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 Poema Pra Quem Eu Amo

  

"I can't count how many times I felt alone and with cold 

But even though, U never left me even when I thought I could

Every day I feel even more that you'll always be my world

Cuz only with U, I feel like I'm gonna be what I never thought I would"
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 Poema Pra Todo Mundo

  

"Uma das únicas coisas que você nunca deve fazer

É a de deixar de mostrar pro mundo quem por dentro é você

Até porque a sua essência é o seu grande e maior tesouro

Nunca a esconda, porque ela por si só vale mais do que qualquer ouro"

Página 10/90



Antologia de Paulo Nunes

 Poema Pra Quem Desaprendeu a Viver

  

"Don't forget that in this life we must never stop moving

Til cuz no matter what our mistakes were, the important thing is to always give our best and doing
right

On this journey we face, it's always worth remembering that we have nothing losing

Let's live every moment with those we love on the side, without stopping of fight"
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 Poema Pra Quem Não Perde Tempo

  

"In this world, we're players and for the opinions of others we don't care

We don't have time to waste, we have our lives to live

Every time we focus on what we love, that's where don't we feel bare

Cuz we're growing in what we do and it makes us feel alive"
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 Poema Pra Quem É Jogador Caro

  

Essa vida foi, é e sempre será o nosso jogo  

Uma vez jogadores, pra sempre jogadores 

Vamo bugar geral em todo lugar, a todo vapor com todo fogo 

Nunca deixando que as rejeições se tornem as nossas dores 

Esse mundo não perde nada por nos esperar 

As pessoas não sabem o quanto que nós podemos agregar 

Então, sem perder mais tempo só bora logo brilhar 

Ao mesmo tempo deixando toda vez aquele gostinho de quero mais 

Onde daí vem a nossa abundância e pra voltar a ser carentes jamais seremos capaz
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 Poema Pra Quem Sabe Amar

  

"Our love is something that we can't even understand

But we don't even need to, just know that I'm gonna be here, holding in your hand

It's only when I'm with U that I can feel a peace that soothes my heart

No matter how much time passes, what we feel will remain the same as it was at the start"
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 Poema Pra Quem Encontrou a Pessoa Certa

  

"After all, I just wanted to say something to U right now

May every step we take together keep to be slow

'Cuz every time we see each other, we're never feeling down

Not to mention that every hug and kiss is wow"
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 Poema Pra Quem Ama Jesus

  

"I'll never wanna know what it's like to live without you

Just when I remember you're always with me, it brings hope back to my head

Jesus, you are and forever be the only reason for my peace true

I'll always preach about your love, no matter where I go until to my dead"
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 Poema Pra Quem Me Deixa Sem Jeito

  

Next to you, I lose my posture just looking at your face

With your hug, my only desire is to live a life together that nobody has ever had

With your kiss, I can only say that on your side I'll never find a better place

With your smile, I'll always find the peace I need when I'm mad

When I need help to know where I am, I'll remember us, and that way I'll find the track

With you living in an unusual way, where there's no turning back
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 Poema Pra Quem Realmente Merece Você

  

Who doesn't know me and see me with you, ever think I'm crazy

But actually, to improve all your day I never get tired of fight or try

Because to live what I most want with you, I'll never be lazy

You know I'll always be here, whether you're smiling or wanting to cry
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 Poema Pra Quem Tá Precisando

Muitas vezes queremos sempre fazer tudo por todos 

O que sempre, em todo caso, só acaba nos deixando doidos

Não devemos viver perdendo tempo com quem nem merece um pingo da nossa atenção

Precisamos saber quem realmente é recíproco e que vale a pena demonstrar nossa intenção

Somos únicos, somos incríveis 

Temos nossos mistérios e também nossos segredos

Mas essas coisas só devemos compartilhar com quem por perto não sentimos nenhum de nossos
medos

Esse mundo é recheado e vasto com gente de todo tipo

Mas só confie mesmo naquela pessoa que tá sempre contigo

Naquela pessoa que sempre é considerada mais do que só um amigo

Porque quando você precisa, é ela que tá sempre ali pra te livrar de qualquer perigo
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 Poema Pra Quem Sente Aquela Saudade Daquela Pessoa

  

When we spend time away, I already miss you and I wanna live more with U than before

I love your company no matter any where, no matter all the time

Every moment we approach us, our hearts's and our minds no longer nervous like it used anymore

Every time we're kiss and we're hug, we know I'm yours and you're mine
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 Poema Pra Quem Ainda Tem Timidez

De tempos em tempos, o ser humano tende sempre a cair em um mesmo erro

O de alguma forma, querer parecer ser perfeito na frente de quem não conhece e que o deixa sem
jeito

Mas na verdade, toda vez ele vacila por assim tentar e constantemente se sabota por assim
continuar

Se passar por alguém que você não é, só te leva a cada vez mais perder em si toda e qualquer fé

Uma coisa que nunca vai mudar é que o julgamento sempre vai existir, mas isso de maneira
alguma deve nos levar a parar ou a querer desistir

Porque uma coisa que temos que ter em mente, é que jamais vamos conseguir agradar todo
mundo, não importa quantas vezes a gente tente

O que importa mesmo é o valor que a gente si dá antes de qualquer outra pessoa, é o amor que a
gente planta e colhe por dentro por mais que até nos doa

É a paz que cada um de nós cultivamos no nosso coração, que brota e explode no peito de tanta
emoção

Por isso, quando formos e tivermos de frente pra conhecer alguém, temos que lembrar que não
precisamos e nem devemos imitar ninguém

Porque só o que somos já basta e serve pra mostrar que estamos sempre nos superando e indo
muito além
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 Poema Pro Autor Dos Meus Poemas

  

I'll never wanna know what it's like to live without you

Just when I remember you're always with me, it brings hope back to my head

Jesus, you are and forever be the only reason for my peace true

I'll always preach about your love, no matter where I go until to my dead
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 Poema Pra Quem Ainda Tem Medo De Se Expressar

"Nessa vida, uma coisa é certa, sempre vão aparecer pessoas querendo nos apoiar e outras só pra
nos derrubar

Mas nada do que falem ou do que façam pode nos levar a querer não continuar

A querer jogar tudo pro ar, a querer até se matar

Porque pensamentos e opiniões são apenas o que são e ninguém consegue parar uma pessoa
quando ela sabe onde tem posto a sua convicção

Se correr atrás do teu sonho vai levar a muita gente a te achar como alguém estranho

Então que assim seja, mas vamo continuar seguindo firme no nosso propósito e lembrando que é
possível conseguir qualquer coisa, não importa qual seja o tamanho"
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 Poema Pra Quem Ainda Tem Medo De Se Expressar 2

Uma coisa que nós nunca devemos permitir que saia da nossa cabeça

É que somos como estrelas em um mundo onde muitos estão com o seu brilho ofuscado

Por medo de não serem aceitos ou pelo que da sua luz terão pensado, mas na verdade estamos
aqui justamente pra brilhar e fazer com que o nosso legado jamais desapareça ou que alguém nos
esqueça

Porque enquanto estamos vivos, todo ar que respiramos e a cada dia que levantamos, são motivos
que nos mostram que não vale a pena sermos negativos

Pois a vida tá e sempre esteve aí, vamo viver e aproveitar antes que seja tarde demais ou que leve
muito tempo pra gente cair em si
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 Poema Pra Quem Não Entende A Vida

  

This life was, is and will always be our only game

Every day we are evolving, never continuing the same

Therefore, let us value everything and everyone, at every step we take

And the most important thing's not to finish this game, it's to enjoy all we make
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 Poema Pra Quem Quer Se Emocionar

  

What we're most proud to say is that you met me and I met U

Every second together we feel like we deserve each other too

I walked into your life and U in mine to make things not just good, but the better

No matter what it's, we'll never let go of our hands when the problem weather

Página 26/90



Antologia de Paulo Nunes

 Poema Pra Tentar Resumir A Vida

Nesse mundo em que vivemos, sempre vai existir pessoas de todo tipo, umas vão nos abraçar e
nos amar e também outras vão nos julgar e nos odiar

E tá tudo bem com isso tudo, mas de uma coisa eu bem sei, em meio a essa realidade, pra falar de
quem realmente eu sou, jamais serei mudo

Nunca tenha vergonha de mostrar o seu lado mais autêntico e natural

Nunca se expresse menos com medo ou com receio dos comentários de geral

Se não tiver faltando com o respeito ou passando do limite, pra ser e mostrar quem você é, jamais
hesite, jamais fique triste

Apenas queira mais se divertir, apenas queira mais sorrir do que ficar de mimimi

Vamo viver o quanto antes, aproveitar como nunca e não se permitindo esquecer que o tempo
pode voar o quanto for, mas o legado que deixamos aqui é o que realmente dura
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 Poema Pra Quem Nunca Saiu do Lado

  

"Eu não sabia que ficaria tão feliz com a tua vinda

Nem imaginava que você mudaria tudo quando viria

Mas eu ainda vou além, como tu não existe ninguém

Quando tu entrou, simplesmente me mudou

Tua aparência foi a última coisa que eu olhei

Porque teu jeito me conquistou de uma só vez

E a tua essência fez a alegria encher meu peito

Me deixando sem graça, porque eu era o tipo de cara que achava

Que nessa vida não precisava de mais nada, mas só do teu lado

Eu consegui perceber que vivia da maneira mais errada"
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 Poema Pra Quem Quer Se Emocionar 2

"When we think we'd never find anyone in this world to be what today you're from me and that I'm
from U

That's when we made wrong, cuz together we felt always in home and never be alone

Heaven came for us when U into in my life and I into yours too

We'll still live things that nobody has ever had the brave to do and we'll feel others that will seem like
we're made of stone

No rush to enjoy every second side by side, doing everything so slow

We found the meaning of love just by looking and aprecciate our eyes and moments and that's all
we know

When we're smiling and having fun, we gotcha that we're where we should be

Even if we are far from each other's company, we'll never forget that I can count with U and U with
me"
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 Poema Pra Tentar Resumir O Amor

O amor pra mim vai muito além do que os nossos olhos e ouvidos podem captar

Ele sempre rompe e atravessa qualquer barreira que a dor ou o ódio podem criar

Ele não é somente tratar bem ou simplesmente ajudar, se aprofunda muito mais em mexer no
coração e na alma curar

Quando estamos precisando de um abraço ou de algum gesto, o amor vem pra mostrar que nessa
vida tudo é incerto

O que mais conta é uma atitude que prove o que é em si o amor, porque muitas vezes em tempos
de frio ele pode ser a única coisa que será o nosso calor

A única talvez que vai nos curar, que vai incentivar qualquer outra pessoa que o recebe a continuar
vivendo e jamais deixando a sua alegria murchar

O amor é capaz de ressuscitar uma alma que nem morta sabe que estar, em nossas vidas ele tem
um grande poder de nos transformar

Quando fazemos sem esperar nada em troca, mostramos que Jesus é o único exemplo que
devemos imitar, pois só o que Ele fez na cruz por nós resume bem o que é amar
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 Poema Pra Quem Encontrou A Pessoa Certa

