CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Sobre este trabalho
A saudade do amigo Jonatas e a
lembrança de seu incentivo para que
realizássemos sempre algo novo é dos
móveis principais da execução deste
registro, bem como a agradável recordação
do convívio, embalado por muita música,
com os amigos do Grupo da Fraternidade
Irmã Ló e do seu Coralzinho em Belo
Horizonte.
Igualmente motiva-nos a adesão espontânea de muitos jovens a algumas dessas
canções, notadamente de participantes de
diversas edições de COMEMOFRAS e

COMEBHS*. A isso se soma, ainda, a
dedicada atuação de companheiros a
incrementar o clima de fraternidade
buscado nas melodias: são amigos que
voluntariamente auxiliaram com suas
possibilidades de expressão artística e
profissionais da música que se dedicaram
com entusiasmo e alegria.
Apesar de serem diversos os motivos que
justificam esta compilação, o intento é o de
direcionar o foco para a arte, seus benefícios e sua Divina Fonte, em agradecimento
ao Pai.
*Confraternizações de jovens das Mocidades Espíritas do
Movimento da Fraternidade e da cidade de Belo Horizonte,
respectivamente.

Este trabalho não possui finalidade econômica e, desde que pagos os custos de sua realização, eventuais
excedentes serão destinados ao custeio de obras artísticas e/ou de organizações assistenciais.

“Mas Ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavras de Deus e a guardam.”
Jesus (Lucas, 11:28)
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Denis Soares
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
Ficha técnica

Viajante do Universo
Compreendemo-nos como habitantes temporários da vestimenta física
que nada operam sem motivo. No Universo, tudo se encontra interligado por
Cálculos Divinos e, se o acaso não existe, existe a necessidade de bem
orientarmos nossas ações, a fim de lograrmos êxito na oportunidade de
redenção recebida na Escola-Terra.
Que é o Viajante do Universo? É para nós simples ocasião de trabalho a
brotar de pequena idéia e só existe porque Deus nos concedeu o ensejo de
com Ele co-criar, fazendo arte que disciplina e ameniza a jornada.
Por isso, se algo de bom puder fluir dessas canções terá sido obra
apenas Daquele que nos deu também a vida. Coube-nos, porém, a alegria de
funcionar como veículo para a mensagem de Bem que se manifesta em todos
os halos da Criação, apesar de nós.

1. Apenas amar
Voz: Denis
Violão de aço: Denis
Guitarra: Luiz Enrique
Bateria: Léo Pires
Baixo: Zazu
2. Autoconhecimento
Voz: Denis
Violão de aço: Denis
Guitarra: Luiz Enrique
Bateria: Daniel Monteiro
Baixo: Zazu
Piano: Christiano Caldas
Vocais: Cacau, Cássio,
Carolina Valverde
e Luiz Enrique

9. Novos ares
Voz: Denis, Celso Rodrigues
e Thalita Moura
Violão de aço: Denis
Guitarra: Luiz Enrique
Baixo: Luiz Enrique
Bongô e Cajon: Emília Chamone
Programação de
percussões: Luiz Enrique
Vocais: Carolina Valverde e
Luiz Enrique

5. Como é bom estar contigo
Voz: Denis e Thalita Moura
Violão de aço: Denis e Luiz Enrique
Guitarra: Luiz Enrique
Bateria: Daniel Monteiro
Baixo: Luiz Enrique
Piano: Christiano Caldas
Vocais: Ana Claudia,
Carolina Valverde, Celso Rodrigues,
Gabriel Alves, Júlia Alves,
Luiz Enrique, Thalita Moura,
Pedro Carneiro e Sheila Sabino.
6. Canção para Cristo
Voz: Denis e Tim
Violão de nylon: Tim e Luiz Enrique
Violão de aço: Denis e Luiz Enrique
Baixo: Luiz Enrique

3. Viajante do Universo
Voz: Denis e Vanêssa
Violão de aço: Denis
Guitarra: Luiz Enrique
Bateria: Daniel Monteiro
Baixo: Luiz Enrique
Piano: Christiano Caldas

