
RODA DE CONVERSA

ENCONTRO1º
MIGRAÇÃO E INFÂNCIA

1. SUGESTÃO PARA 
O ENCONTRO
O facilitador (a) pode organizar um mo-
mento de conversa sobre as crianças 
imigrantes e refugiadas e com elas. Se-
ria interessante preparar bem o encontro 
de maneira que crianças migrantes e não 
migrantes possam participar da roda. Elas 
deverão ser as pessoas mais importantes 
do encontro, com quem vamos conversar, 
mas principalmente, ouvir. Ouçamos com o 
coração a criança migrante: como era sua 
vida lá, com quem e de que brincava, como 
era a escola, como foi à saída. Elas podem 
falar ou desenhar. Seria muito interessante 
o facilitador ou alguém do grupo anotar as 
conversações e atividades desenvolvidas 
(se houver), as quais servirão de conteú-
dos para análise sobre o tema da migração 
e infância e enviar à secretaria do SPM 
esse material assim que possível. O objeti-
vo é compreender a criança migrante como 
sujeito de direitos e protagonista da sua 
própria história. Esse espaço é fundamen-
tal para que elas discutam seus dramas 
e medos, alegrias e tristezas, sonhos e 
esperanças e 
se fortaleçam 
como grupo 
na busca de 
soluções para 
questões que 
afetam seu 
cotidiano e 
sua identida-
de infanto-ju-
venil.

2. ACOLHIDA
Animador(a): Bem-vindos, amigos, bem-
-vindas, amigas, bem-vindas, crianças e 
jovens para esta roda de conversa, da Se-
mana do Migrante! Vamos falar nosso nome 
e de onde viemos.

Canto: O direito de ser criança (https://
www.youtube.com/watch?v=mp1qEpZC-
2qw)

3. O QUE QUEREMOS 
CONVERSAR?
A realidade da infância, na migração, nem 
sempre é visível e, muitas vezes, passa des-
percebida. Por isso, na roda de conversa de 
hoje queremos refletir sobre a realidade da 
migração infantil que, nos últimos dez anos, 
têm chamado a atenção pela sua intensi-
dade. De acordo com a Organização das 
Nações Unidas (ONU), dos 70,6 milhões de 
pessoas em situação de migração e refúgio, 
52% são crianças. Quem são? De onde 
veem? Para onde vão? Como vivem? O que 
elas têm a nos dizer?

4. PARA OUVIR 
AS CRIANÇAS
Gatdet, apenas 11 anos, foi forçado a fugir 
de sua casa no sul do Sudão e se escon-
der em um rio vermelho de sangue quando 
homens armados mataram seus colegas 
de classe e parentes e outros se afogaram. 
Agora, depois que um incêndio não plane-
jado tomou conta da barraca de sua família 
no campo de refugiados de Kule na Etiópia, 
a única coisa que ele possui é um avião de 
metal que fez com latas de óleo vazias. 

“Naquela época, eu estava preocupado 
com meus irmãos, que eles seriam todos 
queimados. Não me queimei porque meus 
vizinhos vieram e me arrastaram para fora, 
mas todas as minhas roupas foram queima-
das, a comida, o óleo de cozinha, o colchão, 
os lençóis, os cobertores - tudo se foi. Sinto 
falta do dinheiro que minha mãe ganhava 
com seus negócios, fazendo chá e pão. 
Estou triste com tudo o que perdemos. Eu 
estava indo para a escola, mas todos os 
meus livros foram queimados. Eu gosto de 
aviões, eles se movem de um lugar para ou-
tro. Eu gostaria de ir a muitos lugares, como 
a América. Espero também ir ao Sudão do 
Sul, porque esse é o meu país, mas par-
timos porque os homens armados vieram.” 

Vamos lembrar, outros fatos, de crianças 
que viveram a migração forçada....

5. O QUE NOS DIZ A BÍBLIA
Leitor(a): Texto bíblico: Mt 2, 1-18) – (Ha-
vendo crianças presentes no encontro, per-
guntar o que acharam da história)

L1: No relato de Mateus, Jesus e sua fa-
mília devem fugir de uma ameaça que põe 
em risco suas vidas, tornando-os refugiados 
políticos (Mt 2: 13–17). O evangelista Lucas 
conta que Jesus já entrou no mundo em 
meio a um drama envolvendo documenta-
ção (Lc 2: 1–5).