When we think we'd never find anyone in this world to be what today you're from me and that I'm
from U

That's when we made wrong, cuz together we felt always in home and never be alone

Heaven came for us when U into in my life and I into yours too

We'll still live things that nobody has ever had the brave to do and we'll feel others that will seem like
we're made of stone

No rush to enjoy every second side by side, doing everything so slow

We found the meaning of love just by looking and aprecciate our eyes and moments and that's all
we know

When we're smiling and having fun, we gotcha that we're where we should be

Even if we're far from each other's company, we'll never forget that I can count with U and U with me
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 Poema Pra Quem Você Mais Deseja

  

"When I thought that my world is only collapsin' down

That's when U came and showed me how good life can be and from us I'll never wanna leave

But before I do all that, I just know that I'll want U by my side, not just for now

I need ya forthat this journey that we have ahead, every step will be taken with love, without never
failing to believe"
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 Poema Pra Quem Quer Algo Mais Quente

"At every moment that my face turns to yours, that your body of closer mine and while our lips are
working together deep

We already feel like we have all what's takes and for no one we even don't need to fake

Our follies and our holding hands forever in our heart we'll keep, when we speak, never comes that
desire to asleep 

When we're on our presence we never get bored, cuz U and me count on each other to happen
anything we make 

Giving up on us is the only thing that has never crossed my mind in all this time, cuz wherever I go, I
know that U I'll take" 

  

Nunes Paulo, 2021....
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 Poema Pra Quem Serve Jesus

  

"When I don't even know what I'm supposed to be or feel, you're always my answer and my line

When I remember that you're here with me, it brings me to relief and see that everything will be fine

I don't wanna be following U by sometimes, but every all my day, with your word I can live and to
think

When I see U never forget me, I just run to U without even giving time to blink" 

  

Nunes Paulo, 2021......
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 Poema Pra Quem Pensa Em Desistir

"Tem dias que também esqueço o motivo pelo qual eu existo 

Mas aí, apenas lembro que pra Jesus eu vivo e entrego a Ele tudo que sinto 

Sem Ele em minha vida, não consigo compreender o sentido de ser e de viver 

Só sei que pra glorificar o nome Dele, eu jamais irei me esconder" 

  

Poeta das Madrugadas, 2021..... 
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 Poema Pra Quem Não Me Conhece

Por mais que em certas horas eu até pense em jogar tudo pro ar e simplesmente arregar

Apenas me lembro que é nos meus piores dias e momentos que eu realmente cresço

Apenas entendo que nessa vida não importa qual seja o meu objetivo, pra conquistá-lo terei que
pagar o devido preço

A pressão hoje em dia pra mim é na verdade um grande privilégio, porque só através dela que eu
começo de verdade a jogar sério sem me sentir mais no tédio

Comecei também a ficar mais viciado no desconforto, pois quando faço algo que não tô habituado,
é só aí que eu sinto mesmo que não tô morto

Por isso, eu te convido a enxergar esse mundo e essa vida como um oceano vasto de
oportunidades

Onde muitas vezes só focamos no nosso mundinho e esquecemos que estamos em meio a outras
realidades

Onde também várias chances passam todo dia na nossa frente, dito isso nunca deixe de tentar ou
permitir que o medo domine a sua mente

Porque uma coisa nova no começo é e sempre será algo fora da nossa rotina, algo que jamais
experimentamos antes

Mas que podemos com o tempo nos acostumar e vermos como as coisas podem mudar em
questão de instantes

Muitas vezes só basta uma única atitude

Uma ação sua que pode fazer com quer aquela situação mude

Um gesto seu que pode mostrar pra alguém que você não é do tipo que se ilude

Jamais seja uma pessoa que entra na vida e na história de outra pra sugar ou querendo só receber

Prefira iniciar a sua jornada com alguém simplesmente pra agregar e não querendo só colher

Viva com intensidade ao lado de quem você sinceramente se sente bem a vontade

Faça da sua vida um portal de entrada pra coisas novas e sempre que puder, mate qualquer
saudade 

Em outras palavras: Pouca importa qual for a sua idade, nunca fique adiando de viver e deixando
de aproveitar o que têm, porque depois já pode ser tarde!
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 Poema Pra O Nosso Amor

If this life's like a box of surprises, so U were the best that showed up to me

Only by your side and when we're alone, I feel like I'm where I supposed to be

The happiest times of my life that one day I'll ever remember, in my memory just for us I'll to see

I'll look deep into your eyes and call U my señorita, already that your way of being tells me it'll be
worth it

Till even cuz without your company, nothing'ld have more sense and wouldn't even work it

Taking each step together and taking our time, therefore we go

We'll enjoy every detail in this journey and make it will only be beautiful if it's slow 

  

Eu escrevo nas horas em que você dorme, 2021....
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 Poema Pra Falar Um Pouco Sobre A Vida

Essa vida pra mim é literalmente como um jogo sem intervalo, uma aventura em que até o dia que
eu morrer, vou fazer tudo valer a pena, porque pra conseguir o que quero eu não descanso e nem
paro

E eu não sei o jeito que você joga, mas o que só entendo é que não há ninguém, além de mim
mesmo, responsável pela minha própria evolução

Eu apenas me lembro e te digo que pra qualquer um de nós crescer nessa maratona, temos que
manter os nossos pés no chão e continuar com uma boa ambição

Quando tudo ao nosso redor tiver dando errado, somos os únicos que podemos reverter isso e
fazer o jogo virar

Quando a tempestade e os dias difíceis tiverem chegado, somos os únicos que podemos fazer com
que tudo e todos joguem ao nosso favor sem ao mesmo tempo vacilar

Uma coisa nessa vida é mais do que garantida: Não importa o que seja, quanto mais uma coisa a
gente pratica, sempre melhor nisso nós fica

Ainda mais se for aquela coisa que a gente muito ama, porque com toda certeza temos algo que
nos tira tanto o fôlego que nos faz perder até o sono enquanto estamos na cama

Nem nada chega perto, nem qualquer palavra pode ser suficiente pra explicar a sensação que dá
só em falar de algo que combina tanto com a nossa essência nesse mundo

Porque pros outros pode ser apenas algo mais simples ou até complicado, mas pra cada um de nós
deixa toda vez o nosso coração muito animado, porque aos nossos olhos aquilo transcende até o
que é profundo

Não sabemos o dia em que morreremos, é assim que todo dia essa caminhada percorremos, pois
se soubéssemos a vida nem teria graça, então por isso aproveite ao máximo, saindo sempre do
automático e o que quiser fazer, simplesmente faça

Quem não se arrisca, consequentemente nunca petisca, até porque nessa jornada que estamos,
quem não se entrega ao processo e nem luta pelo que sonha, nada nessa vida conquista

Deixaremos no final um legado que na vida das outras pessoas irá marcar

Ou seremos lembrados como alguém que os sonhos dos outros jamais deixou de incentivar ou
então como uma pessoa que nunca entendeu a real importância do seu verdadeiro eu mostrar

A questão toda é: Depois que morrer e pra quem nessa caminhada ainda for continuar, como
recordado quer ser e como realmente lembrado você será?....."
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 Poema Pra Falar Um Pouco Sobre A Vida

"Essa vida pra mim é literalmente como um jogo sem intervalo, uma aventura em que até o dia que
eu morrer, vou fazer tudo valer a pena, porque pra conseguir o que quero eu não descanso e nem
paro

E eu não sei o jeito que você joga, mas o que só entendo é que não há ninguém, além de mim
mesmo, responsável pela minha própria evolução

Eu apenas me lembro e te digo que pra qualquer um de nós crescer nessa maratona, temos que
manter os nossos pés no chão e continuar com uma boa ambição

Quando tudo ao nosso redor tiver dando errado, somos os únicos que podemos reverter isso e
fazer o jogo virar

Quando a tempestade e os dias difíceis tiverem chegado, somos os únicos que podemos fazer com
que tudo e todos joguem ao nosso favor sem ao mesmo tempo vacilar

Uma coisa nessa vida é mais do que garantida: Não importa o que seja, quanto mais uma coisa a
gente pratica, sempre melhor nisso nós fica

Ainda mais se for aquela coisa que a gente muito ama, porque com toda certeza temos algo que
nos tira tanto o fôlego que nos faz perder até o sono enquanto estamos na cama

Nem nada chega perto, nem qualquer palavra pode ser suficiente pra explicar a sensação que dá
só em falar de algo que combina tanto com a nossa essência nesse mundo

Porque pros outros pode ser apenas algo mais simples ou até complicado, mas pra cada um de nós
deixa toda vez o nosso coração muito animado, porque aos nossos olhos aquilo transcende até o
que é profundo

Não sabemos o dia em que morreremos, é assim que todo dia essa caminhada percorremos, pois
se soubéssemos a vida nem teria graça, então por isso aproveite ao máximo, saindo sempre do
automático e o que quiser fazer, simplesmente faça

Quem não se arrisca, consequentemente nunca petisca, até porque nessa jornada que estamos,
quem não se entrega ao processo e nem luta pelo que sonha, nada nessa vida conquista

Deixaremos no final um legado que na vida das outras pessoas irá marcar

Ou seremos lembrados como alguém que os sonhos dos outros jamais deixou de incentivar ou
então como uma pessoa que nunca entendeu a real importância do seu verdadeiro eu mostrar

A questão toda é: Depois que morrer e pra quem nessa caminhada ainda for continuar, como
recordado quer ser e como realmente lembrado você será?....."
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 Poema Pra Aquela Pessoa Especial

"I can be anywhere in this world, but I'll only feel great if I go by your side

I can be ashamed of anything, but just with U that I haven't afraid to show who I really am and this to
nobody I don't hide

You and me can be going through our worst time, but in each other's company we always feel free

Just knowing that I can count on U for everything, I don't just call U when I need most, but all the
time, cuz I love U and for the my lifetime, I want U here with me

I never thought I'd meet someone like that, I'm so grateful to God that U showed up at the right time,
and together we'll make what we dream and what we can

After all we've been through, I feel that thanks to U I'm a better man

If I've changed so much until today, it was thanks to having U and your unique way of loving and of
being

A couple years ago

I thought my life was gone and I was just existing, for me it's was all I was go and also my only true

But when U arrived, I realized this was things of my mind, now all what I really know is that for what
we want so badly, just we'll do

We're so addicted to our own love that it is like our dope, but no matter what lies ahead, with it we'll
always have peace and hope" 
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 E Para O Nosso Louvor ( feat. Shawn Mendes - Paródia )

" Sempre sem você não sei o que eu faço e nem sei pra onde vou

Quando te vejo aqui comigo, sinto que posso ser quem eu sou, (yeah)

Se eu tivesse um único dia, tu seria minha maior alegria

Contigo eu irei onde der, (oh, oh)

Sempre sem você não sei o que tenho

Só o meu amor que te dou"

" E para o nosso louvor

Quando tu olha pra mim

E sem muito o que dizer

Vou correr apenas pra ti, (yeah)

E para o nosso....."

