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ARGENTINA 
 

 
Silvana Sarda 

 

Un mundo mejor es posible 
 

Volvamos a nuestra esencia,  
somos amor, amor, entreguemos 

 un mundo mejor con amor trabajemos, 
labor de hoy compartiendo 

 todo lo que el Supremo 
 nos dio con amor es posible 

 felicidad, paz y amor. 
 

 
 

Virginia María Amado 
 

Un mundo mejor es posible 
  
   Si no perdemos el interés en lo cotidiano, si nunca 

olvidamos de brindar la amorosa mirada, si no nos gana el 
desánimo, si no nos resignamos a ver triunfar a los 
corruptos, si vivimos un mundo de todos y no mundos 
paralelos, si el dolor del otro nos duele, si conservamos los 
valores, si dejamos de ser pasivos habitantes de un planeta 
para convertirnos en activos militantes de la vida, si 
luchamos por la verdad, por la justicia, por los derechos de 
todos, si abrazamos al desamparado, si tenemos la 
capacidad de sentirnos y de sentir a todos, si bregamos por 
incluir, ayudar al que sufre, si nos replanteamos como 
sociedad que es imprescindible la empatía …quizás este 
mundo del revés pasara a ser uno mejor y posible. Y habría 
menos odio, menos violencia y un poco más de felicidad. 
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      Victoria De Luca 
 

Emergentes 
 

Opacas vidas en borrador, 
repasando errores, 

cambiando respuestas por nuevas preguntas. 
Tildando las faltas 

en postergados proyectos. 
Se esfuman los días 
en repetidos rituales. 

Se alargan los tiempos, 
se acortan las chances 
viviendo en las sombras 
de oscuros manchones. 

Se sueña con luces  
de claros espejos 

que reclaman a gritos 
emerger de las sombras. 
Visibles vidas en borrador 

son solo la copia 
de viejas historias 
que piden urgente 
dejar de ser copia 

abrazando un mundo nuevo. 
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María Eugenia Morchio Rigaldo 
 

Un mundo mejor es posible 
 
Había una vez, un anciano que se encontró con un niño 

abandonado en un banco de la plaza con mucho frío y 
hambre. Él le dijo que se llamaba Ernesto con lágrimas en 
sus ojos; sus padres lo abandonaron diciéndole que no lo 
querían. El anciano lo tomó de la mano y se lo llevó con él 
a su casa y le dijo: “Si aceptas quedarte conmigo tendrás 
casa, comida, ropa y amor de abuelo.  Recuerda Ernesto 
querido, un mundo mejor es posible si hay amor y 
solidaridad en el planeta Tierra.”  

 

María Crescencia Capalbo 
 

Sí, es posible 
 

Sí, es posible 
despierta es hora de cambiar 

alzar la voz 
y las heridas sanar. 

Sí, es posible 
volver a empezar 

mirar adelante 
y comezar a caminar. 

Sí, es posible  
con los ojos abiertos 

soñar, 
darle alas 
a la vida 

y dejarse llevar. 
Sí, es posible 

volver a confiar 
caminar de la mano 

y volar. 
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Maria Teresa Oviedo Paliza 

 
Quietud 

 
Espera,  no ves que el murmullo 

Del día atormento a la luna? 
Y yo digo 

Es bueno el silencio y 
Es buena la calma 
Si acallas lo ajeno 

Escucharás al alma. 
Es buena la quietud en las calles 
Aprecia el descanso de los juegos 

En las plazas... 
Es virtuoso dejar de circular 

Entorno al yo 
Y dar amplitud a la mirada.. 

Piensa 
Dejaron de temblar por los estruendos 

El cielo, las estrellas, las montañas 
Y el Mar y los ríos 
Al fin descansan. 

 
Si, es bueno el silencio 

                    La quietud y 
                                 La calma. 

 

Martín Pereyra 

 
Por los caminos del arte 

  
Cielo cristalino, 

techumbre de un mundo tambaleante, 
soplan los vientos del arte 
para disipar la cerrazón, 

trama social intensa, 
sonidos de música profunda 
con raíces de nuestro suelo, 

mensajes claros,  
propuestas honestas, 

letras cicatrizantes 
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de heridas profundas, 
los versos eleven su inspiración, 

se sumerjan en nubes borrascosas 
y una lluvia de colores 

lave las impurezas de aguas turbulentas, 
pintar murales, suprimir los muros, 
exponer collage de desigualdades 

y miserias humanas… 
Solo así evitaremos la destrucción, 

por los caminos del arte 
es posible un mundo mejor. 

 
Cintia Vanesa Contrera 

 

Un mundo ideal 
  

Es como la poesía 
una estrofa, 

un verso 
y una rima. 

  
Con sus emociones, 

magias y colores. 
  

Está cargada de futuros 
de metas y sueños.         

  
Niños, 

adultos, 
y ancianos felices. 

  
Un mundo de Amor, 

Armonía y Paz. 
  

Donde no existe la pobreza por la guerra, 
ni el femicidio, el feticidio y el hambre 

tanto para hombres y mujeres. 
  

Es vivir tranquilo 
con el cuerpo, la mente y el alma 

con el mundo. 
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Eugenia Cardozo 

 
La fuerza de la acción 

 
Somos un fenómeno ordinario, complejo  y extraordinario. 

Dependemos del amor que es la fuerza de las acciones y de 
nuestro ánimo. 

La persona amada no es muy diferente a las demás, como 
nosotros no lo somos. 

Hasta que surge el momento extraordinario, ese momento es 
donde se puede establecer un vínculo más profundo que con otra 
persona. Esta acción que podemos lograr gracias a la fuerza, sólo 
el tiempo reconocerá que este vínculo que surge nuevo y tan frágil 

se haga cada vez ves más fuerte y profundo. 
El surgimiento de estas acciones en conjunto logran ser 

transformadoras de momentos, cotidianos y simples en 
extraordinarios. 

Los lugares que no solían significar nada o muy poco, gracias a 
esta nueva fuerza logran otros significados. Atravesados por 
sentimientos profundos y movilizadores, está fuerza que da el amor 
debe ser constante en el tiempo y renovada. 

Reconociendo que dos seres desconocidos hasta ese 
momento, logren enamorarse a través de pequeñas acciones 
ordinarias y gracias a estas puedan tener un amor extraordinario. 

 
 
 

Graciela Cecilia Enriquez 

 
Cuidémonos 

 
El que su cuidado estima protege su vida. El que cuida de ella 

su salud ilumina. El alma del amigo, el sueño del mendigo, el amor 
de los padres y la alegría del vecino. El que su cuidado estima 
respeta su vida y la de todos sus seres queridos continúa 
cuidándote que hoy también yo te cuido. Entre desvelos y temores 
el esfuerzo hace la fuerza y la gloria. El que su cuidado estima el 
universo le devuelve otra vida y la oportunidad de volver a empezar 
o continuar viviendo en esta amada tierra... 
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Zuzy Ochoa Reynoso 

 
Desperté, para cuidarte 

 
Me desperté con la idea, con las ganas de ayudar a sanar la Tierra, 

el planeta, nuestra casa, mi casa. 
   Tarea nada fácil si tengo en cuenta que soy una hormiguita contra 

una bola gigante de millones de toneladas llamada humanidad. 
Humanos que ni les interesan si contaminan y ensucian a su gusto y 

placer el universo que nos da agua, sol, vegetación, aves y flora gratis. 
Nos presta su vientre para que cultivemos nuestra fuente de vida, 

construyamos nuestros hogares, nos alimentemos y nos saciemos la 
sed, sin pedir nada más a cambio que la cuidemos. 

Cuidarla y protegerla de las manos asesinas que cavan pozos y 
explotan sus montañas buscando sus valiosos tesoros. 

Que talán sus árboles dejándola sin oxígeno y matan sus animales 
hasta exterminarlos por sólo diversión o dinero. 

  Cuidar la tierra debería ser el primer ítem en todo reglamento 
ciudadano o constitucional. 

  Cuidemos el agua, la energía, porque son necesarios para 
subsistir, tan básicas e impredecibles como la casa y los alimentos. 

Recuerdo a un hombre que en una charla, hablando de que no 
cuidamos el medio ambiente me respondió "¿Para qué te preocupas, si 
vos no vas a estar cuando eso suceda?"  

Quizás sea así, ya no estaré pero sí estarán mis hijas, mis nietos y 
bisnietos y su descendencia. 

  Qué mente egoísta y pequeña, no pensar en los otros; así no 
tuviera hijos 
para dejarles ni legado. 

  Cuidarte tierra mía, será mi anhelo siempre. Cuidando sin más no 
sea mi patio, tus aves, mariposas y abejas que se alimentaran de las 
flores de mi jardín. 

Usando menos aguas, haciendo la menor contaminación posible, 
produciendo menos basuras, consumiendo menos  eléctrica,  no 
quemando para no contaminar y  reciclando. 

  Será cómo ponerle una curita y hacerte "un sana, sana, colita de 
rana" ante tremendo daño y dolor que tienes tierra mía. 

Pero sé que tú me permitirás el sol, lluvia y aire en agradecimiento 
al respeto que te tengo. 

Hoy desperté con ganas de mimarte y pisar con pies descalzos tu 
polvo y tú verde, como cuando era niño y corría está el río para caminar 
en su cauce para ver sus colores de arcoíris, cuando tiraba agua al cielo 
para que el sol me creara uno para mí.... 
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Claudia Carolina Ortiz 
 

Mientras haya... 
 

Mientras haya deseos de hacer posible un mundo mejor,  
habrá motivos suficientes, para pintarlo con los colores del amor. 

 
Mientras haya el anhelo de hacer posible que el mundo sea una canción,  

habrá más de una razón, para que sean más los que la canten con 
devoción. 

 
Mientras haya en el mundo (entre muchas malas) una buena intención, 

 habrá esperanza que hasta una roca genere una acción.  
 

Mientras al mundo lo arrope más gente buena que la sin corazón; 
 las obras altruistas lograrán la mejor actuación. 

 
Mientras en el menú del mundo no haya violencia como opción;  

todos podrán degustar los manjares con satisfacción.  
 

Mientras en, al menos, algunas puertas no toque la discriminación,  
habrá esperanza que se replique esa intención. 

 
Mientras "uno" entre unos cuántos escoja ser bueno y esa sea su 

elección,  
revivirá todos los días esa inspiración. 

 
Mientras al mundo no le falte alguien que quiera dirigir el timón;  

renacerá la certidumbre de la gratificación. 
 

Mientras los sentimientos del mundo puedan sentir emoción, 
 habrá fe suficiente que le ponga al egoísmo un corazón. 

 
Mientras al mundo no lo hagan carecer de sensación,  

resurgirá hasta de sus cenizas la devoción, de superarse sea cual sea la 
situación. 

 
Mientras haya un color que resista pintar al mundo cuando pierda la 

coloración, habrá otros colores que se motiven y consoliden una unión.  
 

El mundo es un lugar afable y desagradable en el mismo nivel de 
graduación, depende que haya más guerreros que peleen por el acto 

afable para que salga campeón. 
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Claudia Alejandra Auriol 

 
Creencia 

 
Afilados gestos 
en una parodia 

de acordes que fluyen 
inmaduros. 

