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Palestra de Artur Valadares 

 

Sou seu antepassado e tenho muito a ensinar. Por experiência própria, ainda que em tempo 

diferente e remoto, muito do meu aprendizado que muitas vezes doeu na carne para que 

fosse de fato assimilado, gostaria tivesse ficado de herança. 

Em parte, pela evolução natural das espécies da teorização Darwiniana, já colheu. Muito pelos 

registros históricos, já aprendeu. Muito pela transferência através de minha descendência já 

compreendeu. 

No entanto, há muito mais que por amor, se eu pudesse ou percebesse em tempo, teria 

anotado como legado aos meus... 

Há lições em todas as frentes e em todas oportunidades! 

 

Já eu sou o nascimento, represento a oportunidade do recomeço, a chance de se passar a 

limpo as pendências de outrora. 

Trago comigo a vida em sua plenitude, com todas as suas potencialidades, crescerei e 

florescerei. 

Vim para vivificar. Vim para celebrar a chance renovada do progresso. 

 

Eu sou a infância. Trago comigo o cabedal do meu Espírito. Apago reminiscências do mal que 

habitou em mim e vislumbro um mundo melhor. 

A inocência da infância ensina como deveriam ser os homens. 

 

Pois muito bem! Eu sou o tempo. Incompreendido, gasto; perdido para os que lidam com a 

dificuldade de me ver passar. 

Trago, no entanto, seu presente. Diariamente! 

 

Sou a vitalidade. Dona das verdades absolutas que mais confunde os pré-dispostos a vivência 

do prazer. 

Mas minha companhia pode por outro sim, construir em base sólida: Dignificar. 

 

Sou a enfermidade. Atuo preferencialmente no campo psicológico. Radicalizado na 

incapacidade humana de controlar seus pensamentos. Não sucumbirei jamais: há muito 

campo propício a minha proliferação. Dou-me ao luxo de ensinar a quem queira se livrar de 

mim: utilize do sentimento de meu antagonismo; do nascimento, do renascimento! 

 



Sou a fé. Antídoto. Refúgio é meu segundo nome. Sou entre todos os planos Divinos, aquele de 

maior alento. 

Nutra-me e venceremos até a eternidade. 

 

Eu sou seu filho. Representação maior do que poderá entender sobre o amor. 

Vim mais para ajudar do que ser ajudado. Dê-me suas mãos. Tenho energia suficiente para nós 

dois. 

 

Já eu sou o amor. Resido dentro do seu coração. Me encontra também na lágrima, no amigo, 

no parceiro e na natureza. Sou o seu destino! 

 

Chamando-me receberá generosidade, porque sou abundante. Sou a natureza. Fui desenhada 

para alimentar. Sirvo a semente que se plantando multiplica. Então sou também o convite ao 

trabalho. 

 

Eu sou o trabalho. Entalhado para servir de ferramenta. Meus verbos conjugados são sempre 

sinônimo da minha própria essência: esculpir, lapidar, produzir, forjar, transformar, plantar, 

polinizar e assim por diante... 

Sou a ferramenta que facilita o exercício da vida enquanto esta não for ceifada pela morte. 

 

E finalmente eu sou a morte. Ou pelo menos é assim que muitos entendem: como o fim. O 

derradeiro sussurro. O pó. 

Enganam-se comigo e imputam a mim, imensurável culpa que, em verdade não tenho – a de 

deixar um rastro de destruição e dor.  

Sou, no entanto, apenas transformação. E a mais pura demonstração de amor da Criação. 

Porque sou um chamado para o coração do Pai. Uma retomada de consciência para outras 

possibilidades. 

 

Já a mim o homem costuma não ver. Sou a beleza oculta de todos os acontecimentos 

oportunizados. Permita-se procurar-me em suas experiências e então haverá sentido tão 

grandioso quanto é o Criador em sua existência. Encontrando-me a felicidade será mais do que 

apenas momentânea. 

 

Eu sou a felicidade plena. Pensou que eu não existisse? Para falar a verdade, não vejo a hora 

de me encontrar com você. 

 



Eu sou a eternidade. Em minha esteira há espaço e morada para o todo. Você faz parte de mim 

e sendo todos nós parte integrante do mesmo, assumimos o papel de Deus, que por bondade 

absoluta permite-nos sermos até mesmo Ele próprio. Experimentando Sua perfeição. 

 

Eu sou quem fala com você. Seu Anjo da Guarda. Tenho em mim a fortaleza que as vezes falta 

em você. 

Meu primeiro compromisso é com Jesus Cristo. Por intermédio e permissão Dele, posso 

afirmar: Conte Conosco! 

 

 

 