" lou-lou-louvor

E para o nosso

lou-lou-louvor"

" Pouco importa o que eu te diga

Sempre te vi mais do que só uma amiga

Teu abraço melhorou a minha vida

Teu beijo deixou ela mais colorida

Não quero nem lembrar do que preciso

Pro nosso amor essa canção eu dedico

Do meu coração você nem mesmo sai

Quando quiser ir, só me falar que a gente vai"

" E para o nosso louvor

Quando tu olha pra mim

E sem muito o que dizer

Vou correr apenas pra ti, (yeah)

E para o nosso....."

" lou-lou-louvor
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E para o nosso

lou-lou-louvor"

" Sempre sem você não sei o que eu faço e nem sei pra onde vou, (yeah)

Quando te vejo aqui comigo, sinto que posso ser quem eu sou, (oh,oh)

Só você meu amor

Quando tu olha pra mim

E sem muito o que dizer

Vou correr apenas pra ti, (yeah)

E para o nosso....."

" lou-lou-louvor

E para o nosso

lou-lou-louvor

E para o nosso....."

 

  

Thanks Shawn, you inspired me.....
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 Poema Pra Quem Pensa em Desistir 2

Toda vez que a gente pensar em alguma hora se render e achar que por dentro tudo que existia de
bom simplesmente acabou 

É nesse momento que devemos pegar as coisas que deram errado e aprender com elas pra
reverter o que ainda no fundo nos restou

Usando o ponto mais fraco que temos e convertendo ele pro nosso mais forte, vivendo e sendo o
que tanto a gente queria e que ninguém antes botava fé, dizendo que tudo se resumia a uma pura
questão de sorte

Fazendo o que mais temos vontade sem temer de jeito algum a morte, aproveitando o hoje sem
medo nenhum do que pode acontecer, se tornando em todo caso o seu próprio suporte

Acredito que não vale a pena viver de verdade com o tempo que temos nas mãos só quando algo
novo acontece, até porque não importa onde ou com quem estamos, não devemos parar de
batalhar até obter o que a gente merece 

Quando no fundo você começar a duvidar de si, se lembre que não importa o que vier, se descubra
e encontre nessa vida o seu propósito de tá aqui

O motivo de ainda tá respirando, de a cada manhã tá se levando e sendo o que é, fazendo isso
pelo teu próprio bem, apenas por ti e pra mais ninguém

Durante todo esse processo, jamais procure adiantar ou pular qualquer etapa que seja, achando
que vai conseguir algum tipo de sucesso

Queira e sempre esteja disposto a aprender e também a ensinar, sabendo que nessa jornada até o
fim somos eternos aprendizes e que estamos aqui nesse mundo realmente pra se ajudar

Prefira ser alguém que vai ter se tornado uma inspiração pra outra pessoa, um exemplo que vai ter
sido digno de ser seguido, deixando um legado depois de morrer que jamais pelos outros será
esquecido

Escolha fazer o que não quer por agora pra lá na frente conquistar o que tanto sonhou sem mais
demora

Lute a cada dia e passe por toda fase entendendo que não se trata do que a gente têm, e sim das
experiências e das pessoas que do nosso lado a gente mantêm

Essa vida é tão breve e tão curta, que não devemos perder o nosso precioso tempo tentando
controlar o que não podemos, pois só assim pra gente de fato viver e também só desse jeito que
ninguém surta

Um lema que levo comigo pra onde quer que eu vou e quero que contigo assim seja, não importa o
que nessa caminhada te desanimou:

"Eu faço o que não gosto pra conseguir o que quero, não temo o que pode vim pela frente, pois só
sei que pra alcançar o meu objetivo, não dependo da ajuda de ninguém e também nem espero. Até
porque na minha vida, o único que vai colher mesmo o que foi plantado sempre será eu e não
importa no que deu, vou ter que tá preparado pra qualquer resultado. Sem nenhum exagero eu
continuo lutando e muito menos com desespero eu caminho em busca do que venho sonhando"
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Nunes Paulo, 2021.... Pra quem chegou até aqui, gratidão! Depois deixa o comentário aí e
seja sincero sobre qual parte mais gostou e que tocou no teu coração!
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 Poema Só Pra Tu e Pra Gente

"Toda vez que me pergunto onde e com quem eu devia realmente estar

Só contigo eu consigo perceber que pra mim, ao teu lado é o melhor lugar 

Por mais que a gente esteja distante, a sua voz eu continuo ouvindo no meu coração e na minha
mente a cada instante

A nossa conexão é tão simples e tão leve, que a gente nem repara no que fez ou nas coisas que
também deve

A nossa amizade é uma coisa que vamos guardar e levar até o fim, não importa o que aconteça
com tu ou o que venha até mim

Você me faz enxergar essa vida com outros olhos e esse mundo de outro jeito, se estamos assim
até hoje, pra mim é porque o destino de Deus pra gente é simplesmente perfeito

É incrível e especial a maneira como um com o outro sentimos total conforto, quando acordo com
teu bom dia, já naquele momento da minha manhã nem me sinto mais morto

Eu valorizo muito cada detalhe e cada jeito que somente tu têm, aprecio e invejo a simplicidade e
humildade que vejo em ti, pois nos dias de hoje tá muito difícil de encontrar isso tudo em alguém

Quando estiver se sentindo mais pra baixo ou com vontade de parar, se lembre que você pra mim é
um exemplo de que em meio as dificuldades dessa jornada, vale a pena continuar

Sempre que se pegar imaginando que nada nessa caminhada vai conquistar, comece a olhar pra
dentro de si e só assim vai ver que nesse mundo você veio pra brilhar

E também, não sei se algum dia teremos algo a mais, mas já sou grato a Deus por nessa trajetória,
ter te encontrado e visto que ainda nessa Terra existe pessoas boas que nos trazem esperança de
um futuro melhor e cheio de paz"

Já que me pediu, fiz kkkkkkkkk.... Depois tu me dá uma nota de 0 a 10....
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 Poema Pra Falar Um Pouco Dessa Vida

Essa vida pra mim não é e nunca foi sobre as coisas materiais que temos ou as que deixamos de
ter

Até porque, não importa o que nos aconteça, o que sempre vai valer a pena no final são as
conexões que fazemos e que continuamos a manter

As pessoas que do nosso lado mantemos vão ou nos inspirar ou então ofuscar o nosso jeitinho
único de se expressar e de ser

Por isso, as amizades que ao longo dessa jornada devemos guardar nunca podem querer nos
diminuir ou nos impedir também de crescer

Não importa quão grande seja os nossos sofrimentos, passaremos e venceremos eles, se em
nossas vidas a gente cultivar os melhores relacionamentos

Pouco importa os nossos bens ou o nosso dinheiro, jamais podemos esquecer que nada disso
nessa caminhada vai nos tornar alguém realmente realizado por inteiro

Vamo focar nas experiências e nas sensações que experimentamos, lembrando sempre de
agradecer por cada momento vivido e pelo modo que nós aproveitamos

Queira se conectar com quem realmente você percebe que cada vez mais por sua história quer
entender, estando disposto a todo momento te escutar 

Escolha só aquela pessoa que torce por ti e apoia os teus grandes sonhos ou algum objetivo, que
não tenta te mudar e que procura olhar o lado dessa vida que é sempre o mais positivo

O nosso tempo é o maior presente que todos nós aqui nesse mundo recebemos, então vamo
valorizar e usar ele da melhor maneira que podemos

Quem se dá o próprio valor, não aceita e nem se contenta com migalha de atenção ou de
investimento, não importa de quem seja ou pra quem for

Se ame e sempre se dê primeiro o próprio respeito, nunca espere nada de ninguém e nem de algo
ao seu redor, porque nessa vida a meta não é e nunca foi sobre ser melhor do que alguém e sim
sobre curtir cada passo dado com quem você ama ao lado e que combina com o teu jeito

?Não tenha nenhum tipo de pressa, muito menos agonia pra fazer aquela coisa que por dentro
chega te arrepia

Não importa o que ao longo do dia acontece, quando tu tá fazendo aquilo, é nisso que a tua alegria
se fortalece

Por isso, nessa vida o maior prazer que temos e que jamais devemos esquecer é que precisamos
mostrar sempre o nosso lado mais autêntico pro mundo sem limitar o nosso jeitinho único de ser

Entenda que não devemos se comparar com ninguém, apenas consigo mesmo, focando a cada
fase na nossa própria evolução e pensando no bem de todo mundo, principalmente no nosso
também

Viva e passe seus melhores momentos com quem sempre te botou pra cima, sabendo selecionar
bem quem são os verdadeiros e com toda certeza se afastando daquelas pessoas que nunca te
deram a mínima

Procure constantemente melhorar o jeito que a tua essência já é, sem se importar com o modo que
vai viver, nunca deixando algo ou alguém abalar a tua fé e jamais se desculpando simplesmente
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por ser você.....

Nunes Paulo, 2021.... #PoetaNatoOficial
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 Poema Pra Quem Ainda Tem Medo De Se Expressar 3

Muitas vezes em nossas vidas nos pegamos tendo uma vergonha sem sentido de nos expressar e
simplesmente nesse mundo fluir

E na maioria dos casos, o que acontece é que ficamos tão presos na nossa própria cabeça que
com isso não conseguimos deixar as melhores ideias que estão por dentro sair

Ficamos tão agoniados com que os outros estão pensando ou se estão nos julgando, mas na
verdade pra viver o que queremos, nada e nem ninguém em nossa jornada pode nos impedir

Porque se a ninguém você nada deve, só por causa disso já deveria ficar muito mais solto e ainda
bem mais leve

Quem aqui nunca ficou com aquele medo de ser visto por todo mundo e de acabar em um
ambiente sendo por todos notado?