Como las respuestas de contraataque 
sin que nadie haya comenzado una batalla. 

 
Pasar ladeando la mirada 

en busca de un cómplice en la vidriera. 
 

Agacharse para atar los cordones 
calzando un par de botas. 

 
Para ignorar. 

Para esquivar. 
 

Así todo cae efecto dominó. 
 

Y aplasta. 
 

Destruye. 
Desmoraliza. 

 
Solo quienes 

en su sutil vehemencia 
creen en un mundo mejor. 
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Martha Zárate de Righi 

 
 Tiempo 

 
No hay duda el verso  

siempre está deambulando 
lo encuentro lo visualizo 
me inclino lo sostengo 

lo siento. 
 

En mis noches solitarias  
lo inspiro entre el alba  
y el ocaso lo abrazo 
me aferro y siempre 

lo disfruto. 
 

Me elevo en el remolino azul de los espacios 
y entre sus brazos  

estallan mis sentidos. 
En cada latido fluyen  

las palabras así logro perder el miedo la desazón  
la incertidumbre 

y, encuentro la ternura  
entre el bullicio. 

Lo asimilo y lo incorporo 
y lo disfruto y le entrego  
mi tiempo...Sin retazo. 
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Rosa Beatriz Gonzáles 

 
Después 

 
Un charco en 

            el camino 
solitario testigo 

              de 

lluvias pasadas. 
 

Se desarma 
            al  

bajar el monte 
     en peldaños que 

vuelven sonora 
                la calma. 

 
Su agüita fresca 
   mece el pétalo 

que cae, 
    desparramando 
perfume extendido 
       en instantes. 

 
Y el cielo 

        se refleja con 
asombro en su 
        espejo de 

misterio y pausa, 
          que encierra 

tormenta y vendavales 
            porque todo, 

todo pasa. 
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Argelia Diaz 
 

Despertar en un mundo diferente 
 

Si acaso en estos días 
me durmiera, y despertara 
bajo un tubo de plástico, 

y respirara, quiero que sea 
a un mundo nuevo, agradable 

más justo. 
Escribiría un poema cada 

día, para vos, para mí, para ti 
para él, como antes, como entonces. 

Y volverá el amor en corceles de acero,  
con palabras sutiles como perfumes de la primavera. 

Arrullara mi oído tu poesia 
despertaré a tus brazos en caricias 
tendrás mi amor eterno como antes 
similitud los besos a nuestros labios 

tendremos donde asir a los recuerdos. 

 
Nora Lizárraga Reguera 

 

La paz 
 

La paz es un deseo en el corazón del hombre 
cada uno debemos comprometernos al servicio del bien 

todos los hombres pertenecemos a la misma raza, 
hay que recuperar la conciencia de estar todos unidos, 
entonces así la paz se presentará de un modo nuevo, 

la paz llama a todos a cultivar relaciones fecundas, 
a buscar la sinceridad, el perdón y la reconciliación. 

La paz es un valor incalculable y universal, 
no existe corazón humano que no se sienta 

aliviado cuando reina la paz. 
Hoy debemos edificarla sobre la roca firme 

de la justicia, el amor y la solidaridad, 
transformando así a la humanidad, 

en un bálsamo armonioso, 
el conflicto nunca es inevitable, 

¡La paz es siempre posible! 
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Nelida Ruiz 

 
Nostalgias 

 
En este día 

prieto de nostalgias 
no quiebren el silencio. 

Su esencia... 
sumergida en cada mano 

quedó presa en la memoria de mi piel. 
Hoy lo recuerdo 

labios mustios gesticulan un nombre 
impreciso 

sin gritarlo. 

 
 

María Cristina Noguera  

 
Un mundo mejor es posible 

  
Hoy con palabras 

haré una gran fiesta. 
Tomaré la luz 

de la cálida esperanza. 
En el amor 

pintaré el respeto. 
Con música desplegaré 

pentagramas de armonía. 
Con la magia de la creación 

elevaré a los seres humanos. 
Nada de guerras, ni de hambre 
Nada de injusticia, ni violencia 
El mundo será una gran fiesta 
de belleza, paz y tolerancia. 
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María Elena García Giraldo 

 
Mundo de otros mundos 

 
No son sólo las lunas las que nos alumbran. 

No son sólo las estrellas las que nos acompañan. 
No son sólo los infinitos soles los que nos abrazan. 
No son sólo las aves quienes arrullan nuestros días. 

No son sólo las lluvias las que nos bendicen… 
También están todos esos seres, maravillosos ellos, 

que dignifican el concepto de “vivir”. 
Aquellos que son, realmente, humanos. 

Seres solidarios, que se compadecen del prójimo 
donde quiera que esté, sin importar de la raza que sea, 

de la religión que profese, del lugar que habite, 
del amor que anhele. 

Bendita mi vida que me regala montones de tiernas 
miradas, 

de abrazos cálidos y contenedores, de palabras amorosas 
y alentadoras, de compañía en momentos felices y de 

sostén en tiempos de tristeza. 
Soy feliz formando parte de ese increíble entramado 

humano que hace honor a la vida, más allá de las riquezas, 
de las economías, de los autos suntuosos, de los barrios 

ricos, de las fiestas nobles. 
Amo vivir, porque vivir implica soñar, proyectar, ayudar, 
generar, embellecer  y, en ese sueño de todos,  seres 

pensantes y sintientes, la idea de un mundo mejor, deja de 
ser una utopía.   
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BOLIVIA 
 

Andreyna Herrera 

 
Todo es posible 

 
Es posible conseguir tierra para sembrar 

es posible que ayude a mi hermano a cosechar, 
es posible compartir con el que no tiene pan, 

es posible abrazar a las almas solitarias, 
es posible curar las heridas de los niños. 

Todo es posible 
si tú te despojas de tu ego, orgullo y prejuicio 

podrás ser una maravillosa persona en el mundo 
pero sobre todo alcanzarás la felicidad y la paz 

con tan solo sentir empatía con toda la vida 
saber que duele y saber cómo calmar el dolor 

espantarías esas vibras negativas de sus almas. 
Todo es posible 

si todos levantan una casa desde los cimientos 
nadie se quedará sin hogar donde descansar 

todos trabajando para el bien común 
todos unidos luchando contra la injusticia. 

Todo puede ser posible 
soñar y despertar para trabajar en cumplir una meta 

poner empeño en todo lo que uno realiza 
sentirse bien ayudando a otras personas 
sentirse un gran ser humano en esta vida 

vibrar y fluir en todo tu entorno positivamente 
hacer que este mundo no sea de guerra 

vivir en armonía, en paz, dar amor y amistad.  
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María del Carmen Cruz Vargas 

 
La bitácora del cambio 

 
¡Llegó la metamorfosis! 

la maldad humana desapareció,  
quedó obsoleta la crisis 
y la aniquilación pereció.  

 
La alevosía de la trampa, 

Inestable culminó,  
la mentira como estampa 

en el olvido se atinó. 
 

La mentira y sus encantos 
en las novelas perduraron,  
cuál malhecho de engaños 

en el guión maduraron. 
 

¡Es posible un mundo mejor!  
los sobrevivientes exclamaron,  

tras la gratitud y amor,  
cual pandemia arrasaron. 
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BRASIL 
 

Tauã Lima Verdan Rangel 
 

Lampejo de esperança 
 

Os dias avançam em uma constante incerteza 
Nascentes e ocasos se revelam em singeleza 
Ainda assim, repousa uma perene sensação 

Um aperto teimoso no peito, sufoca o coração. 
 

O céu, dantes azul, hoje, está muito tenebroso 
Sombras e nuvens trazem um ar assombroso 
O vento embala o murmúrio de dor, sofrimento 
Não há formosura nem mesmo um doce alento. 

 
As novas revelam a tentativa de sobrevivência 
Um passo a mais na caminhada, a insistência 

Em um cenário de dúvidas, manter-se resiliente 
Mesmo com tudo em contrário, sê persistente. 

 
Ainda que as notícias revelem uma dificuldade 
Há a teimosa esperança com larga docilidade 

Mesmo diante das plurais dúvidas no horizonte 
Subsiste em mim a gota do otimismo inebriante. 

 
Sinto preenchido por um revigorante lampejo 
Faz abundar os sorrisos e um doce gracejo 

A pandemia vai ceder e vamos nos recuperar 
Evoluir em uma senda universal a esperançar. 

 

Nathan Souza Lisboa 
 

O mundo deria deb melhor assim 
  

Se eu tivesse 
 a oportunidade de fazer 
 um pedido através da 
 lâmpada mágica eu 

 desejaria que o amor tomasse conta do 

 mundo. 
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Conceição Maciel 
 

Um mundo melhor 
 
Quando uma mensagem reflexiva alerta algo dentro de 

nós, então é sinal que estamos conseguindo enxergar para 
além do nosso cego egoísmo, é preciso vercer o 
egocentrismo e saber interpretar as chances que chegam 
até nós, mesmo que sejam em formas de palavras, 
reflexões, gestos, sorrisos; lições que muitas vezes não 
aprendemos por conta de que estamos voltados para 
dentro de nós mesmos, olhando para o nosso próprio 
umbigo ou cegos para a realidade que nos cerca. 
Precisamos aprender com o mundo, sim esse mundo 
estragado pelo homem, mas que pode girar em sintonia 
com a nossa rotina. Aprender a ler as inúmeras mensagem 
que chegam até a gente diariamente é uma forma de 
contribuir com a nossa evolução e com novas ideias que 
possam fazer desse, um mundo melhor. 

 

Ana Freitas 
 

Chayah 
 

And then a whispering wind followed me 
I saw a vision dream 

I cry. 
Say silent words, my dear… 

Kiss my fervent lips with your eyes. 
Then nature will surround us 

and from the ground 
solid trees 

will grow and nurture our hearts. 
Life is a breath within a dream. 

Don’t wake up, my love. 
Time will fold us together in the same paradise. 
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Antônio Marcos Bandeira 
 

 Um mundo novo é possível 
 

Respeitar o outro 
Chorar juntos, saber ouvir 

Junto se alegrar 
E juntos se descobrir 
Para juntos caminhar 

Um novo mundo a surgir 
  

Amar o nosso inimigo 
Um novo mundo é possível 

Amar o nosso irmão 

É algo bem previsível 
Mais amar o nosso algoz 
Achamos ser impossível 

  
Pois as vezes o outro 

Quer apenas ser escutado 
Um novo mundo é possivel 
Se deixarmos se amados 

Um novo mundo é possivel 
Se o Senhor for louvado  

  
Um novo mundo é possivel 

Assim pois o façamos 
Redescobrindo-nos 

O recriamos 
Recriando um novo mundo 

Um novo mundo proclamamos.  

 

Raquel Lopes 
 

Viver e Aprender 
  

Ao caminhar há de se ter equilíbrio 
E confiar que lá na frente tudo é possível. 

Sonhar é o combustível para a alma 
Realizar os planos com paciência e calma. 

Acreditar que tudo é possível 
E reconhecer que viver  

É saber ter vitórias em meio a crises. 
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Maria de Lourdes Fernandes 
 

Um mundo novo é possível 
                                               

Mesmo vivendo em um mundo 
de pessoas egoistas, que pensam só em si. 