7. Caminhar com fé
Voz: Denis e Vanêssa
Vocais: Carolina Valverde e Luiz Enrique
Violão de aço: Denis e Luiz Enrique
Violão de nylon: Luiz Enrique
Guitarra: Luiz Enrique
Baixo: Luiz Enrique
Percussão: Emília Chamone

4. Pulsa em nós
Voz: Denis
Violão de aço: Denis e
Luiz Enrique
Guitarra: Luiz Enrique
Bateria: Daniel Monteiro
Baixo: Luiz Enrique
Piano: Christiano Caldas

8. O dom de prosperar
Voz: Denis
Violão de aço: Denis
Guitarra: Luiz Enrique
Bateria: Léo Pires
Baixo: Zazu
Piano: Christiano Caldas
Vocais: Sheila Sabino,
Carolina Valverde e Luiz Enrique

10. A caminho da luz
Voz: Denis
Violão de aço: Denis
Guitarra: Luiz Enrique
Bateria: Daniel Monteiro
Baixo: Luiz Enrique
Piano: Tiarajú Lino
11. Herdeiros do Criador
Voz: Denis e Sheila Sabino
Saxofone: Carolina Valverde
Violão de nylon: Luiz Enrique
Violão de aço: Denis e
Luiz Enrique
Baixo: Luiz Enrique
12. Reencontro
Voz: Denis e Thalita Moura
Violão de aço: Denis
Guitarra: Luiz Enrique
Bateria: Daniel Monteiro
Baixo: Luiz Enrique
Piano: Tiarajú Lino
Flugelhorn: Paulo Márcio

13. Saída
Voz: Denis
Violão de aço: Denis
Guitarra: Luiz Enrique
Bateria: Daniel Monteiro
Baixo: Luiz Enrique
Piano: Christiano Caldas

Gravado nos estúdios Solar
e Ícone por Luiz Enrique,
Tiarajú Lino e
Christiano Caldas de abril
a dezembro de 2007.
Mixado e Masterizado
no estúdio Solar por
Luiz Enrique e Tiarajú Lino.
Produção musical
Denis e Luiz Enrique.
Arranjos: Denis e
Luiz Enrique, com
participação dos músicos.
Textos e comentários:
Denis.
Ilustrações:
Lucas Alves.
Projeto gráfico:
Tim.
Belo Horizonte,
dezembro de 2007.

“Também vos digo: Granjeai amigos com as riquezas da injustiça; (...).”
Jesus (Lucas, 16:9)

contato@viajantedouniverso.org.br
www.viajantedouniverso.org.br
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1 APENAS AMAR

13 SAÍDA
Denis

Denis

Que será melhor seguir os caminhos muitos são
Ondas e desejos vãos tentam sempre distrair
Mas que base firme então poderei eu encontrar
Se quase em qualquer lugar armadilhas já estão

Todo o céu se organiza
Para vir nos transformar
O Cristo já nos auxilia
Para vida nova alçar

A saída assim parece de outra forma buscar
Sem pra só lá fora olhar, um mundo que tanto padece
Vou de dentro retirar solução pra todo mundo
Busco o Cristo em um segundo e assim vou encontrar

Ondas de atos belos
Podem vir de nossas próprias mãos
Sentimentos triunfantes
Brotam naturais, então

Prosseguindo em frente vou, tento me modificar
Velho homem transformar, alguém bem melhor já sou
Sinto a vida caminhar, já não há mais temporal
Se o que existe é natural eu no Pai vou confiar

Vou por dentro me preparar
Pra sem rebeldia aceitar
Invencível expande o amor
Em fraternidade

Ao nosso olhar, submetido às intempéries de provas e expiações, que parece o
mundo senão um jogo de contradições e incoerências de aparência ilógica?
Contudo, verte da Fonte Celestial a saída, a virtude cristã vivenciada, que de modo
misterioso buscamos, mas curiosamente já está conosco: o Cristo vive em nós.