Mas na verdade, quando você sabe do valor que tem e de que não precisa da validação de
ninguém pra fazer o que quiser, sem deixar de falar o que na sua mente vem

É aí que o jogo vira e as coisas realmente começam a mudar, porque você começa a entender que
o julgamento sempre vai existir e que isso não tem como a gente controlar

A partir daí, você começa a perceber que os melhores pensamentos que se encontram aí no fundo
não devem ser escondidos e nem reprimidos para serem lançados nesse mundo

Se valorize e se sinta merecedor das coisas boas que nessa vida todos nós podemos conquistar,
não se permita ficar abalado com os comentários de certas pessoas que só querem mesmo te
rebaixar

Não dê nenhuma atenção a quem não deseja o teu bem e nem se preocupa contigo de coração,
apenas aqueles que são verdadeiros e que jamais te deixaram na mão

Quando no meio da tua caminhada bater aquela vontade de desistir, se lembre sempre do que te
fez começar e do que te mantem até hoje pra em frente seguir

Não sei como é pra ti, mas enquanto eu me encontro vivo e me vem aquela vontade de
simplesmente parar, na mesma da hora eu procuro me recordar do meu mais forte motivo

O que me faz acordar todo dia e partir pra luta, o que me leva a continuar na batalha mesmo
quando a dificuldade e os problemas me pressionam de uma maneira muito bruta

Encontre sua mais forte razão e viva lutando e correndo atrás do seu propósito sem mais depender
de nenhum tipo de motivação

Tendo foco total pelo que mais deseja e sendo constante pra aquilo que um dia você sonha em ser,
não importa o que seja 

Tudo isso que almejamos, só vamos conseguir se tivermos firmeza no que sonhamos e ainda sem
falar de muita disciplina, mas no final dessa aventura todo o nosso esforço vai valer a pena, porque
antes de mais nada, ninguém é perfeito e também essa vida sempre ensina

Nunes Paulo, 2021....
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 Eu Só Não Sei ( feat. The Kid LAROI and Justin Bieber -

Paródia )

(Não sei o que faço)

(Não sei o que faço)

" Eu só não sei

O que faço quando não te tenho do lado

Sei apenas que

Viver sem ti pra mim é viver errado

Não há ninguém, que eu queira mais além de tu

Eu só não sei 

Só não sei"

" Quando não te tenho aqui, chega dói até em mim

Não passo um dia bem se algo ruim te fiz

Quero viver contigo algo que nunca vivi

Não sei como vou tá sem ter você bem aqui"

" Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah ( Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Okay, não sei como eu vou tá sem ter você bem aqui"

" Eu só não sei

O que faço quando não te tenho do lado

Sei apenas que

Viver sem ti pra mim é viver errado

Não há ninguém, que eu queira mais além de tu

Eu só não sei 

Só não sei" 

(Não sei o que faço)

(Não sei o que faço)
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(Não sei o que faço)

Eu só não sei....

" Quando minha alegria sai, tu é a única que traz

Com o teu abraço eu sei como é está em paz

Nunca me sinto vazio e até arrepio

E só contigo meu medo todo sumiu

O que vai acontecer e o que vamo ser

Nem vai mudar o que eu sinto por você

E eu vou com tu onde quer que der

Sem ti, não sei"

" Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah ( Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Oh, ooh-woah (Oh, ooh-woah, ooh-woah)

Okay, não sei como eu vou tá sem ter você bem aqui"

" Eu só não sei

O que faço quando não te tenho do lado

Sei apenas que

Viver sem ti pra mim é viver errado

Não há ninguém, que eu queira mais além de tu

Eu só não sei 

Só não sei"
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 Refrão da Música ( Beggin\' ) - Paulo Nunes feat. Måneskin 

"Ohhh, all I need is you're back 

Cause I don't know what to do

Hey, Yeah Ratatata

And I'm back, to love you

But staying away makes me crazy..... 

  

Nunes Paulo, 2021......
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 Poema Pro Único que Realmente Merece

"Toda vez que eu começo a me sentir perdido no meio do caminho, Ele é o único que consegue me
acalmar e me mostrar que apesar de tudo, eu nunca estarei sozinho

Toda vez que eu penso que nessa vida nada vou conquistar, Ele é o único que é capaz de me
alegrar e que me faz entender que em meio a qualquer luta, eu jamais devo parar

Sempre quando eu acho que ao longo dessa caminhada não irei conseguir encontrar paz e alívio
pro meu coração, Ele é o único que consegue me fazer relaxar e também nos fazer compreender
que só através da sua graça temos direito a salvação

Pouco importa se estamos no melhor momento ou na pior fase da nossa jornada, correr em direção
a Ele tem que ser algo que nunca devemos deixar de fazer, nem por ninguém e nem por nada

A missão que aqui nesse mundo sempre teremos até o final é a de levar a sua Palavra e falar pra
todos do quanto Ele mudou cada um de nós e continua nos amando, pois como Ele não existe e
jamais existirá alguém igual

Nos dias em que as coisas derem errado e bater aquela vontade de simplesmente desistir,
precisamos nos lembrar que Ele jamais vai sair do nosso lado e que só por meio Dele temos uma
razão real pra existir

Por mim e por você, Ele veio a esse mundo pra chegar no Calvário e morrer naquela cruz, sem Ele
em nossas vidas jamais a gente teria esperança pra viver e ainda pra caminhar em plena luz

Somos e seremos gratos por tudo que Ele nos fez e continua fazendo, até porque uma coisa é
certa: O que seria de nós aqui se não fosse Jesus?"

 

  

Nunes Paulo, 2021....
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 Poema Pra Quem Ainda Vai Bugar Tudo e Todos

Todo jogador caro por dentro de si tem no coração a sua própria chama

E muitas vezes, ela só continua acesa quando ele tá fazendo aquilo que realmente ele mais ama

Existe certos momentos nessa vida em que ficamos com muita vergonha de falar o que estamos
sentindo ou também pensando

Mas quando não mostramos o que mais queremos, estamos aos poucos nos matando e deixando
ainda de expor alguma coisa que no fundo pode está nos incomodando

Por isso, jamais deixe alguém ou algo te calar ou acabar impedindo que você expresse o que de
fato tá achando

Aliás, uma das maiores lições que até hoje nessa caminhada eu aprendi e nunca mais esqueci:

"São muitas as pessoas nesse mundo com vários sonhos e também com poucos objetivos

Sempre há vários por aí que começam os seus planos e acaba que depois eles mesmo nunca
terminam

Pra quem é jogador caro, isso nunca acontece, porque eles entendem onde querem chegar e pra
fazer acontecer, não inventam desculpas enquanto ainda estão vivos

O jogador caro jamais teme a rejeição ou então o julgamento dos outros, porque ele bem sabe do
valor da sua essência

Não anda por aí correndo atrás de ninguém, enquanto todo mundo pensa que nada ele tá fazendo,
ele trabalha no mais pleno silêncio e dar cada passo sabendo bem da consequência

Não importa o lugar que ele esteja, ele sempre vai marcar naquele ambiente com vontade a sua
presença

Pouco importa quem tá na frente dele, ele sempre vai se expressar do jeito que ele quiser, com a
sua forma mais natural e mais intensa"

Nunes Paulo, 2021..... Olha eu aí atacando de novo kkkkkkkk
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 Poema Pra Falar Um Pouco Sobre A Vida 2

"Não importa o que esteja nesses últimos tempos te incomodando, lembre-se que assim como
qualquer sofrimento, tudo aqui nesse mundo também é passageiro

Por isso, nunca devemos viver reclamando ou querendo desistir por causa de algum dia ruim, até
porque é só na dor que a gente forma o nosso caráter por inteiro

Assim como os melhores momentos, todas as coisas que nos acontecem não passam nessa vida
de uma fase momentânea

É como também o nosso sucesso, nada dura para sempre e jamais será conquistado de uma forma
instantânea

Por isso, sempre busque a cada dia se superar cada vez mais, sem se contentar com o pouco que
tem e que no fundo nem te satisfaz" 

  

Nunes Paulo, 2021.....
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 Poema Pro Autor e Consumador Da Nossa Fé

"Por muito tempo vivi nesse mundo sem saber o real motivo de estar vivo e também qual caminho
eu deveria seguir

Mas quando Te conheci Senhor, tudo em mim se refez e ainda se transformou, graças ao teu Amor
que no meu coração começou a fluir

Depois de todas as coisas que em nossas vidas Tu tens feito, até o dia da nossa morte somente a
Ti nós vamos adorar e render todo louvor, toda honra e toda glória

Porque ao Autor e Consumador da nossa Fé nos entregamos por inteiro e até a consumação dos
séculos iremos o seu Nome proclamar e marcar toda a história

Sempre vai haver aqueles dias em que a gente vai acordar sem vontade alguma pra lutar, mas a
cada novo amanhecer precisamos nos lembrar que Ele por nós jamais irá parar

Pois Ele é fiel e também nunca deixará de ser, não importa o que a gente pense ou o que ao longo
da nossa caminhada venha a acontecer" 

  

Nunes Paulo, 2021..... Curto, direto e reto kkkkkkkk
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 Poema Pra Uma Amiga de Longa Data

"Amiga, por mais que todo mundo ao teu redor te diga que o seu maior sonho pra ser realizado é
algo simplesmente impossível

Lembre-se toda vez que o teu patamar hoje em dia é outro, porque de uns anos pra cá tu só foi
realmente subindo de nível

Vai haver sempre aqueles obstáculos e espinhos no meio do caminho, mas nunca se permita
desistir ou parar por causa de alguma coisa ou de alguém

Porque não importa o que venha a acontecer, a gente jamais vai estar sozinho e por isso temos
que focar em continuar lutando por aquilo que no fundo nos faz bem

A cada ano novo que a gente completa é como se fosse uma vida diferente e única passando no
cinema em uma enorme tela

Pois é como um capítulo em branco que ainda vamos viver, é uma estação que nunca passamos
antes e por isso teremos que fazer acontecer

Já que gente só vive uma vez, então bora curtir e aproveitar cada segundo que temos nessa
jornada sem perder mais tempo deixando pra depois ou pra um simples talvez" 

  

Nunes Paulo, 2021..... O próprio minha filha kkkkkkkkkkk
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 Poema Pra Refletir Um Pouco Sobre A Vida

Quem aqui nunca ficou se sentindo um extremo inútil ou então acreditou que realmente pra nada
nessa caminhada serviria?

Quem também nunca pensou em fazer besteira com a própria vida só pelo fato de não enxergar
valor em si e pelos comentários de outras pessoas que há muito tempo só te reprimia?

Por mais que depois de muitas coisas a gente ainda continue pensando que até o fim só iremos ter
uma jornada recheada de decepções e fracassos

Eu escrevo esse poema simplesmente pra te lembrar que nessa trajetória que trilhamos, Jesus está
no controle e enquanto estamos vivos Ele jamais vai desistir de nós, independente pra onde esteja
indo os nossos passos

Assim como você, eu também erro, e toda vez que algo que a gente tanto queria não der certo,
precisamos com isso nos lembrar que ninguém aqui é feito de ferro

Quanto mais essa jornada que estamos parecer impossível de ser trilhada, é aí nessas horas que
devemos olhar pra dentro de nós e entender que tendo Ele no nosso coração não precisamos de
mais nada

Quando ao longo desse processo bater na gente aquela vontade de parar, temos que saber bem
qual foi o nosso motivo mais forte pra ter começado lá no início a lutar

A cada segundo que se passa e a cada coisa que a gente falou ou fez, estamos nos aproximando
mais ainda de partir desse mundo, então por isso temos que aproveitar e curtir os nossos
momentos do melhor jeito, porque nenhum de nós aqui sabe o dia ou a hora que chegará a nossa
vez

Os nossos suspiros estão contados, nem fazemos ideia do que o nosso futuro nos reserva, então
por isso só bora se entregar a toda experiência que vier e agarrar qualquer oportunidade que
aparecer, porque o bom da vida é e pra sempre será viver

Você pode tá lendo e me acompanhando até agora sem conseguir perceber qual sentido tem a sua
existência ou a sua trajetória, mas pra isso eu só continuo fazendo o que faço pra te dizer que com
as suas escolhas, você é a única pessoa que pode definir o rumo da sua própria história

Não deixe pra continuar escrevendo ela amanhã sendo que o hoje é a única coisa que nas suas
mãos você têm e jamais queira passar essa vida toda se apegando a alguma coisa pra isso ou até
dependendo da opinião de alguém

Pra viver e se tornar um dia a pessoa que de fato você quer ser, nunca fique esperando chegar
alguma ocasião especial, até porque a graça de tá vivo e de poder respirar é a de entender que
seria muito chato se a gente soubesse como tudo isso aqui acabaria no final.....