De pessoas que acham que sabem tudo, 
não aceitam ser contrariados.                              
Não acho que este mundo novo seja um sonho, 

se todos fizerem  um pouquinho, este novo mundo surgirá 
Vivemos em um mundo contaminado 

pela revolta, ambição, poluição, violência.                         
Que os egoistas passem a dividir.                                      

Que todos venham a construir um mundo onde todos possam falar, 

sugerir e descordar sem que isto possa trazer malefícios a 
sociedade.                    

Um novo mundo é possivel, 
a partir do momento que todos tenham consciência 

do seu papel na sociedade.                                            
Um mundo onde todos tenham liberdade 

de expressar seus sentimentos.                             
Um mundo que não tenhamos 

medo de passear, pois a violência não vai existir.                    
Um mundo igual pra todos.                     
Um mundo onde Deus é o centro.         

É neste novo mundo que sei que é possível, 
que eu quero viver!!! 

 

Fernando Alves 
 

Peregrinação 
  

O silencio que atordoa a pátria 
É o grito de uma realidade desumana 
Em que a esperança não mais nútria 
A apoteose de uma pátria soberana 
O grito de perigo é uma ferida viva 
E a estrela fria clama pela nação 

Que trilhando uma estrada apreensiva 
Canta democracia em peregrinação 

Na glória o rubor da multidão 
Levanta em romaria os libertados  
Que absortos em hino e saudação 

Abrem as cortinas dos acalentados. 
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Marcos Pontal 
 

Vamos dar as mãos 
 

Para melhor qualidade de vida, 
tem que ter empatia. 

Saber que o lixo que jogamos no chão, 
pode prejudicar o nosso irmão. 

 
Ele pode entupir os bueiros, 

e quando chove, vem o desespero. 
De sua casa ou de seu vizinho inundar, 

e um problema causar. 
 

Não desperdice alimentos. 
Tenha bom senso. 

Muitas pessoas passam fome, 
então compre o suficiente. 

 
Somos irmãos, 

então vamos dar as mãos. 
Não podemos ser egoístas, 

e nem machistas. 
 

Vamos agir e interagir. 
Tomarmos atitudes, com virtudes. 

 
 

Marcos Gustavo Nascimento Vieira   
 

Um mundo melhor 
  

Para tornar o mundo melhor,  
devemos respeitar  

o próximo e amar as diferenças. 
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Elza Melo 
Melhor seria 

 
A vida seria muito mais fácil 

Se controlássemos as emoções 
Tristezas substituídas por música 

Obscuro pelo nascer do sol 
Lágrimas divididas com os amigos 

Pensamentos só se forem de levezas  
Trovoadas seriam um jogo de luz 

Numa pista de dança 
A vida seria muito mais doce 

Se colocássemos pequenas gotas de mel 
Nas asperezas do caminho 

Nas palavras que machucam 
Amar em troca de um céu estrelado 
Paz em troca de um abraço amigo 

Sorrir em troca de um simples 
carinho                                                   

Nos doar  em troca de uma amizade verdadeira 
A vida seria muito mais feliz 

Se pudéssemos vê-la  colorida como um arco-íris 
O coração fosse como um jardim florido 

As atitudes simples e meigas como uma flor 
Ah ela seria perfeita 

E a gente nem sofreria tanto! 

 
Larissa Santana Lima 

  

Mundo novo: é possível? 
 

Sim, um novo mundo é possível 
As pessoas precisam mudar a maneira de pensar e agir 

Distribuírem mais amor pelo mundo 
A empatia é peça valiosa nesse processo 

Não se menospreze se alguém disser que é melhor do que você, 
Pois somos todos únicos, detalhes diferentes, 

Cada um tem uma forma ímpar, e por isso que cada um deveria se 
respeitar, 

Amar o próximo porque não existe perfeição, temos falhas 
Comece a refletir e lute reveja suas posições, ponto de vista 

E aja na construção de um lugar melhor para se viver. 
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Agnes Izumi Nagashima 
 

Mundo em evolução 
  

Mundo em constante transformação. 
Economia e política, 
cidadão e sociedade. 

Cada dia uma tragédia, 

uma mudança por necessidade. 
Pandemia e isolamento, 

vivemos uma nova realidade. 
A vida continua, mudanças a surgir. 
Unidos no sentimento de amizade 
a partilha do pouco é esperança. 

Viver junto na simplicidade 
se reinventar no novo e resistir 
para sobreviver com felicidade. 

Vivemos sempre um melhor novo mundo 
juntos e com vivacidade. 

 

Júlia Melo Silva  
 

É possível acreditar! 
 

Estamos passando... 
O tempo está difícil 

Não podemos nos abraçar, 
Em distância temos que ficar 

Para os outros e nós mesmos, 
Ajudar é ficar em casa 

Isso para quem pode ficar, 
Até todo o mal passar, 
Ter todos os cuidados 

Para a vida salvar 
E iremos comemorar 

Que o mundo novo irá chegar 
Para a saudade aliviar 
É possível acreditar!  
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Maria Lúcia da Silva Santos 
 

Será que é Possível um Novo Mundo? 
 

Que Mundo queremos ter? 
Será que o merecemos? 

Que Mundo podemos ter? 
Será que o construiremos? 

 
Dizem que temos o que merecemos, 

Talvez seja realmente isto! 
Dizem que o Mundo dá voltas... 

Mas damos voltas...por causa disto! 
 

Será que um novo Mundo é possível? 
Não podemos desanimar! 

Precisamos refletir sobre nossos erros; 
E transformá-los num mundo de acertos! 

 
Será que é possível um novo Mundo? 

Não podemos desacreditar! 
Precisamos cuidar do nosso mundo, 

E torná-lo melhor pra se viver! 
 

Precisamos ter paz e união mundial, 
Ter menos individualidade e egoísmo! 

Nos reconhecermos como coletividade, 
Ter mais solidariedade e empatia! 

 
Um novo Mundo é possível, 

Se pensarmos mais uns nos outros; 
Cuidarmos no nosso bem-estar, 
Se quisermos um Mundo Novo! 

 
Larissa Aparecida do Nascimento Oliveira  

 

A paz no mundo 
 

O mundo precisa de paz 
Nós somos a paz 
Tudo é possível 
Basta acreditar, 
Fazer o bem. 



Um Novo Mundo é Possível 

 

 

E
s

c
r

i
t
o

r
e

s
 
E

l
e

u
t
h

e
r

o
s

 

Página | 28 

Natanael Vieira 
 

Esperança 
 

As pessoas são jardins que florescem o mundo. 
Os sorrisos, os abraços, o amor e o acolhimento 

São delírios que nos faz viver. 
Em meio ao caos valorizamos os devaneios 

As utopias e os bons momentos. 
Sem pressa, mas todas as minhas alegrias 

Presenciam as dores do mundo. 
Porém em mim habita a esperança 

De ver o mundo numa paz e singeleza. 
Onde o amor seja o cultivo das nações 

E para fazerem todos terem apenas uma certeza. 
Aonde houver dores, eu quero que as palavras, 

As alegrias sejam calmarias 
Sejam poesias e esperanças. 

 

Jeane Tertuliano 
 

Um Futuro Diferente 
 

Mediante o egoísmo humano, 
às vezes, me questiono: 

será possível vivenciarmos 
dias menos malfadados? 

No fundo, é óbvio que eu anseio 
por uma resposta positiva; 
contudo, como ser otimista, 

com o iminente findar à vista? 
Se quisermos realmente 

que o futuro seja diferente, 
precisaremos primordialmente 
mudarmos as nossas mentes. 

Não são apenas os mares e o ar 
que estão demasiado poluídos, 

mas sim também o nosso pensar 
que há tempos tem adoecido. 

Se não cuidarmos do que é nosso, 
seremos subjugados ao imenso nada. 
Mais consciência, menos ingratidão. 

Sejamos nobres enquanto há solução! 
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Claudia Lundgren 

 
Livre do passado 

 
Esqueça o que passou 

Não olhe para trás 
O amanhã te espera 

Novo dia se refaz 
 

Por muito tempo estive 
Acorrentada ao passado 

Grilhões e grilhões me prendiam 
Trancada por todos os lados 

 
Enquanto eu ficava pra trás 

Muitas chances perdia 
A vida passava por mim 
Eu, cega, nem percebia 

 
Um dia eu consegui 
Me livrei, fugi dali 

O amanhã me esperava 
Tudo novo para mim 

 
Quero o novo, a esperança 

Dias melhores viver 
O que passou, passou 

Não vou retroceder. 
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Aldemira Aguiar 

 
A divisória 

 
O mal se espalhou, ultrapassou as fronteiras, 

contaminou a Terra; e a terra chorou, cobriu-se de luto e 
parou... A ciência fraquejou, na busca da cura e da 
prevenção contra o inimigo virulento e oculto, o corona 
virus. Passaram-se os dias, aumentaram as estatísticas de 
contaminados e mortos. Veio o confinamento, o isolamento 
social, a disputa politica e a corrupção; a troca de vidas por 
dinheiro e prestigio. Tudo mudou... a vida mudou! O Século 
XXI teve uma divisória: o antes e o depois do Covid – 19. A 
vida não é mais a mesma, estabeleceu-se uma espécie de 
repulsa que afasta as pessoas; sobreveio a ansiedade e 
abriram-se portas para outros males; O abraço, o aperto de 
mão e o beijo deram lugar ao álcool gel, à mascara e ao 
distanciamento social. Mas como “Deus escreve certo por 
linhas tortas” talvez esta seja uma escrita de Deus! Não 
que Deus tenha mandado esta praga, mas Ele permitiu, e 
está esperando a sua hora, pra dar um basta nisso tudo, 
exterminar o mal. E depois, quando essa guerra passar, a 
Terra será outra, e os homens serão outros, e a vida 
voltará ao normal. Haverá mais amor à família, á fé em 
Deus terá lugar em mais corações e a vida terá mais valor. 
Deus escreveu certo para uma Terra melhor! 
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Ana Maria Carneiro Pereira de Souza 
 

Um mundo melhor é possível 
 

Ao acabar a vela 
Não chore porque apagou. 

Cumpriu sua missão. 
Iluminou a escuridão. 

A chama que se foi 
A cera derretida 

A luz que ela trouxe - lembra 
Acendeu uma vida. 

Bastasse luz – o clarear 
A flama – o calor 

Um corpo de cera e pavio 
Uma oração – na dor 

Na luz - não somos sós 
Arrebatados aos céus 
Vela que vela por nós 

Jamais apaga a fé. 
Assim, vida que ardeu no seu destino. 

É livro de conselhos, caminhos - obstino. 
Registro de busca de melhores tempos 
Acessíveis, possíveis – aventureiros.  

 
 

Tamires Alvina da Silva  
 

Um novo mundo Começa em mim 
 

O mundo em que vivemos já não está mais como antes! 
Completamente diferente! 

O que estamos vivendo é a parte ruim desse mundo: pessoas 
orgulhosas, arrogantes, destruidoras, assassinas, pedófilas, etc.! 
Precisamos de uma mudança urgente! Precisamos de pessoas 
melhores capazes de transformar tudo no melhor! 

