficar ao lado dela e 
vê-la crescer.
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Nesse tempo que estou aqui, mudei mi-
nha maneira de pensar; agora quando sair vou 
trabalhar e terminar meus estudos. Agora eu 
percebi que o crime não compensa; nessa vida 
perdemos muito tempo longe da nossa família. 
No CASE são no máximo 3 anos, mas depois, na 
cadeia, são 30 anos longe da família. Não é isso 
que eu quero pro meu futuro, porque nessa vida 
estou sujeito à cadeia ou ao caixão. Agora, quan-
do eu sair, só quero paz e liberdade. 

G.S.R.
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CAMINHO PARA A LIBERDADE
   

Acordo, vejo grades, olho pela janela, vejo 
muros. Procuro minha liberdade e não encontro. 
Penso em mudar de vida, mas não sei o que faço. 
Todos me esqueceram, mesmo. Eu não desisto. 
Sei que na vida tem dois caminhos, mas o meu 
eu escolhi. 

O caminho da vida, da liberdade e do amor 
é ter uma família que se importe com você. Tudo 
na vida se conquista. Sei que tudo que sonho vou 
conseguir realizar: minha casa, meus filhos, mi-
nha dama, um trabalho bom. 

Com tudo que eu passei, tive consciência 
de que tinha que largar o crime e começar uma 
nova vida, longe das drogas e do crime. Não será 
fácil, da noite pro dia, mas minha liberdade eu 
irei conquistar. 

M.M.B.
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A HISTÓRIA DA ALDEIA MANGARÁ
   

Há muitos anos, havia duas aldeias vizi-
nhas, uma era chamada de Andirá e a outra de 
Ipanema. 

Eram aldeias rivais, e os Andirá eram mui-
to poderosos, pois tinham armadura, espada 
e escudos. Já os Ipanema tinham arco, flecha e 
lanças pontudas. Nas duas aldeias os chefes ti-
nham um filho cada um, e os meninos gostavam 
de caçar na mata, até que um dia se encontraram 
e, sem saber da rivalidade dos pais, tornaram-se 
amigos e passavam horas caçando juntos. 

O tempo foi passando, os meninos cresce-
ram e como os outros jovens passaram a ter res-
ponsabilidades e dedicar o tempo a treinar nas 
tropas de batalha.

Certo dia, começou uma grande guerra en-
tre as aldeias; muito sangue foi derramado e de 
repente os dois jovens, que haviam sido amigos 
na infância, se encontraram um de cada lado e 
seus pais, os caciques das tribos, haviam se ma-
tado na frente dos filhos. Naquele momento eles 
largaram as espadas, o arco e a flecha e perce-
beram que o maior poder não estava nas armas, 
mas sim na paz e na amizade. Naquele momen-
to, fizeram um acordo de paz e criaram uma só 
aldeia, batizada com o nome de Mangará, que 
significa coração.  

R.B.A.
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RABISQUEI ESSE VERSO
   

Rabisquei esse verso pensando no mundo.
Estou cheio de dúvidas sobre vários assuntos.
Mundo de pouca fé, dizia o profeta.
Um mundo tão frio, escrevia o poeta.

As pessoas parecem mortas – com tempo – 
tão novas por fora e tão velhas por dentro.

A cura é o livro e não a Glock.
Salvem esses meninos 
Porque no fim é a mãe que sofre. 

Não deixe seu menino correr para a esquina
Pois é um caminho só de ida.
Faça ele criar novas histórias,
E não acabar com vidas. 

Salvem nossas crianças
Salvem nossos meninos
Não corra para as drogas
Mas sim, para os livros. 

L.H.S.B.



73

Onde moram meus pensamentos

O CAMINHO É VOCÊ QUE ESCOLHE

W.G.B.
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A MAGIA DA VIDA
   

Transformei aquele espaço vazio em um 
castelo. Era um castelo lindo e mais lindo nele 
era uma princesa que ali morava. Parei para ver 
melhor e notei que aquela princesa já foi a mi-
nha amada, mas agora estava com outro cara. Só 
então eu fui perceber que aquela princesa tinha 
me feito sofrer. Às vezes a gente gosta de sofrer 
porque insistimos em lembrar o que é melhor 
esquecer.