Nunes Paulo, 2021.....
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 Poema Pra Começar Bem 2022

"Muitas das vezes ao longo dessa vida acabamos nos apegando muito ao impulso de algum
momento e depois ficamos mal com isso, porque só fez a gente piorar tudo e aumentar ainda mais
o nosso sofrimento

Tendemos a ficar sempre sem nenhuma esperança quando acontece alguma coisa que nos tira
totalmente o foco e ainda faz com que a gente perca o ritmo da situação igual como se fosse na
coreografia de uma dança

Nessas horas eu aposto que na sua cabeça aparece milhares de pensamentos assim como
também surge na minha, porque começamos simplesmente a esquecer do valor que temos e da
nossa essência

Tem vezes que até começamos a colocar um peso nas nossas próprias costas que não é nosso ou
ainda ficamos querendo em relação aos outros em volta nos comparar

Mas é aí que tá, esquecemos que o jeito que a gente se expressa nesse mundo é único e que não
dá, de maneira alguma, pra copiar

Pois tudo o que você joga e solta que vem realmente de dentro é algo unicamente teu, e não há
mais ninguém que seja capaz de imitar ou de acabar conseguindo ofuscar o seu verdadeiro eu

Quanto mais a gente olhar pra grama do vizinho, menos tempo teremos com isso pra focar no
nosso jardim, porque a todo momento estaremos nos comparando pra chegar no nível de alguém e
ainda não iremos nos concentrar nas coisas que nos fariam bem, tanto pra você como também pra
mim

Que esse ano novo que se inicia não seja apenas mais um como qualquer outro, mas pra quem até
aqui chegou lendo, que seja de fato o melhor que a gente terá de todos 

Bora fazer acontecer, por mais que os seus sonhos sejam vistos como os de alguém louco, não
desista por causa de ninguém e muito menos se contente com pouco

Se a gente não continuar igual, então só assim pro nosso ano ser diferente, se cada um de nós
focar no nosso processo e não viver preso pensando como tudo acabará no final, então com toda
certeza venceremos todas as coisas que vierem a nossa frente" 

  

Nunes Paulo, 2022..... O próprio meus consagrados kkkkkkkkkkkk
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 Poema Pra Falar Um Pouco Sobre Esse Ano

Muitas das vezes ao longo dessa caminhada nos deparamos com várias situações sobre as quais
não possuímos o controle que tanto queríamos

Em diversos momentos, nos afogamos em um mar de lágrimas e decepções por simplesmente não
entender o que de fato lá na frente conquistaríamos

Mas nessas horas, quando tudo ao redor não parecer mais fazer nenhum sentido, é aí que
devemos perceber que o nosso Deus nunca parou de lutar por nós, pois Ele em todo tempo
continua falando e agindo

Quando aquela ansiedade no meio do caminho bater de frente, é aí que devemos nos lembrar que
o Seu amor por cada um aqui não falha e que Ele jamais vai deixar de ser fiel com a gente 

Todas as vezes que a gente pensar que foi esquecido ou abandonado, se com isso elevarmos os
nossos olhos para o alto e a Ele clamarmos, então só desse jeito que vamos entender que Ele não
resiste a um coração verdadeiramente quebrantado

Independente se o que você mais queria deu certo ou errado, de uma forma ou de outra, Jesus em
hipótese alguma vai sair do teu lado

Até porque nem sempre os objetivos e as metas que a gente por muito tempo planejava era o que
de fato pra nossas vidas Ele desejava

Não importa o quão forte esteja a nossa tempestade e nem o quão agitada queira ficar a nossa
onda, quando acharmos que não venceremos essa guerra, Ele vai nos capacitar pra fazermos
coisas que antes nem achávamos que poderíamos, mas o potencial que teremos virá sempre Dele,
porque Ele é o único que nos conhece profundamente e que nos sonda

Eu não faço ideia de como você começou 2022, mas de um jeito ou de outro, não deixe o que você
mais precisa fazer simplesmente pra depois, pois sinto bem forte aqui no meu peito que o nosso
Deus quer realizar muito por meio das nossas vidas nesse ano

E aí, vai querer mesmo ficar de fora de tudo que Ele tem nos preparado ou então vai se
comprometer em cumprir com o Seu plano?

Nunes Paulo, 2022! O sacrifício Dele naquela cruz por nós é o meu mais forte motivo pra
continuar lutando a cada dia enquanto ainda estou vivo......
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 Poema Pra Jesus e Também Pros Nossos Dias

"Nessa época do ano em que estamos e com tudo que tem acontecido, não nos resta dúvidas de
que quanto mais ficarmos firmes, melhor será tanto pra gente quanto pro futuro todo que ainda
temos pela frente

Quando as coisas apertarem pro nosso lado e as situações começarem a virar um imenso fardo,
temos que nos recordar de que nada que acontece ou vem é pra nos fazer cair ou tropeçar, e sim
simplesmente pro nosso bem

Todos nós sabemos que essa caminhada que trilhamos só tem fim quando essa vida se encerra,
tanto pra você como também pra mim, e com isso eu quero dizer que precisamos render tudo o que
somos a Ele, vivendo e caminhando da maneira mais pura e sincera

E ainda cada tribulação que vier até nós tem que ser atravessada com muita euforia e total
gratidão, sem esquecer também que nessa luta não estamos e jamais estaremos sós

Toda vez que sentirmos que um certo problema tá mexendo em alguma ferida, já é um bom sinal
pra reparar que o nosso Deus quer moldar o nosso caráter naquela área, pois se não houver
nenhuma cura, jamais conseguiremos avançar nessa vida

Que Jesus seja e sempre continue sendo a nossa maior fonte de alegria e energia, porque nos dias
de hoje tem sido cada vez mais complicado todas as nossas batalhas, mas tendo Ele presente o
tempo todo em nossas vidas, podemos ficar tranquilos e certos de que desfrutamos da melhor
companhia 

Que a Sua palavra nunca deixe de ser o remédio pra nossa ansiosa alma, nem de ser o sustento e
alívio pro nosso corpo e espírito, que Ela continue sendo o manual que nos guia em toda e
qualquer estação, fazendo morada o tempo todo na nossa mente e também no nosso coração"

Nunes Paulo, 2022! Sempre na ativa e dedicando tudo que sou e que faço pra Jesus, porque por
nós Ele se entregou naquela cruz e até o fim só quem serve de fato dedicará por completo a sua
vida.....
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 If I Don\'t Have You - ( feat. Shawn Mendes - Paródia )

'' I can't live one day, without you I'm confused 

Can't stop of think our love, it's true

It is too easy to talk that

Anything gets boring if I don't have you, yeah"

" I have whole life to meet you more

But we're own home, your eyes are my door, yeah

And let's together, cause I really want you

Without your heart it's like my empty room, yeah"

" Oh, I hate when we're very distance

I don't want keep the same way

You won't leave til I say that

Anything gets boring if I don't have you"

" I can't live one day, without you I'm confused 

Can't stop of think our love, it's true

It is too easy to talk that

Anything gets boring if I don't have you" 

" I'm so sorry for this time without love

But I can't wait to see ya in only off

It's crazy to me to think us, and your touch

In my life just's already enough, baby"

" Oh, I hate when we're very distance

I don't want keep the same way

You won't leave til I say that

Anything gets boring if I don't have you" 

'' I can't live one day, without you I'm confused 

Can't stop of think our love, it's true

It is too easy to talk that
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Anything gets boring if I don't have you, yeah"

" I'm trying dance, I'm trying done

Without you it's really sucks

Without you it's no sense

Without you it's no sense, baby

I'm trying dance, I'm trying done

Without you it's really sucks"

" I can't live one day, without you I'm confused 

Can't stop of think our love, it's true baby

It is too easy to talk that

Anything gets boring if I don't have you, yeah"
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 Poema Pro Autor e Consumador Da Nossa Fé, part. 2

"Tem vezes que estamos vivendo tanto no automático que mal percebemos ou então nem
conseguimos valorizar tudo que já conquistamos, sem falar das pessoas que sempre estiveram do
nosso lado

Há momentos em que não enxergamos o fato que podemos estar influenciando e sendo um
referencial na vida de alguém, deixando realmente uma grande marca ou então um péssimo legado

Depois de tudo que nesse mundo temos visto, nós jamais podemos deixar passar a chance de falar
sobre o amor do nosso Deus, sem medo algum de simplesmente ser diferente

Até porque Jesus é a única razão pela qual estamos respirando e nos cuidando nesse momento,
ou seja, é sempre sobre Ele e nunca foi sobre a gente

Nas horas em que aquela ansiedade bate e o nosso coração aperta, é exatamente aí que
reparamos que nada somos sem Ele e que caminhar segundo a Sua palavra foi com certeza a
nossa escolha mais certa

Independente de como tenha sido o nosso passado, lá naquela cruz Ele se sacrificou no lugar que
a gente merecia e por isso o nosso preço foi pago e também o véu foi por inteiro rasgado

De geração em geração, o nosso Jesus jamais vai desistir ou parar de lutar por cada um de nós
aqui, porque o tamanho do amor Dele nunca caberá no meu ou no seu coração 

Por mais que em meio a alguma circunstância você se sinta perdido ou ainda com frio, Ele sempre
será o nosso porto seguro pra descansarmos e pra sempre lembrarmos que só Ele preenche todo e
qualquer vazio

Não importa a dificuldade que vier ou então o perigo que aparecer, por mim e por você Ele jamais
vai largar a nossa mão, porque o nosso Deus é fiel e assim sempre será, mesmo sabendo que todo
esse cuidado a gente jamais vai poder merecer ou por nossas obras conquistar" 

  

Nunes Paulo, 2022! Jesus é e pra sempre vai ser o meu abrigo, pois é somente Nele que eu
me refugio, reconheço que na minha vida Ele é tudo que eu mais quero e preciso.....
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 Poema Pro Único que Realmente Merece; part.2

"Nas horas em que eu não souber direito pra onde devo ir, é bem nesses momentos que eu preciso
me lembrar que só tenho que correr pra Ti

Nos dias em que eu pensar que nenhum problema meu vai ter solução, é aí que eu me engano
porque jamais posso esquecer quem de fato rege a minha vida e mora no meu coração

Jesus, toda vez que a gente sentir que no final do nosso túnel simplesmente se findou qualquer luz,
que o Senhor nos faça lembrar que nada seríamos se não fosse aquele sacrifício que por nós fez
na cruz

Somente quando estamos na Tua presença que conseguimos sentir de verdade um pouquinho do
Teu poder sobrenatural e ainda do Seu amor na mais profunda e pura essência

Apenas a Tua palavra eu vou me render, e pelo resto dos meus dias nesse mundo só aos Teus
ensinamentos me apegarei e jamais irei me desprender

Na Tua graça encontramos tudo que é preciso, seguindo os Teus passos e continuando firmes
nessa caminhada nós nunca ficaremos perdidos

Por tudo que nos fez e continua a realizar, somente em Ti vamos depositar toda a nossa confiança,
porque nas épocas mais difíceis e sombrias Tu sempre foi e será a nossa única fonte de alegria e
esperança"

 

Nunes Paulo, 2022! Porque Ele vive, posso crer no amanhã....
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 Poema Pra Quem Ainda Tem Timidez; part.2

"Quem aqui nunca teve aquele medo de ser julgado, de acabar excluído e por mais ninguém ser
simplesmente aceito?