Não pense em si mesmo, pense que tem pessoas lá fora que 
sofrem com essas coisas, que muitos estão morrendo por segundo. 
Cabe a nós, escritores e escritoras fazermos a mudança. Tudo 
começa em mim! Abram os olhos e ajudem esse mundo melhorar! 
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Denílson de Souza Santos 
  

Seja a mudança 
 

O momento é de amor e união para o mundo, 
É hora de refletir e traçar planos de  

Pedir perdão pelos erros e perdoar profundo 
Acordar para vida e robustecer de esperança. 

  
Por que é tão difícil mudar? — A atuação alivia 
O aconchego é paz, difunde fulgor, é inocência 
Dominar o ego é essencial — elimina a agonia 
É dom — e quem desperta ganha inteligência. 

  
Não apeteça motivo para operar, insista veloz 
Murmurar gera martírio humano e fere a alma 
Desperte e transforme tudo, fuja da meia-voz. 

  
O amanhã dilata, viva o hoje e siga com calma 
Aja com hombridade e justiça, seja consciente 
Espalhe sementes de empatia, molhe, encante. 

 
 

Roselena de Fátima Nunes Fagundes 
 

Um mundo melhor  
 

Há esperança de dias melhores 
com gosto de uma liberdade, 

em que o bem em amores 
reine nesta nossa humanidade! 

  
Há desejos de novos amanheceres, 

com sabores de uma felicidade, 
nas descobertas de novos quereres 

nesta deslumbrante realidade! 
  

Há querença de novos olhares 
em sentimentos mais pulsantes, 
de conscientização de valores, 
mais plenitude nos instantes! 
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Larissa Evelyn da Silva Diniz  
 

Um novo mundo é possível 
  

Passamos por uma série de situações 
Vivemos num mundo bem diversificado 

Onde nem todos são respeitados 
Muitas vezes são até excluídos, 

Pois não seguem padrões. 
  

Mas, aí eu faço uma pergunta: 
— Já pensou se todo mundo fosse igual? 

Olhar para o amigo e se enxergar 
Ver que nada é diferente! 

E que não tem assunto, pois tudo é igual. 
  

Às vezes, nada parece dar certo 
O universo fica contra nós 

As divergências vão crescendo 
E se tem mais amigos ou em quem confiar 

O mundo parece que vai desabar. 
  

Mas se só olharmos o lado negativo do momento 
Vamos achar muitos problemas 

Parar de viver 
E a existência será só de lamento 
Então, qual será o novo sentido? 

  
A humanidade ainda tem salvação 
Se deixarmos o egoísmo de lado 

E pensarmos positivo e mais no outro 
Assim, veremos a beleza que a empatia faz 

E teremos um mundo melhor. 
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Déborah Cauanne Carvalho Souza 
 

Hora de mudar 
 

Pensar nos doentes 
Pensar nas crianças 
Pensar nos idosos 
Tempo de reflexão. 

 

Período do amor, 
Atenção, 

Companheirismo 
E compaixão. 

 
Para melhorar o mundo 

Temos que plantar o bem, 
Semear alegria 
Com dedicação. 

 
Quero muito colaborar 

Depende de mim 
Depende de quem quiser 

Basta boa vontade. 

 

Miguel Anderson Nascimento de Oliveira  
 

Posso construir 
 

Depende de mim 
Posso transformar 

O interesse é meu 
Vou melhorar. 

 
Vejo pobreza, 

Crianças abandonadas, 
Racismo, 

Preconceito, 
Tudo isso posso acabar. 

 
Ajudar quem precisa 

E os crimes denunciar 
Depende de mim 

E você? 
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Marcus Hemerly 
Antes y después 

 
El primer día se desarrolla. ¿Ha pasado demasiado tiempo 

o poco? No se 
sabe, es relativo. El "antes" estructural del escenario de la 

pandemia 
es el mismo, ¿soy yo? ¡Espero que no! Amigos, aquí estoy, 

nuevamente 
insertada en el círculo de hombres, en palabras de Kafka. 

Sí, nada más 
Kafka es que el escenario que ahora nos da a luz, una 

regurgitación 
amorfa e insípida que a regañadientes nos devuelve a la 

realidad de 
antaño. Real, material, nunca la misma característica. Les 

diré a mis 
compañeros que te extrañé mientras estábamos 

separados, aunque de 
alguna manera, juntos. Los sabores nunca serán los 

mismos, comida, 
sorber vino, probar los mismos labios o descubrir nuevos; 

después del 
aislamiento, ¿seremos iguales? Nuevamente, pregunto. 

Espero que no. 
Habrá un antes y un después… 
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Neli Frutuoso Ferreira Raulino 
 

Comecei a refletir, olhei ao meu redor 
E então me perguntei:  

O que fazer para se ter um mundo melhor? 
Acredito que muitos usam esta mesma frase 

Com um ponto de interrogação 
Será que devo amar mais o meu irmão? 

Ou será suficiente semear a paz, a harmonia e o perdão? 
Eu fico a me questionar  e não encontro a solução, 

Mas acredito que posso mudar 
Inclusive algumas convicções 

Pois aquilo que hoje eu plantar 
Quem colherão são as futuras gerações 

Quero deixar um bom legado, 
Mas para isso preciso ter cuidado 

Com aquilo que para mim é prioridade 
Será o respeito, um bom carácter e ter integridade? 

Ou bens materiais, dinheiro e até algo que traz felicidade? 
Essa é a minha reflexão, 

Mas depende de cada um de nós  
Fazermos uma auto-avaliação 

Além de olharmos para as pessoas 
Que ao nosso redor estão 

E estendermos a elas as nossas mãos. 

 

Paulo Vasconcellos 
 

Fonética 
 

A facilidade e a cordialidade 

A comodidade e a autenticidade 
A praticidade e a mobilidade 
Amorosidade e a velocidade 

A qualidade e a potencialidade 
A sobriedade e a pontualidade 
A crueldade e a solidariedade 
A bondade e a impetuosidade 
A liberdade e a benignidade 

A ansiedade e a eventualidade 
A verdade e a credibilidade 

A simplicidade e a popularidade 
A responsabilidade e a cumplicidade 

A cidade e a sociedade. 
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Sirineu Bezerra de Oliveira 
 

Alegria de viver 
 

No horizonte da plenitude 
Encontro a liberdade! 

De amar, sonhar e realizar 
O ambiente sem dor, sofrimento, 

Sem Percas! 
Seria bom nascer e viver assim 

Não sentir a fome nem a doença. 
Eliminar as depressões, 

Os canceres da alma 
Desse povo que clama por dias melhores! 

Liberdade(...) 
E a esperança de um novo mundo. 

 
 

Maria Ioneida de Lima Braga  
 

Todos por um mundo melhor 
 

É possível ter um mundo melhor, 
precisamos multiplicar o amor... 

Educar as crianças, 
para que elas cresçam lendo o mundo 

com atitudes do bem... 
Lutar com determinação 
por ações preventivas... 

Por um mundo melhor é trabalhar na construção de pessoas 
melhores, 

a começar na família... 
que cada um aprenda e carregue 
o compromisso de ser pacifista, 

ter respeito, reivindicar direitos e lutar 
para que todos possam comer, beber, se educar e ter onde morar... 

As ações incorretas das pessoas 
promovem as diferenças e indiferenças 

e contribuem para “um mundo pior”. 
É preciso que cada um faça sua parte, 

livre-se do individualismo egoísta e alienado...Todos queremos,  
é possível construír "um mundo melhor" 
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Robinson Silva Alves   
 

Terra nova 
  

Uma Terra Nova 
Nasce da Esperança 

De quem cresceu 
Mas não esqueceu a criança 

  
Terra onde flores 
Vencem espinhos 
Espinhos de dores 

Que dividem caminhos 
  

Palavras são plantadas 
E colhidas no tempo 

Espalhadas ao mundo 
Libertam e voam ao vento 

  
Sonhos são reais 
A era respira paz 
Todos são iguais 

  
Nesta vida 

De pura magia 
  

Terra Nova. 
Sonhos. 
Poesia. 
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Salete Magalhães Alves 

 
Decreto de paz 

  
Pra quê destruir 

Quando podemos plantar 
Em terra fértil 

E colher bons frutos 
  

Por que fechar os olhos 
Quando há tanta coisa pra ver 
Porque dar um fim na história 

Quando ela só estar pra começar 
  

Porquê fechar seu coração com tantos cadeados 
Pegue a chave e abra 

Seu coração a novos mundos 
Novas pessoas, novos caminhos, novos destinos 

  
Porque ignorar, porque excluir 

Deixar olhos feridos, porque fazer o mal 
Quando o mal te pega no pescoço 

Te amarra em correntes e deixa a marca 
Na sua alma 

Te perseguindo em noites sombrias 
  

Não importa a religião 
Etnia, estilo de  onde é e pra onde vai 

Somos todos iguais 
Todos de um mesmo mundo 
Todos de um mesmo chão 
Todos queremos alegria 

Um decreto de paz. 
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Marcelly Souza da Silva  

  
O amor  e a união curam 

  
Certo dia uma bela moça que morava com o pai resolveu fazer 

uma caminhada pela vila. No trajeto, percebeu que as pessoas 
estavam muito assustadas e perguntou: 

— Senhor, o que está acontecendo por aqui? — Vejo esse 

povo muito amedrontado! 
— Minha jovem, tem um monstro atacando o mundo. O nome 

dele é COVID-19 — Você precisa se cuidar — aconselhou já bem 
preocupado com a corajosa garota. 

— E ele é tão perigoso assim? — Já inquieta. 
— Sim, para piorar, é invisível e faz as pessoas irem para o 

hospital e muitas chegam a óbito. 
— E tem cura? Estou com medo agora! 
— Dizem que é possível a cura, mas ainda não se sabe o 

antídoto. 
Mesmo com receio, ela ficou ansiosa querendo salvar o mundo 

e lutou fortemente. Saiu em busca da cura. Viajou o mundo todo 
procurando solução. Visitou florestas, bosques, procurou centros de 
pesquisas, nadou dias e noites, ficou muitas horas sem dormir, mas 
não achou o remédio. Então, voltou e percebeu que tudo mudou... 
As pessoas passaram a ficar em casa, usaram máscaras, 
higienizaram-se regularmente com sabão, álcool em gel, seguiram 
todas recomendações da saúde e o mal foi contido. E isso 
despertou atenção daquela inspiradora adolescente ao perceber 
resultado e refletiu: 

— O mundo ficou mais unido, as pessoas despertaram 
compaixão e tudo isso junto trouxe a cura. Assim, quando foi dito 
que éramos para ficar em casa, significa para cuidarmos dos outros, 
sermos mais fraternos, pois a cura é o amor! Depois disso, ela 
passou visitando todos os moradores daquela simples cidade e 
comentando sobre a importância do amor no mundo. 

Temos que fazer o bem sempre. O amor e a união são 
ferramentas principais para reconstrução do mundo. Só assim é 
possível vencermos o mal. 
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Marcos Carvalho 
 

Um mundo novo é possível 
 

Um mundo novo é possível 
Ande sempre com dignidade 

Tenha fé e acredite 
Supere as adversidades 

 
Seja sempre sua melhor versão 

O mal, nem ouse segurar 
Faça o bem,  

Sem olhar a quem. 
 