E eu desejo apenas amar
E todo um mar de afetos cativar
Uma luz vem pra resplandecer
Dentro do ser, para ao Pai glorificar
“Assim resplandeça a vossa luz diante dos
homens, para que vejam as vossas boas obras,
e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.”
Jesus (Mateus, 5:16)

“Mas o Pai que está em mim é que faz as obras.”
Jesus (João, 14:10)
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O amor sublimado, no sentido desinteressado e fraternal
compilado por Jesus, é o futuro de todas as criaturas, e o exercício
a que nos lançamos na faina da existência é o de lapidar o que há
de bom em nós para que consigamos apenas amar – e tudo mais
virá por natural acréscimo.
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3 VIAJANTE DO UNIVERSO

2 AUTOCONHECIMENTO

Jonatas / Denis

Bruno Resende / Denis

Conhece-te a ti mesmo e a verdade conhecerás
Veja como o mundo mais belo será
A sabedoria é chave da evolução
É preciso entender, superar a razão

Uma borboleta adentrou minha janela
Mostrando que lá fora a vida é azul e bela
O azul do infinito, o céu sem escuridão
Um brilho no olhar conquista um coração

Conhecer o mundo, conhecer você
É preciso crescer, autoconhecer
Tu és um mundo cheio de amor
Existe um universo lindo em seu interior

Vou voar no infinito, tornar-me um cometa
Sentir a Via Láctea na ponta dos dedos
Eu sou filho da luz mereço o Universo
O fruto que me seduz

Desvende os mistérios do seu coração
Acharás tanta paz para dar
Solte a tristeza, viva com emoção
Num mundo de tanta beleza
É preciso amar
É preciso amar

Deixe perfumar você merece sim
O amigo é uma flor
A mais cara do seu jardim
Ontem uma ave rara
Tocou-me com muito amor
A planta da vida é cara
A amizade meu beija-flor
Somos filhos do Sol em busca de perfeição
Felicidade é pra quem se entrega
A amizade é o amor em evolução

O “Conhece-te a ti mesmo” grego conjugado
ao “Conhecereis a verdade e a verdade vos
libertará” enunciado por Jesus descrevem, por
si sós, filosofia que justifica e orienta a senda
humana. A liberdade real e definitiva do ser,
se utilizada com sabedoria fraternal, gera
sempre amor, em expansão pelos cantos
necessitados do mundo.
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Que somos, senão viajores do
espaço infinito, bafejados pela Divina
Misericórdia e buscando perfeição?
Que temos, senão o Universo que nos
acolhe em excursões regeneradoras? E
que nos falta, se há a oportunidade
bendita de alçarmos juntos a amizade
e o triunfo do amor?

11 HERDEIROS DO CRIADOR

12 REENCONTRO
Jonatas / Denis

Jonatas / Denis

Pequenas melodias
A soar na alvorada
São insetos e pássaros
Saudando as estrelas
Num cantar de se encantar
Luas, sóis e planetas

Hoje vi você voando no céu
Com um ar de quem procura alguém
Me lembrei que o nosso amor
Não tem fronteiras
Porque quando se gosta
A gente quer de qualquer maneira

São sons da natureza
Pra agradecer ao Criador
Por mais um momento de vida
Por mais um dia de amor

Um clarão cobriu o céu
Que eu pensei que fosse me cegar
Mas com você tudo fica mais fácil
Como era de se esperar

Pedacinhos de estrelas
Esquecidos sobre a flor
São orvalhos diamantinos
Saudando o dia furta-cor
Por curar feridas
De um passado de dor

Mas agora tenho asas pra voar
Eu vou aonde eu quiser
Eu vou te procurar, amigo
E vou ficar contigo pro que der e vier

Somos frutos do tempo
Temos brilho e valor
E filhos da perfeição
Traços de um Pai de amor

Uma nuvem cobriu o céu
E o dia então escureceu
E de repente você desapareceu
Mas o meu coração e o seu
E esse amor que não se esqueceu
E novamente você me apareceu

Revivesce a natureza, dia após dia, com
suas histórias de indescritíveis belezas,
convidando-nos maestralmente a notar a
Divina Presença em cada detalhe que nos
parece esquecido sobre a Terra, mostrandonos que em tudo repousa o traço da
perfeição – inclusive em nós.