O que não pode nos acontecer é a gente ficar retraído e com vergonha de expressar quem nós
somos e nem de defender o que de fato acreditamos no fundo do nosso peito

Até porque a vida é única e também muito passageira, então por isso quanto mais nos limitamos
pior será lá na frente pra gente saber como curtir todo esse processo, porque a qualquer momento
podemos nos despedir desse mundo da maneira mais breve e ligeira" 

  

Nunes Paulo, 2022! Nunca deixe de se expressar e nem de se mostrar, sua essência nesse
Universo é simplesmente única e por isso jamais oculte ela pro mundo com medo do que as
outras pessoas vão dizer ou pensar.....
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 Poema Pra Quem Precisar; part. 01

"Tem certos momentos em que meu coração tem vontade de parar, muitas das vezes minha mente
também tem esse mesmo desejo de em meio a alguma luta simplesmente não continuar

Quem aqui nunca se deparou com aquela falta de motivação ou então acabou ainda se afundando
em um oceano de desânimo e procrastinação?

Toda vez que te faltar aquele ânimo de fato pra levantar da cama e realmente partir disposto a lutar

Se lembre sempre do seu mais forte e mais profundo motivo pra vencer qualquer batalha que
aparece, nunca se esquecendo da razão que te manteve firme e de pé até aqui pra enfim
conquistar a vida que tanto merece

Até porque nenhum de nós sabe o dia e a hora que vamos nos despedir desse mundo, sendo
assim eu não sei você, mas quero viver minha vida desfrutando de cada experiência nova que
surgir sem deixar também de curtir cada segundo

Jamais fique pensando demais sobre como tudo vai acabar, apenas ame o seu processo e queira
fazer bom proveito de cada lição, nunca deixando também qualquer aprendizado passar

Não escolha focar tanto assim no seu resultado, mas sim sempre deixe bem claro pra você mesmo
que o mais importante é ser marcante na vida das outras pessoas, deixando acima de tudo quando
morrer um incrível legado

Uma coisa que eu quero que você jamais esqueça é que de nada adianta a gente planejar tanto e
não botar em prática nenhuma ideia que veio na nossa cabeça

Por isso, nunca deixe de mostrar o seu lado mais autêntico e espontâneo, esse seu jeitinho único
de ser que você sempre teve aí no fundo, saiba que de todas as coisas que mais valem a pena
nessa vida, com toda certeza uma delas é jogar de dentro pra fora o que pra nós tem um
significado muito lindo e profundo

Se concentre unicamente na sua essência, e entenda que o resto das coisas que vierem durante
essa jornada não será nada mais, nada menos que uma simples consequência......"

I love the pain, cuz I know that through it I'll have my gain ;)

Nunes Paulo, 2022.....Mais um pra vocês!
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 Poema Pra Jesus e Também Pros Nossos Dias; part. 02

"Nessa vida, uma das melhores coisas que nós podemos fazer é com toda certeza investir em algo
que realmente nos interessa

Até porque a nossa jornada é única, e por isso pra caminhar e avançar nela não precisamos ter
nenhum tipo de pressa

E claro, colocando Jesus sempre na frente de qualquer projeto, podemos ficar tranquilos de que Ele
estará conosco nessa

Ou então, se não for da vontade Dele, no tempo certo e com o decorrer dos fatos saberemos que o
Seu cuidado é real e que o Seu amor por nós nunca cessa

Não importa o que esteja acontecendo a nossa volta, somente com os nossos olhos fixos Nele
iremos continuar caminhando

Independente de quantas vezes esse mundo tente nos afastar da Sua presença, nós jamais vamos
nos desgarrar do Seus braços, porque junto a Ele iremos prosseguir andando"  

  

Nunes Paulo, 2022! Jesus morreu tanto por você quanto também por mim, então somente por
causa do Seu amor iremos viver e nessa caminhada vamos prevalecer até o fim :D
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 Poema Pra Jesus e Também Pros Nossos Dias; part. 03

"Jesus, mesmo que eu esteja vivendo os meus dias mais sombrios, a Ti vou sempre entregar todas
as minhas preocupações

Não importa o quão longe eu me sinta da Tua presença, o Senhor jamais vai desistir de mim e
somente nos Teus braços eu vou dedicar as minhas orações

Que o Teu amor e a Tua palavra venha ser refletida na minha vida, tanto nas minhas palavras
como também nas minhas ações

Que a cada dia que se passa possamos render tudo que somos a Ele

Que a cada segundo que se vai possamos entender que tudo que temos vem Dele

Por isso, toda vez que eu não souber direito onde e como estou, somente ao Teu colo eu vou

Porque independente da nossa fase Tu jamais nos abandona, e ao plano que o Senhor tem
preparado pra mim, eu simplesmente entregarei e renderei a Ti tudo que sou" 

  

Nunes Paulo, 2022! O amor que eu tenho por Ti Jesus é como o mesmo que o Senhor tem por
mim, não é de pura paixão, mas sim vem do lugar mais profundo do meu ser e do meu coração..... 
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 Poema Pro Único que Realmente Merece Receber; part. 01

"Tem certos momentos em que eu simplesmente não sei como devo controlar ou lidar com as
minhas frustações, muito menos com os meus sentimentos

Essa vida é tão turbulenta quanto um barco em alto mar, mas de um jeito ou de outro apenas
entendo que nos meus dias mais difíceis, somente a Ti eu tenho que me achegar 

Quando estou na Tua presença Jesus, eu sinto realmente dentro do meu coração que não preciso
ficar receoso ou com vergonha de expor minhas inseguranças e medos

Até porque sempre que a gente estiver diante do nosso Pai, devemos nos lembrar que com Ele não
precisamos ficar acuados ou querendo esconder os nossos segredos

Mesmo quando nada ao nosso redor parece fazer sentido, só sabemos e temos a plena certeza
que o Senhor nunca irá sair do nosso lado, pois nas fases mais conturbadas ainda é possível ver o
Teu amor em meio ao caos e por nós o Teu santo cuidado

Até aqui Ele tem nos sustentado

Até agora Ele também tem nos livrado

Até então muitas novidades Ele tem preparado

Por isso, somos gratos e a Ele louvamos bendizendo o Seu grande nome, porque o nosso Deus
nos ama tanto que por mim e por você, independente da situação, a Sua misericórdia se renova
sempre a cada manhã e o Seu zelo por cada um de nós jamais some" 

  

Nunes Paulo, 2022! Essa vida é recheada de vitórias e decepções, é uma mistura inusitada de
histórias e de muitas sensações, mas de uma forma ou de outra, nós jamais podemos nos
esquecer que o Único que precisa estar presente em cada fase que atravessarmos é aquele que
jamais saiu do nosso lado ou que deixou de nos amar, o nome Dele é JESUS.....
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 Poema Pro Único que Realmente Merece Receber; part. 02

"Jesus, eu posso estar passando pelo pior cenário da minha vida, ainda assim por causa do Teu
amor irei continuar obediente

Não importa o que os outros falem ou façam tentando me desanimar, jamais darei ouvidos aos
pensamentos errados que vieram na minha mente

Mesmo que tudo a minha volta esteja escuro, ainda assim sempre vai valer mais a pena continuar
firme nos Teus caminhos, sem deixar também de se manter puro

Se estamos vivendo o propósito que Ele preparou pra nós, então nada pode nos impedir de
prosseguir trabalhando duro

Até porque o dia de amanhã só pertence a Ele, está fora do nosso controle, mas com o nosso
esforço no presente certamente iremos ser abençoados no futuro" 

  

Nunes Paulo, 2022! A gente é trem bala e por Jesus ninguém nos para ( Projeto Evangelizar ).....
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 Poema Pra Jesus e Também Pros Nossos Dias; part. 04

"Jesus, independente da tribulação ou do nosso momento, que possamos viver pra Ti e continuar
dependendo do Teu amor mesmo em meio a nossa luta mais difícil ou qualquer que seja o nível do
nosso sofrimento

Que através da Tua palavra venhamos a permanecer ouvindo a Tua voz

Porque todas as coisas que o Senhor permite acontecer nessa vida, no fundo sempre cooperam
pro bem e pro crescimento de cada um de nós

Naquela cruz Ele também pagou o nosso preço, e com isso ganhamos o direito a salvação,
rasgando ainda por cima o nosso véu

Por isso que nas batalhas e dificuldades que todo cristão enfrenta, toda perda que acontece
contribui de alguma forma pro seu coração e toda vitória que ele conquista tem sempre um sabor
mais doce que o mel" 

  

Nunes Paulo, 2022! Independente da circunstância ou de qualquer mistério, a Tua palavra Senhor
eu irei sempre continuar espalhando com constância e também jamais deixarei de levar a sério,
pois o preço do Teu sangue não há nada nesse mundo que possa medir, ainda mais porque Tu
morreste naquela cruz para que hoje pudéssemos viver exclusivamente pra Ti.... 
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 Poema Pra Aquela Pessoa Especial; part. 02

"Eu posso estar passando pelo meu pior momento, mas se eu tô do teu lado, então tenho a certeza
que vou conseguir superar todo esse sofrimento

Eu ainda posso estar me sentindo sozinho, mas se eu tenho o teu abraço, então já me sinto muito
melhor pra continuar firme e forte nesse caminho

Não importa onde eu esteja, só sei que na sua presença vou sempre querer estar

Independente do que me aconteça, eu apenas entendo que a tua companhia pra mim é de fato o
meu verdadeiro lar"

Nunes Paulo, 2022! Manda esse poema aí pra quem você já sabe, pra quem antes você tinha
muito medo, mas hoje em dia não quer mais esconder ou guardar nenhum segredo ;P
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 Poema Pra Jesus e Também Pros Nossos Dias; part. 05

"Jesus, tudo que escrevo eu dedico somente a Ti 

Porque sei que o Teu amor e a Tua palavra se faz presente dentro de mim

E também eu vejo que Tu estás aqui no nosso meio

E por isso, vamos glorificar o Teu nome aonde quer que formos

Pois temos a plena convicção que foi pra isso que a gente veio 

Pouco importa o que pela frente ainda pode aparecer

Apenas em Ti nós iremos confiar, independente se a nossa tempestade piorar ou se o mar se
enfurecer 