Faça diferente, 
Mesmo com o pouco que tem... 

E se não der para mudar o seu mundo, 
Mude, o de alguém. 

 
Tem gente que precisa de pouco, 

Para ser uma pessoa nova. 
Às vezes, uma palavra basta, 
Para a vida ter outra forma. 

 
Não deixe de agir, 

Lute como um guerreiro. 
Seja positivo e tenha  

A fé como seu escudeiro. 
 

Empatia e amor, 
São ações que devem reinar  

Sabre um mundo novo, 
Só se pode ter, 

Que faz florescer, 
Sua maneira de nele acreditar. 

 
 

Richardson de Lima 
 

Seja a mudança 
Faça a mudança acontecer! 
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Josenilda Dias 

 
Um novo mundo é possível 

 
Um novo mundo é possível sim 

É possível acreditar 
É ver partir de você 
O bem se espalhar 

Ver a humildade crescer 
E o egoísmo se findar. 

Um novo mundo só é possível 
Se começar por você 

Espalhar o bem 

E o mal esquecer 
Um novo mundo é possível 

Se você melhorar 
Se evoluir, se esforçar 

E basta perceber 
Que para melhorar 

Só depende e comece por você. 

 

Clisia dos Prazeres Santos 
  

A mudança do mundo 
 

Apareceu um vírus e atingiu o mundo todo, 
Mas o que podemos fazer para mudar? 
Precisamos ter mais amor ao próximo 

Ficarmos em casa para não nos contaminar, 
O vírus deixou lições: 

Mostrou que dinheiro não é tudo; 
Que temos que cuidar da nossa saúde; 

Que podemos mudar o mundo; 
Que podemos ser muito felizes em casa, 

Com muita diversão em família, 
Que podemos estar distantes, 

Porém, juntos através das redes sociais, do amor... 
Depois de tudo isso, não vamos ser os mesmos, 

Pois estaremos iniciando um novo mundo, 
Novas ideias e muitas ações. 
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Lúcia Betânia Bezerra Martins  
 

Um mundo melhor é  possível  
 

O mundo está  doente.  
Um vírus de nome Corona surgiu 

Contaminado a humanidade 
Muitos estão morrendo,  

Outros nos hospitais sofrendo 
Profissionais da saúde  lutando  

Contra o virus e contra a ignorância  
Dos que ainda não vem se importando 

Com a vida ameaçada  
São várias as enfermidades,  

Mas a pior de todas as mazelas 
É a falta de amor 

Essa sim, mata a humanidade inteira 
Ou deixa desastrosas sequelas 

Como a discórdia, a incompreensão  
A ganância e a falta de compaixão   

Essas e outras  incapacitam a convivência  
Atrofiam os relacionamentos  

Paralisam os bons sentimentos  
Mas ainda há  esperança  
O homem precisa acreditar 

Que existe  a cura para tanta dor 
Basta abrir seu coração para o amor 

Respeitar a vida e a natureza preservar 
Amar a si mesmo e deixar transbordar 

É  possivel o homem mudar 
Então a verdadeira luz do bem surgirá  

E virá nos salvar. 

 

Guilherme Gabriel Santos Vilela  
 

Transformar o mundo 
 

Eu faria com que o mundo reiniciasse e voltasse com todas 
as pessoas educadas. Isso faria do planeta um paraíso 

repleto de amor e sem qualquer tipo de violência. 
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Maria de Belém de Oliveira Maués 
 

Um Mundo Melhor é Realmente Possível 
 

Sonhar é importante, pensar também. Divagar nos leva à lua, 
mas não muda nada e nem ninguém. 

Na abstração do mundo, na generalização dos conceitos, 
ninguém sabe “quem é quem” e nem o que é melhor para cada um. 

No entanto, é preciso que a nossa inspiração, o senso do bem 
comum nos mova em função de um mundo melhor. 

Creio na possibilidade de se construir esse mundo e que a 
probabilidade de ser melhor vai depender da atitude, do esforço 
implantado na disponibilidade de cada indivíduo para atuar 
favoravelmente nas causas sociais de seu país, de seu estado, pois 
não haverá um mundo melhor se os homens que o concretizam não 
buscarem ser melhores. 

Não podemos ignorar a urgência em repensar nova forma de 
viver e produzir diante deste novo século. As devastações sociais, 
climáticas e humanas persistem e precisam ser paradas, evitadas; 
todavia, é necessário que mudanças ocorram, de dentro para fora, 
e contemple o coletivo, sem querer trabalhar a igualdade com 
desigualdade. 

Somos um Mundo. E tantos outros criamos tentando chamar 
um deles de “nosso”. Mas, às vezes, o que vemos não sentimos, 
porque o que nos apresentam está à vista de nossos olhos e não de 
nosso coração que é o órgão da fé, da esperança, o órgão do ideal. 

Portanto, Um Mundo Melhor é Possível com atitudes, ações 
que determinem, amor e da mobilização da sociedade que deverá 
ser representada por entidades sérias, responsáveis e socialmente 
justas. 

 

Jaine Gomes de Melo  
 

É possível um novo mundo? 
 

Sim! Precisamos da colaboração de todos. As pessoas 
precisam ser despertadas. A mudança ocorre em nós e 

temos que fazer o bem. Só assim poderemos construir um 
novo mundo, nosso paraíso. 
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Rosa Acassia Luizari 
 

Ponto de vista 
   

um novo mundo é possível 
para além dos inventários, 

dos breves discursos ordinários, 
do palatável e do tangível. 

  
um novo mundo é viável 
se corrompes teu defeito 

na curva do eu sujeito 
de roupagem indecifrável. 

  
um novo tudo é nada 

se irrompes madrugada 
a pedir sinal de alerta 

de uma vida em oferta. 
  

um novo nada é tudo 
se falando ficas mudo 
e se apagar a ironia 
daquela noite vazia. 

 

Isabel Cristina T. do Carmo Lopes 
 

O mundo pode ser melhor: 
 

Com o brilho do seu sorriso, 
Com a força do seu cantar, 
Com a alegria do seu olhar! 

 

O mundo pode ser melhor : 
Com gente que sabe ajudar, 

Com gente que sabe respeitar, 
Com gente que sabe, a todos, valorizar! 

 

O mundo pode ser melhor: 
Com ouvidos que sabem escutar, 

Com bocas que não se apressam em falar, 
Com braços que sabem abraçar! 

 

O mundo pode ser melhor : 
Com mãos que sabem partilhar, 

Com abraços que sabem acolher, 

Com corações dispostos a amar! 
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Francys Dyslan Santiago Farias 
  

A educação transforma 
 

Numa pequena cidade do interior, morava uma menina 
chamada Helena. Era uma pessoa muito simples, humilde e que, 
desde cedo, sonhava ser médica e ajudar salvar o mundo, mas era 
só pensamento mesmo – pouca esperança, pois, até então, não 
tinha condição financeira para isso. 

A mãe dela sempre a incentivava estudar bastante e construir 
um futuro mais próspero. Anos depois, quando a jovem completou 
os 18 anos, viu um outdoor de um vestibular que ia acontecer em 
seu município. 

Logo, resolveu participar e fez a tão sonhada inscrição, que 
quase não consegue o recurso para pagar a taxa. Já efetuou 
pagamento nos últimos minutos. Quando saiu o resultado, ela teve 
uma grandiosa surpresa: conseguiu a maior nota no processo 
seletivo e alcançou vaga para cursar medicina, seu maior desejo. 

Fez um ótimo curso e começou a atuar na área, salvou 
inúmeras vidas naquele ambiente, fundou escolas e também 
investiu fortemente na construção de hospitais, concedendo total 
apoio à população. O tempo passou e aquele lugar foi 
transformado, reconhecido mundialmente pelas ações feitas por 
Helena, a responsável pela revolução do mundo. 

 
 

Maiara Anibal do Nascimento 

   
 Reflexão sobre o  mundo 

 
Já imaginou se o mundo acabasse amanhã? 

Se você tivesse outra chance de vida, seria alguém melhor do que 
hoje? 

O que você mudaria? 
Se mudaria, por que não muda hoje? 

As pessoas falam que "somos o reflexo das nossas almas", 
Então, se formos o reflexo do mundo, você se orgulharia de quem 

é? 
Se não, por que não mudar esse reflexo? 

Reflita e ajude na construção de um mundo melhor para todos. 
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Erlânio Carvalho Barbosa  
 

Construção do novo mundo 
 

O ano 2020 vai ser difícil de esquecer, temos que tomar atitude 
séria e melhorar mais nossas ações. Pode construir uma vida 
melhor? Digamos que sim. Depende de nós. 

Ainda não sabemos quando todo esse pesadelo vai passar, 
mas temos certeza que tudo vai pedir um pouco mais de nós 
humanos. Um mundo melhor pode estar longe de chegar, mas 
somos nós responsáveis por construí-lo. 

Afinal, onde está aquele mundo normal de se viver? O mundo 
parou completamente. 

É hora de transformação. Precisamos caminhar juntos nessa 
luta. 

 

Geovanna de Jesus Barbosa Santos  
 

Aprenda e mude! 
 

Preste muita atenção 
Para o que agora vou falar 

O mundo corre perigo 
Precisamos salvar. 
O homem só destrói 

O preço podemos pagar 
Construir um novo mundo 

Para a povo morar. 

 
Luara Alves de Souza 

  

É possível mudar? 
 

Com certeza! 
Depende apenas de nós 

Temos que sair do individualismo, 
A luta é nossa, 

Pensar em si não resolve, 
Só vai ferir outras pessoas, 

Raciocinar num novo mundo é possível, 
Devemos pensar mais no próximo, 

Compreendermos as condutas 
E sermos humanos, 

Termos mais atitudes! 
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Bruna Heloisa de sá Souza  
 

O mundo precisa de mim 
 

Será que é possível um novo mundo? 
Onde exista muito amor, direitos iguais 

Um novo mundo diferente... 
Eu quis dizer diferente (melhor). 
E se começássemos do zero? 
E se ajudássemos ao próximo? 
E se existisse a reciprocidade? 

E se passássemos a enxergar de forma diferente? 
Podemos mudar nossos atos, 

Saírmos desse dilema, 
Amar o outro como a si mesmo 

Que tal desvendarmos novos mundos? 
Não estou falando para sairmos da Terra para Marte 
E sim fazermos do nosso planeta um novo mundo, 

Pois com respeito entre pais e filhos não existirá o suicídio 
E o rancor, o ódio que várias pessoas têm no coração, poderiam ser 

diferentes? 
Sim, eu quero mudar! 

Eu quero um mundo melhor! 
Não podemos continuar assim! 
Como seremos futuramente? 

Mude, faça acontecer! 

 
 

Samara Lima dos Santos Bezerra 
 

É possível! 
 

