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Autor português lança o livro Espírito Poético na
Comunhão
Na última sexta-feira, 23, Vítor Bruno dos Santos esteve na Comunhão Espírita para
lançamento do livro Espírito Poético.
André Ferreira, responsável pela editoração do livro, comentou sobre como conheceu o
trabalho do espírita português e como reuniram os textos para publicação. “Conheci os
poemas pela internet e começamos a publicá-los no jornal Brasília Espírita. Até que entrei em
contato com o Vitor e perguntei o que ele achava de criarmos um livro”, contou.
Em sua primeira viagem fora da Europa, Vítor se mostrou realizado em poder divulgar o
trabalho do Espírito Poético, pseudônimo do mentor que inspirou os poemas. “Estou muito feliz
por estar no Brasil. A vida nos reserva surpresas maravilhosas e eu deixei que Deus cuidasse
de mim. Espero que os poemas façam renascer nos corações os ensinamentos que assinalam
a grandeza da alma”, disse.

Todos os direitos autorais da edição brasileira são cedidos à ONG Salve a Si - Centro de
Tratamento de Dependência Química.
O livro está disponível para venda na livraria da Comunhão ou pelo
site https://www.otimismo.com/espirito-poetico. Também é possível conhecer os poemas na
página Espírito Poético no Facebook.
A mudança
Desde que nascemos,
A vida é uma mudança,
Mas nós o que queremos
É que ela seja uma constança.
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Se tal fosse possível,
Seria uma enorme monotonia;
Não há nada mais irresistível
Do que a novidade de cada dia.
Em cada novo amanhecer
Deus rasga as trevas da escuridão
E em cada novo anoitecer
Dá descanso ao teu coração...
A mudança não é dolorosa,
Mas resistir-lhe é...
A mudança é como uma rosa
A quem cortas o seu pé!
No lugar do pé cortado
Brotará um novo espinho
E daquilo que estava acabado
Nasceu um novo caminho.
Essa recém surgida estrada,
Que passaste a vislumbrar,
É a porta escancarada
Que terás de atravessar.
É a porta do progresso
Que a todos traz evolução;
Deus quer o teu ingresso
Nos mundos de regeneração...
(Vítor Santos/Espírito Poético, p. 75)
Por Nicole Guimarães
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