O sentimento sublimado que une
corações afins não conhece limites e
se propaga mesmo quando nimbado
pelas nossas próprias imperfeições. E
o amor vence sempre, criando os
meios de que necessite para se
estabelecer em plenitude.
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9 NOVOS ARES
Jonatas / Denis

10 A CAMINHO DA LUZ
Denis

Gotas de chuva que enchem um mar
Flores molhadas de um outono a passar
Frutos maduros é tempo de amar
Foi-se a noite é o fim da escuridão
(é tempo de amar)
Pra iluminar, pra encher seu coração
Foi-se a noite é o fim da escuridão
Pra encher seu coração

Vem surgir crescendo como um sol
Fruto que vem nascer
Brotar em nossas mãos
Engrandece o coração
Que se vê em redenção e em paz
Ser, poder com o Cristo conviver
Salvador que traz em si
Boa Nova, Lei de Amor
Implantar um ideal
Que acaba um temporal e faz

Um novo momento que brilha no ar
A vida é movimento latente a se encontrar
Corações prontos pra o bem praticar
Deixe o mal, deixe a tristeza e a solidão
(pra o bem praticar)
Pra viver nova estação, pra melhorar
Deixe o mal, deixe a tristeza e a solidão
Pra melhorar

Todo mundo vir a compreender
A beleza da flor
Homem crescer e se entender
Personagem essencial da história universal
Um planeta que evolui

Com pequenas maravilhas
O bem o mundo vai mudar
Será tempo de amar, de felicidade no ar
Com pequenas maravilhas
O bem o mundo vai mudar
Será tempo de amar

Segue o homem como permite Deus
Nos parece um dilúvio
Mas é um rio calmo a correr
Que nos dá o elementar
Que é ver e enxergar o caminho para a luz

A trajetória de espírito em lutas muitas
vezes encontra ocasiões de outono da alma.
Já é hora de iluminarmos de modo definitivo
o nosso íntimo, por meio da renovação que
restaura e encoraja, cotejando novos ares:
ares de um tempo de amar.
08

Presenteia-nos o Pai com o temporário
olvido do passado, mas não devemos nos
esquecer da perenidade da existência e da
nossa realidade de seres autodetermináveis
e responsáveis, coletivamente, pelo rumo da
marcha humana. Somos protagonistas da
história a caminho da luz.

4 PULSA EM NÓS

5

Bruno Resende / Denis
Pensamentos em luz
Nuvem branda de amor
Que leva a Jesus, o Mestre
Mensageiro da paz

COMO É BOM ESTAR CONTIGO
Denis
Não é todo dia que a gente
Olha e pára pra pensar
O quanto gosta, sente, luta
E usa a nossa força sem parar
Enquanto o tempo passa agitado
A gente fica a lamentar
As oportunidades já perdidas
Do passado não vão voltar

Corações em prece
Laço celestial
Que fortalece o passo
Nessa trilha sem fim

Mas quando eu lembro e vejo
Quanta coisa boa que eu já vivi com você
Eu sinto a energia envolvente
Do passado a renascer
Só lembro e agradeço muito ao Pai
Pela beleza de na mente eu te trazer
Sua luz, essa lembrança sempre forte
Só me deixa assim dizer

Do infinito passar, esferas ultrapassar
Além do céu e do mar
Muito além de cosmos e sóis
Mas tão perto de nós
Que sinto o teu pulsar
No coração, no coração
Quem dera eu tivesse asas pra contigo voar
Cruzar com horizonte, terra, céu e mar

Penso em você
Em como é bom estar contigo
Sinto o porquê
Tanta alegria em ser seu amigo