Acordei me perguntando: será se é possível um novo mundo? 
Sei que são muitas complicações, 

Temos muitas destruições, 
Pessoas muito maldosas, 

Mas em meio a tudo isso, sempre há esperança de um mundo 
melhor 

Com alegria, compreensão 
E muito amor ao próximo. 
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Lohayne Biank da Silva e Silva  
 

Sonhos de princesa 
 

Era uma vez uma princesa que se chamava Gabi. Ela era cheia 
de ideias, queria construir um mundo melhor, mas o pai discordava, 
dizia que ela era muito sonhadora e isso não tinha condição alguma 
de acontecer. A jovem era muito teimosa e nunca desistia dos 
sonhos. Depois de muita luta, a meiga garota conseguiu convencer 
seu pai, trouxe-o para viver aquele mundo fantástico. O reino 
começou a passar por uma pandemia surpreendente que chocou o 
planeta. A doença começou se propagar rapidamente e muitos 
óbitos surgiram num passe de mágica. Gabizinha decidiu reunião a 

população para estudar estratégia em conjunto em prol da salvação 
do mundo. Então, todos começaram a falar os problemas e 
problemas, criticar... E chegou a vez da princesa expor pensamento 
genial e o pedido dela foi que todos fossem mais unidos, dessem 
mais amor ao próximo, dividissem o que melhor tivessem em seus 
lares, pois era o que mais estava faltando. E comentou ainda que o 
momento estava acontecendo para despertar o mundo. Assim, 
aquele povo passou a refletir e seguir proposta. A solidariedade, 
respeito e muito amor invadiram o mundo e tudo começou a 
melhorar. Era o remédio para transformar o mundo. O 
distanciamento social trouxe mais compaixão e empatia e tudo 
passou a fazer sentido. Esse foi o decreto da princesa deixando seu 
pai orgulhoso e o mundo mais feliz. 

 
 

Caune Júlia dos Santos da Silva 
  

Transformar o mundo 
 

Temos que ter muito cuidado com nosso mundo e não fazer mal 
algum, pois ele pode ficar doente. 

Devemos dar amor, carinho, atenção, nada de violência. Vamos dar 
uma flor e ter compaixão pelo próximo. É hora de transformar nosso 

planeta num ambiente melhor para todos. 
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Deivid Conceição Gomes da Silva  
 

Novo mundo 
 

Um mundo novo, 
Com paz, amor, alegria, saúde e sabedoria 

Para todos nós do universo. 
Que o novo mundo 

Seja melhor, 
Que não existam doenças. 

Apesar de muitas pessoas dizerem 
Que este mundo não presta, 
Devemos seguir em frente 

Firmes e fortes para realizar todos os nossos sonhos 
Lutar por um mundo justo para todos. 

Para ter um mundo melhor, 
Não precisamos de uma vida nova, 

Devemos saber onde tudo começou e melhorar. 

 

Pablo Eduardo de Carvalho Maciel  
 

Evolução 
 

Já tivemos guerras, 
Lutas após conflitos, 

Desordens, 
Mas sempre falavam na paz. 

Já um cego enxergou 
Piscou a visão entre tantos 

Procurou o perdão 
Entre o tempo e a história 

Na busca da evolução 
Unindo povos 

Pedindo perdão. 
Perdão a melhorar 

Já havia conseguido 
Em paz, 

Pensou no presente e mudou 
Transformou o presente... 

Da guerra em paz 
Da loucura em procura 

Do mal em bem para o próximo 
Tudo mudou e só depende de nós 

Um outro mundo é possível! 
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Marianny Aparecida Alves de Lima 
 

Bia no reino dos libros 
 

Era uma vez uma bela camponesa que se chamava Beatriz. 
Ela morava numa aldeia muito perto do reino dos livros e via 
naquele ambiente a oportunidade de transformar o mundo. Lá 
dispunha de livros diversificados de vários gêneros, cheios de 
ilustrações, bem organizados e despertavam atenção dela, fantasia. 

Certa vez, numa manhã ensolarada, a sonhadora Bia – como 
assim gostava de ser chamada, foi apreciar os livros e 
simplesmente se apaixonou pela leitura. Mas, tinha um problema: 
ela não sabia ler e ficou muito triste. Quando chegou em casa, 

disse: 
– Mãe, por favor, ensine-me a ler! – No reino dos livros tem 

muitos livros que quero ler. 
A mãe respondeu, imediatamente: 
– Filha, eu te amo tanto, mas dessa vez não posso te ajudar – 

Disse quase chorando. 
– Por que a senhora cobra que eu estude e não quer me 

ensinar em casa? – Já com tom de raiva. 
– Tenha calma, Bia! – Vou explicar... 
– Isso não se explica! – Quero ajuda! 
– Porque eu também não sei ler! – Disse a mãe, tentando 

segurar as lágrimas, que insistiam cair. 
– A senhora não sabe??? – Num clima de choro. 
– Não sei ler nem escrever – Por isso que tento dar estudo, 

conhecimento a você para que possa ter uma vida melhor. 
– E agora, como vou aprender? – Quero aprender o mais 

rápido possível! – Baixou a cabeça e ficou pensativa... 
Depois de uns minutos de reflexão, as duas se abraçaram e 

Bia teve uma ideia: pedir para Joana ajudá-la a ler e escrever. E a 
mãe concordou, pois Joana era uma pessoa muito sábia e tinha 
prazer em compartilhar saberes. Tudo ocorreu conforme combinado 
e os resultados foram muito exitosos. 

Assim, Bia ganhou destaque na comunidade, tornou-se uma 
das grandes escritoras, desenvolveu muitas atividades 
educacionais para crianças e adolescentes, fortaleceu as famílias e 
o mundo começou a ser transformado num ambiente melhor para 
todos e tudo por intermédio da educação, que é a chave para o 
sucesso. 
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Jorge Luiz Silvestre da Silva  
 

Um mundo melhor 
 

Um mundo diferente de tudo 
Será visto e na vida real 

Um sonho se tornar realidade, 
Pois o bem é admirado por todos, 

Mas temido por muitos, 
Chove, nasce, cresce, floresce... 

Viver num novo mundo 
Que o bem é valorizado, 
O amor é correspondido 

E as pessoas acreditam no presente, 
Dessa forma, teremos paz, 

A alegria vai voltar, 
A fé vai ser sentida, 

O poder de Deus vai vigorar 
E esse novo mundo vai reinar. 

 

Raí Alerrandro Magalhães Guedes 
 

A mudança 
 

Depois dessa pandemia, o mundo vem mudando, 

Incluímos mais amor ao próximo, 
Criamos estratégias de nos comunicar, 

Com todo cuidado para não sermos contaminados 
E também não transmitirmos perigo aos outros... 
Todas nossas ações tiveram que ser repensadas. 

 

Lucas Pedro de Souza Costa  
 

O mundo precisa de amor 
 

Eu queria um mundo melhor onde as pessoas pudessem ser 
mais unidas, fossem mais atenciosas, tivessem liberdade de ir e vir, 
sem medo da maldade. Também gostaria que as pessoas 
demonstrassem mais solidariedade e menos egoísmo. Queria muito 
ter esse poder de mudar o mundo, plantando amor no coração de 
cada ser humano. 
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Danielle Cauany Batista Lima  
 

Imaginações vão e vem 
 

Existem pessoas com mente muito fértil, principalmente as 
crianças, que aprendem bastante através da imaginação. 

Elas criam ideias, situações surreais, seres que muitos não 
acreditam, dizem que até dizem que são impossíveis do 

real, mas que estão presentes na memória delas. 
Ana Clara, de sete anos, por exemplo, ao entrar em seu 
quarto, transformou-se numa princesa, o grande urso de 
pelúcia saltou da estante e virou uma fera gigante, seu 
irmão passou a ser um príncipe encantador, já seu pai - 

com aquele bigode enorme e bem penteado, passou a ser 
um lindo rei e a mãe - uma admirável rainha, com olhos 

escuros, cabelos longos e castanhos. 
Será que tudo isso realmente acontece? 

Para essa pequena menina, tudo é muito real, é uma forma 
de se comunicar, de expressar sentimentos, do momento, 

mesmo que que, na verdade, seja apenas uma 
criação, mas que faz parte de sua cabeça. E ela vai mudar 
o mundo, deixá-lo pronto para uma vida melhor para todos. 

 

Estéfani dos Santos Claudino  

 
O mundo pede mudança 

 
Há muito tempo o pensamento na esperança de um mundo 

novo é aguardado... Mas só esperar já não é mais uma 
opção! 

Nós somos capacitados para melhorar o mundo e temos 
que agir. Nossas ferramentas são: amor, união, 

persistência e esperança. 
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 CHILE 
 

Moisés Jorquera Vivanco 
 

Serán las puestas del sol en fin de cada día, 
comprendiendo que desde que aparece 

los pensamientos se elevan hasta concretar 
quizás los sueños de mejores días. 

 
Quienes nos gobiernan, nunca imaginan 

que la paz nace desde la tranquilidad 
sin guerras, sin mentiras. 

una sonrisa y una palabra alegran el corazón 
sin que olvidemos que algo nos falta. 

 
Un árbol cobija a miles de pájaros para sus nidos, 

sus descansos y hasta nos limpia el aire que respiramos. 
Otros piensan en talarlos porque es el negocio 

que ellos han inventado, para enriquecer su bolsillo. 
 

Las guerras están en los pensamientos de los gobernantes, 
enviado a los soldados a terminar con personas 

que nunca imaginaron que los poderes 
ambicionaban sus riquezas, porque ellos no tienen 
las maquinarias porque nadie les vende progreso 

y le es más fácil mantenerlos distantes 
para insistir que ellos no pueden. 

 
Un mundo mejor es lo que otros queremos, 

sin ambiciones, sin guerras, sin odios 
para que vuelva la paz a los corazones 

y se olviden las guerras que solo traen destrucciones 
terminando con vidas inocentes que nunca odios 

tienen en sus corazones. 
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René Julio Milla Auger 
 

Mundo 
Cuándo tenemos esperanza, fe, nuestro mundo puede 

mejorar, ahora el punto está en: ¿Queremos que esto 
suceda? 

Complejo se vuelve el sistema, puesto que esta 
situación que afectó a la humanidad, te deja en el 
pensamiento, ¿Cómo voy a llegar al acercamiento con otra 
persona?, si el Covid-19, es una etapa existente poco 
comprendida y más encima, tenemos una cantidad de 
traumas con referente al tipo de estrés que cada persona, 
vive y vivirá cuándo este Coronavirus sea controlable. 

Lo claro sería que la humanidad tomara una conciencia 
distinta,  como raza hay que reinventarse, es ilusorio decir 
voy a volver hacer lo mismo que hacía antes de esta 
Pandemia. 

“Juntarme con mis amigos”, si se instauró en mi 
manera de pensar la distancia social. Reparar la parte 
social a nivel Internacional e individual debiera partir por la 
Paz, pero como lograr esto si hay países que estando en 
pandemia están absorbiendo Estados patrios, dejando a las 
personas en su propia tierra, siendo extranjeros. 

Paz, para el bienestar social de la humanidad, no 
esconder la mano después de tirar la piedra. 