Sou um pequeno mágico que tem um pas-
sado trágico. Pra mim viver é ser réu, fugindo do 
inferno, vagando pela terra e sonhando com o 
céu. 

Acabei errando, eu fui perceber que não 
dói errar, mas dói repetir o erro, e se pararmos 
para pensar nós estamos nesta vida para viver 
e aprender. Resolvi mudar e nessas mudanças 
deixei de ser um mágico e voltei a ser o E.J.K.K, 
mas um E.J.K.K. novo, com muita alegria e amor, 
que estão estampados já em meu rosto. Portas se 
abriram para mim, para continuar meus sonhos 
e ir até o fim. Então eu vou indo e deixo a vida me 
levar, pois sou apenas um menino que gosta de 
sonhar. 

E.J.K.K.
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MINHAS AVENTURAS
   

Sou colombiano, nasci em Medellín, na 
comunidade “um”, local de extrema pobreza, no 
qual para ser alguém precisa se esforçar muito. 
As aulas eram canceladas frequentemente devi-
do aos tiroteios; isso dá espaço para a curiosida-
de. Comecei a querer me aventurar com os meus 
primos. Sair de casa, conhecer lugares, pessoas 
que não eram exemplo para uma criança. Onde 
só existia drogas. Numa dessas vezes fiquei no 
meio do fogo cruzado entre duas comunidades 
que estavam em guerra. O tempo foi passando 
e a história se repetindo. A minha mãe, sempre 
querendo me manter longe da maldade, queria 
se mudar dali. Por isso, comecei a conhecer vá-
rias comunidades. 

O namorado da minha mãe resolveu ir para 
o Chile, em busca de oportunidade de trabalho. 
Fiquei morando com a minha vó até a minha 
mãe conseguir uma passagem para mim. Nesse 
tempo, já estava com nove anos quando fui para 
o Chile. Comecei a me adaptar com a nova cul-
tura, que era parecida com a minha. Passei pelo 
medo de estar num terremoto, e de estar longe 
dos amigos e familiares. Não deu muito certo 
e fomos para a Argentina, mas ficamos pouco 
tempo. Retornamos para a Colômbia. Logo em 
seguida a minha mãe recebeu um convite para 
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trabalhar no Brasil. 
Foi a viagem mais difícil de todas, porque 

envolvia aprender outros idiomas, conhecer ou-
tras crenças, comidas, doenças diferentes. Eu 
já estava com treze anos. Retornamos para a 
Colômbia, a mãe comprou uma casa; estava tudo 
dando certo, mas acabei entrando no mundo 
do crime. Fui preso várias vezes, fiquei longe da 
minha família. Não consegui aprender, saí revol-
tado, fugi várias vezes, passei nos piores lugares. 
Tentei mudar de vida. 

Fiz curso de barbearia, trabalhei por um 
tempo, mas retornei novamente para o crime. 
Daí minha mãe propôs retornar ao Brasil para 
mudar de vida. Comecei a trabalhar, estava indo 
tudo certo, mas quando houve a Covid, perdi o 
emprego. Daí procurei a forma mais fácil de fa-
zer dinheiro, recaí, a vida me mostrou que isso 
não era o melhor. Hoje vejo que estar privado de 
liberdade me faz pensar em um novo recomeço.

“Nunca é tarde para recomeçar”

Y.E.
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DIA CHUVOSO
   

Chuva cai lá fora,
E aumenta o ritmo...
Sozinho eu estou agora,
Visitantes, os meus inimigos íntimos:
Lembranças ruins presentes,
Pensamentos bons se vão.
Lágrimas caem. Socorro! Solidão.

Eu mudei e para este lugar 
Nunca mais voltarei.
Agora não vou me abalar,
Errei, vou “pagar”.
Minha vida vou transformar.

Logo, logo a “lili” vai cantar,
Para minha família vou retornar
Pelo caminho certo vou andar.
Nunca mais vacilar...
A vida vou aproveitar
Sonhos e projetos realizar.

I.C.G.
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MÃO DE JESUS

J.F.
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