
 SÊ FONTE... 
 
 Fonte de água pura e cristalina. 
 Sê água abundante para quem tem sede do verdadeiro amor, 
 de carinho, de força, de apoio, de orientação. 
 Fonte onde cada homem encontre a água que necessita, 
 água que ajuda a limpar, refresca e encoraja para voltar 

ao caminho... 
 
 SÊ PORTO... 
 
 Porto de chegada de almas cansadas. 
 Sê o porto para aqueles que andam perdidos pelo mundo, 
 e que precisam de um lugar tranquilo 
 para descansar o fardo que carregam. 
 Para ser porto de chegada é necessário abraçar,  

acarinhar, receber, dar boas vindas. 
Porto de saída para aqueles que precisam de partir, 
ajudando cada um a despedir-se das ilusões, 
das dificuldades, das dores, dos fracassos e decepções,  
ajudando-os a partir para uma vida melhor. 
Sê também um porto seguro para os que te amam: 
porto seguro para a família, para os amigos, para quem precisar. 
Para seres porto seguro, precisas de te esquecer de ti  
e pensar no outro, 
esquecer as próprias dores e suavizar as dores do próximo. 
Esquecer a própria fraqueza 
é ser capaz de tornar-se forte para os outros. 
 
SÊ PONTE... 
  
Ponte que liga a vida terrena à eternidade em Deus. 
Para ser ponte, é necessário compreender, perdoar, amar. 
Ser ponte é estar no fim da estrada 
daqueles que não encontraram o caminho de regresso. 
Ser ponte é ser passagem e não atalho, 
é ser caminho livre e não ocupado. 
Ser ponte é sinónimo de união, ligação, 
laços de afeição com quem se vive e se convive. 
 
SÊ ESTRADA... 
 
Estrada larga, agradável para se passear, 
estrada iluminada de dia pelo sol e de noite pelo luar. 
Sê uma estrada que guia, que conduz 
dos atalhos à estrada principal. 
Estrada dos peregrinos da vida, 
dos caminheiros do tempo, dos andarilhos do mundo. 



SÊ ESTRELA... 
 
Sê estrela que brilha no firmamento. 
Estrela que ilumine os que na vida passam por noites escuras. 
Ser estrela é distribuir luz gratuitamente. 
Ser estrela é ser guia, apontando sempre  
a direcção do Astro principal. 
 
SÊ CHUVA... 
 
Chuva que molha os corações secos, 
vazios de amor, de esperança, de paz. 
Sê chuva que inunda os campos áridos, 
que molha os jardins, que dá vida a toda a vegetação, 
e faz transbordar os rios. 
Sê, para os que contigo caminham, a chuva sempre esperada, 
porque dela depende a fecundidade da terra. 
 
SÊ ÁRVORE... 
 
Árvore que dá frutos a quem tem fome, 
que oferece a sombra benfazeja ao viandante 
e que refresca o árduo calor 
dos caminhantes que trilham os caminhos da vida. 
Sê árvore que aninha, que acolhe os passarinhos 
que embelezam os quintais.  
Ser árvore é ter raízes sólidas e profundas. 
É ter braços que se alongam, que se estendem... 
É produzir flores para enfeitar a alma de alguém, 
é ser forte e enfrentar os temporais. 
É ter folhas embaladas pelo vento, 
é ser molhada pela chuva, e acalentada pelo sol, 
é fazer parte da criação, como um ser único 
 
  Ser Fonte, 
  Ser Porto, 
  Ser Ponte,  

Ser Estrada, 
  Ser Estrela, 
  Ser Chuva, 
  Ser Árvore... 
  É servir! Porque, “quem não vive para servir, 
  não serve para viver”. 
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