Claro que podemos hacer mejor el mundo, pero hay 
que resolver la contaminación, exclusión e integración entre 
nosotros mismos, apoyo la iniciativa, pero miremos, 
propongamos y unámonos para poder tener el sueño de 
tener un mundo diferente, al que dejamos antes de la 
pandemia y poder tener un hecho de conciencia cuando el 
Covid-19 sea contenido, al término de este flagelo que llegó 
para quedarse en la nueva raza humana, robotizada y 
digitalizada… 
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EL SALVADOR 
Dámaris Marroquín 

 
La posibilidad de un sueño 

  
Los sueños son momentos que emocionan 

que te hacen volar a diversos mundos 
el amor, la esperanza, la paz son parte de ellos 

y juntos serían la mayor riqueza. 
  

Buscamos senderos libres que recorrer, 
pero muchos con espinas y precipicios 

llevamos la mirada va fija, siguiendo el andar 
que nos llevará a ese esperado lugar, utopía, no sé. 

  
Hay que reiniciar el camino de la mano, 
solos… Imposible alcanzar los sueños 

juntos otro mundo es permisible 
si cambiamos para hacerlo mejor. 

 

Brenda Carolina Ascencio Trejo 

 
Hostilidad discreta 

 
Se sutil a tu estado, ven y crea tu presente 

Ya los dardos se acabaron, otra vez estas ausentes 
Ves que el viento se detiene, corre atrápalo sin dudas 
Pues en pasos tan pequeños, bien la vida disimulas 

Y entre espinas y migajas, soledad o compañía 
Con un alma quebrantada, suplicando por la vida 

Porque pocos ignorantes, gritan paz y no la guerra 
Cuando allá en combate, olvidan al ser y sus penas 

Pura sangre y coraje, en conflicto se marchita 
Y la paz que añoraban, se critica y se critica 
Consume tu pasado, ven y crea tu presente 
Este viento desolado, vivirá con tu muerte 
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Y acaba la injusticia no con armas o explosiones 
Este mundo y su sentir tiene más que discusiones. 

Este mundo es mejor, si crees en lo imposible 
Un minuto de tu amor obtendrá lo indestructible. 

 

Rosa Melia Enriquez de Najera 
 

Aún podemos vivir en ella 
  

Aunque haya  obscurecido el cielo, 
se hayan apagado las estrellas. 

O nuestro sol ha dejado de alumbrar,   
hay un destino a perseguir,  

montados en los sueños de quienes se nos adelantaron. 
hilvanando puntadas en nuestras almas rotas,  

pintándole sonrisas a la tristeza,  
haciendo de los trozos de esperanza... 
Un camino adoquinado de  ilusiones,  

arcoíris de múltiples pupilas 
aún diáfanas e inocentes esperando el renacer. 

Creando música de los sentidos, con acordes del corazón. 
oliendo a alboradas  

sin estrenar. 
Campos verdes, fragantes... 

Deleitando en banquetes almibarados.   
Trinos atrapados en las madrugadas, 
 dando puntuales redobles a la vida. 

Esta tierra no tiene minutos solo plegarias. 
El silencio y la devastacion estan aún presentes 

como un velo impenetrable. 
Nos persiguen las sombras de las almas implorando  

Hacer de esta tierra un paraiso, eternamente habitable. 
¡Sí, sí! 

¡La  reinventaremos y daremos glorias al universo ! 
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ESPAÑA 
 

Juan Fran Núñez Parreño 
 

Paz y humanidad 
 

Sintamos y pronunciemos esta oración desde el corazón, 
porque en nuestro corazón habitan la paz y el amor, 

amor y paz a nosotros y a la humanidad entera, 
desde nuestro corazón podemos irradiar paz y amor al 

mundo, 
porque la paz es amor y el amor es paz, 

la humanidad nació para vivir en paz y con amor, 
de paz y amor están hechas las almas puras de bien, 

y de almas se compone la humanidad de los seres 
humanos, 

todos somos hermanos, vivamos todos como hermanos, 
vivamos para siempre en paz entrelazados con nuestras 

manos. 

 
 
 

David Álvarez Sánchez 

 
Un futuro mejor 

 
Viendo que no tienen ningún futuro en México. Ángel 

junto a su mujer Ainhoa y su hijo Hugo de dos años, toman 
la decisión conjunta de emigrar a España, para buscar un 
futuro mejor sobre todo a su hijo. Por eso han tomado la 
drástica decisión de alejarse; primero de su familia, 
segundo de su país y tercero de sus amigos para empezar 
una nueva vida conjunta. 
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GUATEMALA 
 
 

César Manrique de León Galindo 
 
 

Dulce existencia 
 

Sonrisa de verano,  
luz divina de luciérnaga.  
Primavera paseándose  
por el campestre silencio 

de las rosas enamoradas.  
Palpitar de cielo,  

golondrinas de alegría.  
Dulce pétalo ebrio de alegría,  

ala de pájaro ultravioleta  
surcando el éter.  

Sonrisa con sabor a sauce,  
Dios abrazando nuestros sueños.  

Dulce humanidad brotando  
por los jardines.  

Luz en los corazones,  
bondad pintando el horizonte.  
Paraíso donde aflora el amor. 

Siempre esperanza,  
siempre cielo.  

La alegría nos salva  
de la nada. 
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Roberto Carlos Rivas Cruz 
 

Un mundo diferente 
 

Si el odio ni la indiferencia no existiera como una total 
coincidencia se pudiera vivir en un mundo distinto, en un 
mundo diferente sin odio sin guerra ni egoísmo. Sé que no 
es así, depende de cada uno de nosotros transformar un 
mundo nuevo en armonía sin guerras sin diferencias, la 
existencia de la condición humana sin fronteras cerradas. 
Siendo yo un ciudadano de este mundo porque a él 
pertenezco y provengo, pareciera que viviera en un mundo 
diferente a la indiferencia de las personas a la soberbia la 
avaricia de los seres humanos que lastiman. Me aíslo del 
mundo que me ve diferente que mi humanidad vive 
creciente en esta total adversidad la visión de mi mundo 
seria vivir en paz en tolerancia y en armonía, mas esto 
dista de la realidad en la que vivimos y en la que somos 
más las personas viven en total indiferencia veo a este 
mundo en un total declive y sin humanidad. 
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ITALIA  
 
 
 

Elisa Mascia 
 

Cree en un mundo mejor 
 

Si todas las personas del mundo 
tenía al menos algo de amor en sus corazones 
para dar a su hermano desde su profundidad 

pintar con un nuevo color 
de paz y hermandad para ser promovido en todas las 

circunstancias 
y amarse tan simplemente 

que puedes tener una vida feliz. 
Si todos estuvieran comprometidos 

también seríamos más amados 
ya que el amor es aún más hermoso si es mutuo 

y se entiende lo bueno de un amigo. 
Creemos amigos, un mundo mejor es posible 

tu también que lees 
créelo, verás que es fácil. 
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MÉXICO 
 

Elizabeth Mondragón 
 

Adopta 
  

Adopta hoy a un mustio vagabundo 
a aquél que a diario pasa por tu casa 
 con la tristeza colgada de su espalda 
y un trozo del Sahara en sus bolsillos. 

  
Adopta la mirada de ese niño 

que en un semáforo llora encadenado 
o aferrado al cristal pide tu ayuda 

mientras su risa se desangra entre las calles. 
  

Adopta las arrugas de una frente 
que alguien olvidó debajo del árbol 
de ramas y de sombras funestas. 

 
¡Adopta un corazón, si te hace falta! 

 
 

Luis Eugenio Muñiz Guillén 

 
Construyendo un mundo mejor 

 
Justo hasta el día preciso en que aprendas 

   que amar a tu prójimo 
      como a ti mismo 

         es la respuesta. 
 

Podrás en la vida encontrar el camino 
   mismo que te lleve algún día, 

      a construir para ti un nuevo mundo 
         y para la humanidad, un mundo mejor. 



Um Novo Mundo é Possível 

 

 

E
s

c
r

i
t
o

r
e

s
 
E

l
e

u
t
h

e
r

o
s

 

Página | 63 

PANAMÁ 
 

Robert Allen Goodrich Valderrama 
 

Un mundo mejor 
 

Todos aspiramos a un mundo mejor 
pero para lograrlo 

tenemos que unirnos 
porqué en la unión esta la fuerza 

vamos todos a luchar 
desde nuestro punto de vista y ubicación 

rompiendo las barreras 
tumbando los muros 

rompiendo las cadenas 
en hermandad 

en una sola lucha 
por la paz 

por la esperanza 
por un mundo más justo 

y mejor para todos. 

Aiban Velarde 
 

Los rostros de la esperanza 
 

Bab Dummad anudó los cordones umbilicales del cosmos, 
aguas estallaron entre la oscuridad, el silencio y la neblina. 
La Madre Noche enamorada, Nana Gabsus, parió el fuego, 

encendiendo los nombres que albergan el éxtasis 
de la Madre Tierra en diversos rostros: 

Hágase Ologwardiryai, nacimiento de la esperanza, 
hágase  Oloiddirdili, atavío impenetrable de árboles y ríos, 

hágase Olobibbirgunyai, guardiana de todos los seres, 
hágase Nabgwana, vientre de generaciones, 

hágase Olodurwanasob, restauradora del mundo. 
Cuando el vasto vacío unió sus apostolados, 

desde entonces, 
curan los espantos, curan el alma, 

curan el conocimiento, 
son esperanza en la penumbra. 

Como hadas hechiceras de semillas, 
germinan, florecen, sueñan 

sobre un tronco arrastrado por el viento. 
Dejemos que los colores de la naturaleza 

vuelvan al hogar, 
nuestras pupilas reflejarán un mundo distinto, 

un mundo nuevo, 
los rostros mágicos en la placenta... 

la esperanza brota en la tierra 
y florece en el alma. 
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PERÚ 
Maria Ysabel Escalante Barreto 

 
LA SOBERBIA DEL TORO 

  
En las montañas de Haquira, donde las estrellas son inmensas y las 

noches son claras, donde no existe la oscuridad y los árboles visten el paisaje 
con un verde manto; vivían los animales andinos. 

Ellos se habían organizado para poder convivir en armonía. El guanaco, 
que era el Apunchic o gobernador de los  andes, tenía la misión de hacer 
cumplir las leyes y le rendía cuentas de la supervigilancia que realizaba a los 
curacas y demás funcionarios. El cóndor, que era el Tuquyricuq o el que todo lo 
ve, estaba encargado de que todo anduviese bien, viajaba por todo el territorio 
para informarse y algunas veces se presentaba de incógnito para sorprender a 
los malos funcionarios. El puma, que era el curaca, era el más anciano jefe de 
la tribu, era el encargado de repartir tierras, reclutar a los animales más 
jóvenes, controlar el trabajo y administrar justicia, mantenía la paz. En tiempo 
de guerra los curacas se transformaban en “Sinchis” o guerreros. Todos ellos 
mantenían el orden y el equilibrio entre los animales, algunas veces esto les 
costaba, pues había entre ellos un rebelde, ese era el zorro, un animal 
ciertamente vanidoso y travieso, le gustaba jugarles bromas a los demás 
animales y practicaba el mal hábito del chisme, cada vez que algún animal 
incumplía sus funciones, el zorro ponía en sobre aviso al puma para que este 
les imponga una sanción. 