Pelo resto de nossas vidas, só a Ti entregaremos tudo que somos, mergulhando em todo tempo na
Tua graça e debruçando sempre no Teu colo os nossos sonhos

Porque o Teu amor é muito mais do que digno de todo o nosso viver e que venhamos a
permanecer assim até o fim independente do que nos acontecer" 

  

Nunes Paulo, 2022! Nessa vida, não tenha pressa pro sucesso, apenas curta o seu processo e
entregue nas mãos de Jesus todo o resto.....
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 Poema Pra Jesus e Também Pros Nossos Dias; part. 06

Pra você aí que já começou a ler:   

"Não importa o tamanho do seu problema, o nome da solução é e sempre será Jesus

Até porque independente do que nos aconteça, até o fim Ele jamais vai deixar de ser o nosso
caminho e a nossa única fonte de paz e luz

Quem realmente aprendeu a carregar a sua cruz e a seguir os Seus passos, sempre lá na frente
algum fruto produz

Pois tudo que fazemos deve em todo tempo ser direcionado pelo nosso Senhor, que nos encoraja a
continuar nessa caminhada firmes e fortes e que até o final dessa jornada Ele continue sendo o
único a quem seguiremos e que nos conduz" 

  

Nunes Paulo, 2022! Só a Ele nós louvamos, só a Ele nós adoramos....
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 Poema Pra Nós Em Tempos de Guerra; part. 01

"Jesus, por mais que a gente esteja literalmente no meio de uma guerra, jamais podemos nos
esquecer que o nosso verdadeiro lar não se encontra aqui nessa terra

O que nesses últimos dias temos visto, pra quem ainda permanece firme e forte na caminhada nem
tem se surpreendido, porque em um certo dia por pura inspiração divina, tudo isso aí que estamos
vendo foi escrito e também previsto

Por isso, independente do que acontecer com a gente, que venhamos a sempre lembrar que só a
Ti precisamos entregar tudo que estamos sentindo e somente o Teu nome em nossas vidas
devemos glorificar

E também, depois de tantas maravilhas que o nosso Deus já realizou em nossas vidas, que essa
chama do evangelho que arde em nossos corações jamais venha a se apagar

Senhor, que esse fogo que brota sem cessar no coração de todo aquele que Te ama jamais venha
a se esfriar

Não importa qual for o nosso momento, que possamos continuar obedientes e tementes a Tua
palavra e que a nossa fé de maneira alguma venha a ser comparada com as ondas do mar

Que nesse mundo, a nossa alma jamais venha se apegar a algo ou alguém, pois sabemos através
dos sinais que na Tua palavra encontramos que a Tua volta cada vez mais se aproxima e que com
isso, o Teu Reino vem

Como simples peregrinos em uma terra estrangeira, que jamais venhamos a querer trocar a nossa
salvação eterna por alguma coisa daqui muito banal e passageira

Em meio a tanta coisa ao nosso redor nós simplesmente não passamos de pó, mas dito isso eu
queria mesmo te lembrar que nessa caminhada ninguém aqui se encontra só

Jesus, reconhecemos que sem Ti nós não somos nada, até porque nessa jornada que estamos a
nossa real casa é só a Tua palavra e somente o Teu Reino é a nossa verdadeira morada" 

  

Nunes Paulo, 2022! Somente a Ti nós dedicamos toda honra, todo glória e todo louvor, pois só Tu
és digno de receber tudo de nós e também além de Salvador, Jesus continua até hoje e até o fim
sempre será o nosso Senhor :D
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"Jesus, independente de qual for a nossa vontade, que em nossas vidas a Tua sempre prevaleça

Independente também do que ainda pela frente teremos que enfrentar, que o nosso ego só diminua
e que o Teu amor em nossos corações apenas cresça

Na maioria das vezes, o nosso Deus sempre age nas horas em que a gente menos espera

Porque só Ele sabe a hora certa de fazer e de ficar em silêncio, não importa o que ao longo do
caminho nos aconteça

E por isso, que venhamos a continuar Te buscando e desejando a Tua presença até que a Tua
glória sobre cada um de nós apareça" 

  

Nunes Paulo, 2022! Vamo que vamo meu povo, por Jesus ninguém nos para e também pela Sua
palavra nada ao nosso redor nos abala.....
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"Senhor, que nesses últimos tempos venhamos a cada vez mais pregar e evangelizar a Tua
palavra não importa com quem estejamos ou pra qual lugar a gente for

Que não venhamos a ter vergonha ou medo de falar sobre o dia em que a nossas vidas mudaram
para sempre, porque foi a partir dali que a gente foi encontrado pelo Teu amor

Nós nunca saberemos e jamais vamos conseguir medir o tanto que a Tua palavra pode impactar
uma alma perdida ou desviada

Nem temos ideia também do quanto que o Senhor pode nos usar pra resgatar um coração que se
sente desprezado ou uma pessoa que realmente sente que por Ti foi abandonada

Porque assim como foi comigo desde o início dessa caminhada, eu reconheço que antes de
qualquer coisa, a gente precisa ter bem claro na nossa cabeça a ideia de que sem Jesus nós não
podemos fazer nada

Que cada um de nós aqui, de maneira alguma, venhamos a ficar tímidos em anunciar as
maravilhas do nosso Deus ou ainda cheios de receio em proclamar o Seu nome

Se você chegou até aqui, então eu oro pra que a cada dia mais nós venhamos a ser avivados e
renovados com o fogo do evangelho que jamais se apaga, uma chama que jamais cessa e com um
coração que por amor a Ele tem mais sede e fome" 

Nunes Paulo, 2022! Eu escrevo e dedico tudo que sou e que tenho ao Único que nos transportou
das trevas para a sua maravilhosa luz, que por cada um aqui morreu e sofreu naquela cruz, o nome
Dele é JESUS..... 
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Uma coisa que nessa vida nós jamais devemos fazer é se importar tanto assim com o
julgamento

Até porque ele é algo inevitável e natural, e muitas das vezes a própria pessoa que julgou já
esqueceu que fez isso depois de um certo momento....  

Por isso, nunca deixe de realizar algo com medo do que os outros podem pensar ou dizer

Nem tenha receio também de se expressar com vontade, muito menos se for alguma coisa que
você queira muito falar ou fazer..... 

A maior dor que existe ao longo dessa jornada é aquela que sempre envolve o arrependimento, até
porque com ele você vai morrer sem saber o que poderia ter acontecido e com isso pode se
afundar num eterno sofrimento..... 

  

Nunes Paulo, 2022! Reeeeeeeeee, saudades de escrever mais um poema pra melhorar e inspirar o
dia de cada um de vocês! Jamais se esqueçam disso: Não existe um momento certo ou uma hora
perfeita pra fazer uma coisa que por nós já devia ter sido feita! Até porque a cada dia que se passa,
temos que correr atrás da nossa evolução e também em busca de melhora, porque a hora certa pra
parar de falar e começar a fazer é e sempre será AGORA.......
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"Ao longo dessa caminhada, devemos sempre lembrar de valorizar e de reconhecer cada passo
dado e também cada suor nosso que foi derramado

Até porque um novo tempo nos é chegado, e se continuarmos mais firmes e mais fortes como
nunca, com toda certeza ainda iremos viver grandes coisas das quais o nosso Deus nos tem
preparado

E o que mais importa mesmo ao decorrer dessa jornada não são as coisas que hoje temos ou as
que deixamos de ter, mas sim o legado que nesse mundo vamos ter deixado, servindo de grande
exemplo pra que as outras pessoas que ficarem possam se inspirar pra viver" 

  

Nunes Paulo, 2022 ( O Poeta de Cristo )! Reeeeeeeeeee, simbora meu povo e minha pova kkkkk,
que Deus continue nos abençoando e nos capacitando para realizarmos a Sua vontade aqui nesse
mundo! Que venhamos a seguir sempre os Seus passos e a obedecer somente a Sua voz, até
porque só Ele mesmo sabe o que é melhor pra cada um de nós....
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Essa vida é como se fosse literalmente um filme, e por isso se você bem sabe que cumpre o que
promete e realmente vive o que fala.... 

Então, só venho aqui te entregar um spoiler de que no final a boca de todo mundo é você mesmo
que cala.... 

E o melhor de tudo é que nem vai precisar soltar alguma palavra, pois as suas atitudes e os seus
resultados vão mostrar por si só o tanto que de fato você rala..... 

Eu trabalho no secreto, eu amo trabalhar também no escuro

Até porque não quero que ninguém saiba o que agora eu tô fazendo, já que só vão entender
mesmo no futuro.... 

Por isso, eu nunca vou parar de trabalhar duro.... 

Não importa o tanto de coisa que você faz ou diz, jamais se esqueça que nessa jornada você é e
pra sempre será um eterno aprendiz....  

Nós jamais vamos saber de tudo, mas a medida que crescemos e evoluímos, vamos a cada dia
mais entendendo pra o que de fato servimos nesse mundo.... 

Eu acabei me descobrindo simplesmente escrevendo e jogando pra fora o que no meu coração eu
tava sentindo, e você? Quem tem sido até hoje e também quem realmente quer ser?  

  

Nunes Paulo, 2022! O momento de fazer acontecer só depende unicamente e exclusivamente de
VOCÊ.....
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"Ao longo dessa vida, nos deparamos com diversas situações sob as quais não temos o controle
das coisas como tanto queríamos

Ao longo dessa corrida, passamos por diversos momentos em que a vontade de pecar ou de
desistir vem sobre nós de um jeito que nos induz a fazermos certas coisas que nem deveríamos

E por isso que precisamos ficar vigilantes e atentos a qualquer tentação que possa aparecer,
porque o Inimigo sempre vai tocar em algum ponto fraco nosso pra nos fazer cair e retroceder

Que independente das circunstâncias, que venhamos a continuar firmes e fortes, nos apoiando em
Jesus, nosso único Salvador e nessas horas a nossa única Rocha

Que independente também do problema ou da nossa luta, que possamos sempre nos lembrar que
é só por meio da Sua palavra que venceremos, até porque a Sua verdade ali escrita não é relativa,
ela é e pra sempre será absoluta

Mesmo nos dias em que você não se sentir preparado, nunca se esqueça que pra minha vida e
também pra sua Ele tem um chamado

Mesmo nos momentos em que a gente não se sentir pronto ou apto pra alguma coisa, que
venhamos até o fim nos lembrar de que Ele jamais vai sair do meu ou do seu lado"  :-) 

  

Até o meu último suspiro, eu apenas sei que Tu é o meu único motivo pra escrever, pois Tu és a
razão de tudo que vivo e também de qualquer coisa que me inspiro

Por isso, eu apenas sei que pelo resto da minha vida só a Ti servirei, com minhas atitudes e
palavras Te adorarei, até porque se a minha vida é como um reinado, então eu dedico tudo que sou
e que tenho ao meu eterno Rei :D 

  

Nunes Paulo, 2022! Reeeeeeeeeee, mais um pra conta gente KKKKKK, enfim, que Jesus nos
abençoe e também que Ele tenha misericórdia de cada um de nós....