A proximidade de Jesus conosco não passa
despercebida. Ele nos conhece intimamente,
a cada um, e por cada um atua em pulsações
amorosas, porque nos têm por ovelhas que
não prescindem de ser apascentadas em
suas inúmeras necessidades.
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Transcorre a vida, célere, e a sensação
de guardarmos junto a nós o carinho dos
amigos nos reconforta, seja qual for a
transitoriedade em que estacione o
vínculo, segundo necessidades que Deus
inequivocamente conhece. Por isso,
jamais olvidaremos nós amigo tão
amado e saudoso.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

6 CANÇÃO PARA CRISTO

7

Igor Michalick / Denis

8

Denis

Sinto vibrar e iluminar
No mais que eu insista querer e me esforçar
Forte em mim se faz a presença
Não fica longe de toda a união
É que dentro me envolvo em um sonho bom
Relembrando a montanha que grande se ergueu
Ando firme, caminho e dou minhas mãos
Abro os braços e estico alcanço o dom

Feliz eu vou no meu caminho
Sempre a cantar
Sinto o meu coração pular
É alegria solta no ar
Creio em Deus Pai
A nos amparar, a nos amar

O cenário da crucificação de Jesus
ainda nos remete às mais fundas
reflexões. Lembrar os passos do Mestre
inspira conclusões no sentido do amor e
da fraternidade, pois outra não pode ser
a resolução do coração que verifica a
essência das vivências do Cristo.

O DOM DE PROSPERAR
Na canção que vem do coração
Sinto o amor vibrar em emoção
Calor, um sol por dentro a esquentar
Forte é a união que está a se pensar

Eu posso agora um monte transportar
Pois sinto aqui, vejo Jesus a me guiar
Contente, assim, perto de ser feliz
Encontro a alegria que eu quis

Não consigo viver sem pensar em Você
Vou seguir Seus passos em busca do amor
Praticar a fé com devoção a Deus
E semear a esperança como se planta uma flor
Buscarei os caminhos da fraternidade
Falarei dos exemplos que eu mesmo vi
Praticarei a fé, o amor e a caridade
Amarei ao próximo como amei a Ti
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Denis

Eu que tenho fé
Vou forte a caminhar
Pois acredito que assim
Tenho Jesus bem perto de mim
Acreditar que alguém
Nos olha do além
Faz-nos ter forças pra seguir
Pular barreiras, muito construir

Vento, sopra uma brisa
O cenário está pronto pra um dia com um triste final
Nuvens correm o céu
O tempo passa e apertam-se as coisas no meu coração
Silêncio, calam-se as bocas
As lágrimas olhares e suspiros trazem o temporal
O Sol se esconde nas nuvens
A imagem da cruz na montanha envergonha a nação
Sangue, coroa de espinhos
Cada passo eu Te lembro falando a respeito do amor
Medo, pulsos cravados
Anunciam as mudanças e paz de uma nova era

Tenho medo dos rumos que trilharei
Dos inimigos que entrarão em meu caminho
Ilumina-me Pai e não me deixe só
Quando penso em Ti sei que não estou sozinho
Minha força é a fé que parte Desse nome
Que remove montanhas em nome do amor
Leva a felicidade onde mora a dor
O alimento da alma para os que têm fome

CAMINHAR COM FÉ

De prosperar
A bondade que
De prosperar
A bondade que
De prosperar
A bondade que
De prosperar
A bondade que
De prosperar

faz dar asas, asas pra voar
faz dar pernas, pernas pra subir
faz dar braços, braços pra alcançar
faz dar mente, mente pra criar

Crescer, na construção de sermos melhores, é
dádiva da Criação para que excedamos as
possibilidades ora já hauridas, na adequada
utilização dos talentos que recebemos. Progredir
sempre é atributo imperativo da Divina Lei e
compete-nos criar asas que suplantem, amanhã,
o que podemos hoje.

A montanha transporta-se daqui para
ali sem, contudo, desrespeitar as
inexoráveis Leis Universais. Se o faz, é
que se rende à persistência serena e
intencionada no bem, guiada pela Luz
Divina, contra a qual nada pode resistir.
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