Un mal día, la paz de la montaña, se vio interrumpida por la llegada de un 
animal distinto, que al parecer venía de muy lejos: El toro. Al principio los 
animales de la montaña lo recibieron bien, ellos pensaban que este era un 
animal sagrado, por su apariencia elegante y fornida, considerando que debían 
adorarlo y obedecerle. De esta manera y poco a poco, el toro fue ganando 
espacio y terminó por dominar a todos los animales. 

Con el tiempo, el respeto y la admiración que sentían los animales por él, 
se fue tornando en miedo, dados los terribles maltratos que de él recibían 
cuando algo salía mal. El único osado en enfrentarlo fue sin duda el rebelde 
zorro y es que, por su carácter tan narcisista, no soportaba que haya en la 
montaña alguien más ególatra que él, y mucho menos que maltrate a sus 
amigos. 

—A mí solo me dan órdenes el puma, el guanaco y el cóndor, no pienso 
obedecer a un extraño —dijo el zorro cruzando los brazos. 

 —Tú, zorro infeliz, por ser un atrevido y hereje, serás castigado 
severamente, dijo el toro ordenándoles al venado y a la llama que le den de 
cornadas y escupitajos respectivamente… 

Pero la llama consideró que ese era un castigo muy humillante para el 
zorro y le pidió al venado que sus cornadas sean suaves y no lo lastimen, ella 
por su parte lanzaría los escupitajos donde no puedan caerle al zorro. 

El toro no tardó en notar este incumplimiento y se dispuso a darles de 
cornadas a ambos por desobedientes. 
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El zorro, muy agradecido exclamó: —Amigos, ¿Por qué le temen al toro? 
Si todos nos unimos, lo venceremos, él, no es tan fuerte como parece, su única 
arma dañina son sus cuernos, unámonos y démosle una lección. 

Al oír al zorro, todos los animales gritaron al unísono: —Sí, ¡unámonos 
contra el toro! 

Entonces todos los animales se unieron en una sola fuerza, desde los 
aires descendió el cóndor para apoyar a sus amigos, el puma se puso frente a 
él como una barrera difícil de derribar y todos unidos se dispusieron a 
expulsarlo. 

El toro, dispuesto a hacer gala de su astucia y al verse derrotado, apeló a 
las buenas costumbres de sus contrarios. 

 —Si ustedes hablan de justicia, entonces permítanme solicitar una 
condición para demostrarles que puedo vencerlos a todos. Ustedes lucharán 
uno por uno contra mí, el cóndor deberá permanecer quieto, sin poder alzar 
vuelo y así no tendrán ventaja sobre mí —solicitó el toro. 

—Si eres tan fuerte como dices, acepta que el cóndor permanezca atado 
a tu lomo mientras luchas, así, él no podrá volar, ni te atacará desde el aire —
refirió el zorro. 

Al igual que el toro, el cóndor aceptó y una vez atado en su lomo, se inició 
la lucha entre este y el zorrillo, mientras el toro se lanzó para darle una 
cornada, este soltó su aroma pestilente inquietando al toro y al cóndor que 
llevaba atado al lomo, el mismo que para huir del mal olor, intentó liberarse, 
dando picotazos en el lomo de la bestia. 

La siguiente en enfrentarlo, fue la llama; el toro, más furibundo ahora, 
rascó la tierra y emprendió una enérgica carrera apuntando sus afilados 
cuernos hacia la llama, pero esta aguardaba preparada para propulsar toda su 
artillería líquida en el rostro del toro, antes que este pudiera concretar sus 
intenciones mientras el cóndor, motivado por la emoción del momento, agregó 
más picotazos sobre el lomo del iracundo toro. 

Cuando el puma alistaba sus filudas garras, el toro intentó huir, pero fue 
impedido por el cóndor. 

 —Si tratas de escapar, te seguiré picoteando —refirió. 
El toro, humillado y rodeado de toda la fauna andina dispuesta a 

expulsarlo de sus dominios, no tuvo más opción que suplicar que no le causen 
más daño y pedir perdón. 

El zorro no estaba dispuesto a perdonarlo y propuso a sus amigos 
desterrar al toro para siempre; sin embargo, fue el cóndor quien le recordó que 
en Andahuaylas no existe el rencor y que parte de su cultura es saber 
perdonar. 

Fue así como los animales andinos, le dieron una nueva oportunidad al 
toro y le permitieron quedarse a vivir con ellos, dándole la función de arar las 
tierras para poder facilitar el cultivo de sus productos. Así, los animales de 
Haquira, recuperaron su organización y su felicidad. 

La vanidad y el egoísmo, solo llevan a la destrucción, no obstante, 
siempre hay un espacio para una nueva oportunidad de unión y cooperación, 
este espacio se llama “el perdón para un mundo mejor”. 
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Nicole Zevallos Alarcon 
  

¿Cómo he de respirar 
si los arboles se han talado 
brusco el aire se ha cortado 

y mis pulmones han de penar? 
¿Cómo  ver ahora 

si mis ojos han cegado 
y pesados mis parpados se han consagrado 

fieles a esta oscuridad perpetua? 
¿Cómo he de andar 

si desvalido arrastro mis piernas 
jadeante y con fatigo en cada faena 

por este camino ya disipado? 
¿Cómo estrechar la esperanza 
si me asecha astuta la orfandad 

mala hierba que amenaza 
a  este mundo impío? 

Ciudad triste y empedrada 
barroca y arcaica en su forma 

¿Será hora de que acates 
las nuevas tesis de tu reforma? 
Pocos entienden la voz de Mirlo 
sutil preludio de nuevas glorias 

es el presente una fase expiatoria 
anhelados por el alma y juicio. 

Una cura de humildad 
es urgente para este mundo 

indomable en su vaticinio 
pero de coraje sobreabundo. 
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PORTUGAL 
 

Teresa Barranha 
 

A metáfora do Mundo 
  

Estávamos todos envelhecidos e ainda, 
preocupados em esconder a idade do Mundo. 

A caixa dourada que nos embalava 

era o cartão-de-visita para os outros. 
A aparência era o nosso interior. 

O nosso interior, 
um recanto de bolor. 

E assim fingíamos que vivíamos. 
Mas, o mundo… espirrou! 
De tanto adorno e latão 
Cansou e disse  - NÃO! 

E ficamos à janela, 
enquanto o Mundo se passeava. 

Aquele NÃO, era um convite 
a sermos tropas de elite 
De um Mundo melhor. 

Fresco, sem adorno nem bolor… 

 

Agostinha Monteiro 
 

Um novo mundo  
 

Juntos, é possível sonhar 

E o mundo transformar 
Num espaço único de paz 

Onde a bondade nos apraz. 
  

Reaprender a elogiar e amar, 
Sem ninguém ostracizar 

Ou até mesmo discriminar. 
  

Secar as duras lágrimas da dor 
E substituí-las pela felicidade, 
Transformar o rancor em amor 

E deixar crescer a amizade. 
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Em cada gesto procurar 
O singelo momento de prazer 

E simplesmente desfrutar. 
  

Acabar já com a vingança 
Para ganharmos a esperança 

De todos juntos criarmos 
Um Novo Mundo melhor. 

 

António Ramalho 
 

Por um Mundo melhor 
Por um mundo melhor 
onde esteja o amor, 

que tocar a vida na entrega a ti, 
o destino que o olhar envolver, 
o que percorre o pensamento 

diante de nós na certeza, 
que sentir o que está nos degraus 
é a diferença que levar a vontade, 
o que segue o corpo na poesia,  

a noite de trazer o que conseguir a tentação. 
Na aproximação da porta, 

que parecer o longe que sentir, 
percorre o pensamento de quem parecer 

a certeza que construir, 
um mundo melhor o que é sempre 
o que o Homem poderá construir. 

Nos degraus do coração, 
que perguntar a sensação aos passos para encontrar, 

descobriremos que é possível. 
Nos teus olhos, 

ó Mundo, 
vejo o destino na construção, 

que consegue encontrar o que parecer o sentimento, 
o melhor do que surge no sentido, que aprender onde 

nascemos. 
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REPÚBLICA DOMINICANA 
 

Ramón de Jesús Núñez Duval 
 

Volvamos a renacer 

 
Somos el aliento de la paz, 

tatuado en las alas del ruiseñor, 
jugueteando en la melodía del aire, 

que con aroma despierta la humanidad. 
 

Hagamos de la vida, manantial de luz, 
dibujemos en pentagrama de colores, 
el alma sublime de esencia y virtud, 
donde la grandeza es de corazones. 

 
Moléculas de lluvia, esparciendo amor, 

en bellos trigales que besan el sol, 
no entiendo, porque no es posible, 

que luchemos todos por un mundo mejor. 
 

Nos abriga el alba, porque existe Dios, 
las palomas vuelan presagiando fe, 

de que un día el planeta protegido esté, 
y el género humano vuelva a renacer. 
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VENEZUELA 
 
 
 

Pablo Quintero Rodriguez 
 

Dame la luz de este día, 
y la fuerza de luchar, 
para rescatar valores, 
levantando un ideal, 

las ideas de un poeta, 
que un cambio quiere dar. 
Este mundo que vivimos 

es posible mejorar, 
con cambios en la conciencia 

otro camino a tomar, 
con visiones futuristas, 

de respeto y familiaridad, 
perdamos el miedo al cambio, 

con entusiasmo nomás, 
un mundo nuevo es posible, 

donde haya felicidad, 
donde saquemos del alma, dicha e igualdad, 

donde la empatía fertilice, 
la familia y la comunidad, 

florezcan bosques y montañas,  
animales volverán, 

siendo el hombre un peón, 
de este ajedrez social. 

Demostrando con conducta 
que para bien vivir, hay mejor posibilidad. 
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José Argenis Peña Salcedo 

 
Un mundo mejor es posible… 

 
Cuando suelto mi soledad.  Y busco el calor de tus 

dedos y mis dedos con tus dedos buscan otras tibias 
manos y de pronto se ha formado un camino. Largas filas 
de personas con las manos tomadas han bebido de la 
misma agua cristalina del agua guerrera de la montaña. Un 
mundo mejor es posible cuando tu voz y mi voz con las 
otras voces forman una armoniosa melodía para saborear 
la dulce libertad y con todas las voces romper los fríos 
barrotes donde esta encadenada la bella libertad. Libertad 
preñada de niños negritos,  blanquitos y morenitos de ojos 
color, sabor a café con leche o negrito. Sonaran ahora los 
cuatros y los tambores tocados por la paz y la alegría.                       
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Eleutheromania 

  Aquel deseo   
                    intenso e irresistible 
                              por la libertad 
 
 
 
 
 

Escritores Eleutheros 
por Ivanna Díaz 

2020 

 
 
 
 
 

Antología “Um novo mundo é possível” – Julio 2020 
Temática propuesta por Denilson de Souza Santos, de Brasil 

Colaboración de María Crescencia Capalbo, de Argentina 
 
 
 

Seguinos a través de nuestra FanPage  
https://www.facebook.com/EscritoresEleutherosMundiales/ 

 
Descarga las Antologías auspiciadas por nosotros 
https://escritoreseleuther.wixsite.com/antologias 
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