Página 81/90



Antologia de Paulo Nunes

 Poema Pra Falar Um Pouco Sobre A Vida; part. 04

"Tenha uma vida tão interessante a ponto de ninguém tóxico que aparecer de intruso no meio do
caminho deixar ela mais do que entediante

Se valorizando tanto a ponto de não aceitar menos do que você realmente merece, com toda
certeza ganhará muito mais respeito, pois alguém com esse tipo de visão vai longe e cada vez mais
só cresce

Nunca podemos nos esquecer que o nosso tipo de mentalidade é o que primeiro define e mostra
como anda a nossa atual realidade

Quando temos algum objetivo em específico, mas ainda não vemos ele com total clareza, é nessas
horas que precisamos nos despertar e entender que só subiremos de nível quando corrermos atrás
da nossa evolução e da nossa grandeza

Jamais podemos nos esquecer também que o conhecimento e a nossa personalidade é o que mais
prende e cativa, não só o fato em si da nossa aparência ou do grau de beleza

O hoje é a única coisa que controlamos, o agora é tudo o que temos e é somente nele que até o fim
nós estaremos

Até porque o tempo é a nossa maior moeda durante a nossa estadia nesse mundo, o nosso bem
mais precioso enquanto estivermos vivos aqui nessa terra

E como qualquer outra coisa passageira, o tempo não passa rápido, ele simplesmente dispara e
voa 

Por isso, aproveite e agradeça por todas as coisas que você já tem, jamais se comparando ou se
rebaixando perante a alguém e focando sempre em melhorar a cada dia mais como pessoa :-D 

 

 Nunes Paulo, 2022! Reeeeeeeeee, só vamo minha gente, pra quem manja dos inglês: " Just don't
stop, just do what you love....
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Antes de mais nada, de uma coisa nós precisamos sempre nos lembrar:  

"O que mais importa mesmo é o nosso processo em si e não somente o resultado, por isso aprenda
com cada erro cometido sem deixar também de curtir os seus próprios passos

E também nunca podemos nos esquecer que essa vida é feita de tudo um pouco, é uma mistura de
muitas sensações envolvidas em diversas situações, e pra atingir o nosso objetivo nós sempre
iremos primeiro passar por certas decepções e fracassos

Até porque se engana muito quem pensa que a parte de começar e de continuar algo do zero é a
etapa mais tranquila e fácil

Mas, de um jeito ou de outro, jamais se deixe abalar por qualquer coisa, apenas continue firme e
nunca se permita regredir nas coisas que você faz, com todo gás vai pra cima e com toda fé não
pare de dar sempre o seu máximo :) 

Pouco importa em si o que iremos falar ou fazer, precisamos nos lembrar sempre que tudo fica
mais fluído e natural quando é feito com muita dedicação e prazer.... 

  

Nunes Paulo, 2022! Reeeeeeeeee, O nosso foco e a nossa meta tem que ser sempre evoluir e
jamais regredir.....
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"O nosso tipo de mentalidade dita e define tudo que hoje nós temos e também quem no fundo
somos

Por isso que se sabemos o que precisamos fazer para mudar o nosso cenário, então só precisamos
focar nisso e fazer acontecer pelos nossos objetivos e sonhos

E claro, nunca podemos nos esquecer que sempre vamos ser como edifícios em andamento

Construções que não tem um tempo predeterminado pra acabar, que estarão constantemente
vivendo e desfrutando dessa vida a todo momento

Com isso, jamais podemos querer se sentir melhores ou piores em relação ao nosso próximo, até
porque cada um aqui têm a sua jornada 

E além do mais, quanto mais cedo a gente focar e correr atrás do nosso, melhor será lá na frente
pra nossa própria caminhada :) 

"Só a gente sabe realmente do nosso próprio corre

Por isso não podemos deixar que algo ou alguém venha a nos afetar

Porque esse jogo da vida só acaba mesmo quando o juiz apita, ou seja, nesse caso quando a
gente morre ;-) 

  

Nunes Paulo, 2022! Reeeeeeeee, quem sabe o que de fato quer nessa vida não tem tempo a
perder, porque na sua cabeça sabe muito bem o seu objetivo, e nem nada e nem ninguém pode ser
capaz de interferir ou impedir de fazer acontecer....
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"Jesus, pouco importa como estamos agora ou como é que anda o nosso atual momento,
precisamos nos lembrar sempre que o Senhor jamais nos abandona, independente de qual seja o
nível do nosso sofrimento

Até porque só Tu és bom de fato em todo tempo

Em defesa do evangelho, nós jamais vamos recuar ou então parar

Pois a Tua volta também se aproxima e pra esse momento em específico todos nós aqui queremos
realmente nos preparar 

Não iremos parar por nada, porque só a Ti dedicamos tudo que temos e também porque é
incomparável em relação a qualquer outra coisa nesse mundo a Tua sagrada palavra.... 

  

Nunes Paulo, 2022! Reeeeeeee, nada nos prende, ninguém também nos segura, por Jesus a
gente vai até o fim defendendo o Seu amor enquanto essa vida ainda dura! #VamoPraCima 
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"Ao longo dessa caminhada, que jamais venhamos a negociar o nosso propósito de vida enquanto
ainda estamos nesse mundo por causa de uma simples e tentadora proposta Até porque já que a
gente não veio a essa terra pra brincar e muito menos pra ficar só de passeio, então com isso
precisamos sempre nos lembrar que buscar a face Dele tem que ser em nossas vidas o nosso
maior objetivo e anseio Em tempos de agonia e de desespero, devemos continuar a cada dia mais
firmes e fortes nessa jornada sem esquecer também que tudo nessa vida é simplesmente repentino
e passageiro   De nada vale esse mundo se Jesus Cristo é e até o fim continuar sendo de fato o
nosso tudo De nada vale também qualquer proposta, já que pra qualquer pergunta Ele é e sempre
será a nossa resposta Nada mais importa se Ele for e sempre continuar sendo realmente a nossa
única porta....   Nunes Paulo, 2022! Reeeeeee, toda honra, toda glória e todo louvor eu dedico
a Ele e a mais ninguém....
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Jesus, pouco importa o que de bens materiais nós temos ou deixamos de ter, precisamos sempre
nos lembrar que sem Ti não saberíamos nem ao menos como viver Sendo assim, que jamais
venhamos a nos afastar da Tua presença, até porque se o Senhor não estiver do nosso lado, então
com toda certeza não veremos sentido nessa vida e muito menos iremos entender realmente a sua
verdadeira essência Em momentos de tribulação ou de desespero, é nos Teus braços que a gente
repousa e descansa E também, toda vez que nos arrependemos de algum pecado, confessando
ele e o deixando, sabemos bem que com isso a Tua misericórdia a gente de fato alcança....   
Durante a nossa vida inteira, Tu foi, é e sempre será a solução que tanto queríamos e
também a resposta que a gente mais procurava

Nos dias em que não tínhamos mais garantia de nada, o Teu amor nos perseguia e assim
nos encontrava....   Nunes Paulo, 2022! Reeeeeeee, se pro mundo o Evangelho é loucura, então
por Jesus todos nós aqui somos bem loucos, afinal eles só dizem isso e pensam assim porque não
entenderam que o Senhor é a resposta, a solução e a tão desejada cura....
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Jesus, que jamais venhamos a nos desgarrar dos Teus braços, até porque não somos e jamais
seremos perfeitos, muito menos feitos de ferro ou de aço Desde o dia em que Te conheci, fico
louco só de pensar em viver apenas um único dia sem Ti Porque eu sei que a cada dia mais, não
vivo mais eu, mas é Cristo que tem vivido mais em mim Seja no final ou no início, essa caminhada
que a cada mais nós trilhamos nunca vai deixar de ser algo que pra nossa carne é realmente difícil  
Se eu estou do Teu lado Jesus e também bem sei que Tu és o meu melhor amigo, então não me
resta mais vergonha ou medo, até porque pregar e espalhar a Tua Palavra é algo que nós temos
que levar a sério sem tornar ela um grande segredo   Pouco importa onde estou agora ou ainda
estarei, só quero mesmo que seja contigo Jesus, pois das nossas vidas Tu és o único Rei Se eu
bem sei que Ele não me abandona e com isso está sempre comigo, então pra onde Ele apontar a
direção, é indo atrás Dele que eu vou seguindo....    Nunes Paulo, 2022! Reeeeeeeee,
#VAMOPRACIMA!
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Uma coisa que ao longo desse tempo todo dentro do Campus eu percebi:  

Quanto mais a gente focar só no nosso próprio resultado, mais com isso teremos dificuldade de ter
um processo produtivo e também muito bem realizado 

Quanto mais tentarmos fazer tudo de uma única vez, mais com isso ficaremos loucos, por isso que
devemos ter disciplina o suficiente pra saber fazer cada coisa aos poucos 

Menos adrenalina e mais disciplina.... 

Só assim pra gente conseguir alcançar os nossos sonhos e objetivos ao longo dessa vida! 

  

Nunes Paulo, 2022! Reeeeeeeee, apenas não podemos parar por nada....
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Mesmo sem saber AGORA se vai valer a pena mesmo ou não, continue evoluindo a cada dia como
pessoa e lutando por tudo aquilo que você mais acredita no fundo do seu coração   Quanto mais
desconforto tiver, melhor será o resultado   Se em relação ao seu maior objetivo você estiver
chegando mais perto, então posso te garantir sem sombra de dúvidas que nesse momento aí você
se encontra no caminho certo   Por isso, não seja egoísta, mas ao mesmo tempo nunca deixe
também de pensar em si próprio e como estão todas as áreas da sua vida primeiro   Investindo o
seu tempo nas coisas e nas pessoas que te MERECEM, batalhando a todo momento por uma vida
melhor e ao mesmo tempo movimentando e fazendo render todo o seu dinheiro   Sem parar de
correr atrás e nem de melhorar o que realmente você sente por dentro que nasceu pra fazer,
porque desde que nos entendemos como gente, você é e de qualquer coisa que quiser sempre
será capaz   Se orgulhe sempre de tudo que nessa vida você já conquistou e também de todas as
coisas boas que até aqui têm feito, mas ao mesmo tempo em relação aos seus objetivos maiores e
sonhos mais desafiadores, nunca se contente com pouco e muito menos aceite viver uma vida
medíocre, porque quem vive ou viveu na média nunca se realizou totalmente ou ficou até o fim
satisfeito.....   ESSE POEMA CONTINUA, AGUARDE A PRÓXIMA PARTE! ;-)   Nunes Paulo,
2022! Reeeeeeeeeee, e eu não paro, até porque no jogo da vida eu não sei você, mas prazer, me
considero e me vejo como um jogador caro....    
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