L2: Conta-se que a família de Jesus saiu de 
Belém, atravessou o Hebron, depois Gaza e 
mais adiante o deserto, na época, único ca-
minho para chegar ao Cairo, no Egito, onde 
se estabeleceram. Ali, Jesus viveu parte da 
sua infância, até a morte de Herodes, se-
gundo nos narra São Mateus (Mt 2,13-19). 

L1: Olhar para a vida de Jesus criança e 
para a realidade de milhares de famílias 
que são obrigadas a fugirem da própria ter-
ra com seus filhos ainda pequenos, nos faz 
perceber a família de Nazaré não mais como 
uma imagem somente sagrada que ocupa 
lugares em nossos lares, mas nos aproxima 
daquelas famílias em situação de migração 
e refúgio que encontramos nas nossas ruas, 
nos nossos bairros e em nossa casa. 

L2: Para não perder a vida e a dos seus é 
preciso buscar outras terras. As guerras, a 
violência, a discriminação social, religiosa, 
econômica, política e racial obrigam milhões 
a deixarem tudo para trás para salvar suas 
vidas.

6. DIREITOS DA CRIANÇA
O tema dos Direitos da Criança é marcado 
por um silêncio histórico que precisa ser 
refletido. Tanto a Convenção de Genebra 
de 1951 como a lei 9.474/1997, não fazem 
menção à criança refugiada propriamente 
dita. Porém um dado novo é apresentado na 
reformulação da Lei 9.474/1997 que garante 
o direito da reunião familiar através da qual 
todos os membros da família tenham direito 
ao refúgio. A Convenção, por sua vez, as-
segura a todas as crianças o direito à edu-
cação. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) confirma direitos às crianças e ado-
lescentes, incluindo àquelas em situação de 
migração e refúgio. No artigo 5º reconhece 
a criança como sujeito de direitos e se ba-
seia nos princípios do superior interesse da 
criança, na responsabilidade primária e so-
lidária do poder público e na busca de sua 
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Crianças venezuelanas da comunidade 
Ka Ubanoco - Boa Vista- RR. 
Foto: Rosinha Martins/2019
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proteção prioritária e integral. Sustenta que 
nenhuma criança sofrerá negligência, discri-
minação, violência, opressão ou crueldade. 
No artigo 16, confere a elas o direito aos 
serviços de saúde (artigo 11), à liberdade 
de movimento, opinião, expressão, crença 
e culto religioso, à participação na vida fa-
miliar e comunitária sem discriminação, à 
participação na vida política e a buscar asilo 
(artigo 16).

Declara, ainda, o direito das crianças ao 
acesso à justiça e afirma que durante o 
processo educacional os valores culturais, 
artísticos e históricos das crianças serão 
respeitados para promover a liberdade de 
criação e acesso a recursos culturais. Esse 
artigo é especialmente útil para crianças re-
fugiados que vêm de outras culturas e paí-
ses. (Artigos 41 e 58).

Precisamos nos atentar, em relação aos di-
reitos da criança em situação de migração 
e refúgio, que o mais importante que ga-
rantir ou não a nacionalidade brasileira ou 
de outro país, é viabilizar políticas públicas 
efetivas que tratem amplamente dos direi-
tos humanos referentes às crianças e às 
juventudes e lhes reconheça como sujeitos 
protagonistas da sua própria história capa-
zes de opinar e ajudar na busca de soluções 
para os problemas relacionados à sua faixa 
etária. As crianças e adolescentes são os 
principais agentes nos serviços de pastoral 
por que podem falar expressar sobre seus 
medos, traumas e sonhos ajudando na bus-
ca de métodos eficazes para uma Pastoral 
da Criança Refugiada. 

7. DESAFIOS E GESTO 
CONCRETO
Na sua região, os direitos humanos das 
crianças são respeitados? 

Que tal uma visita a crianças imigrantes e 
refugiadas para ouvir suas histórias?

8. ORAÇÃO FINAL
Ó Jesus, que na companhia de seus pais, 
fizestes as experiências da migração força-
da.  Te pedimos por todas as crianças que, 
vítimas das injustiças, da violência e das 
guerras são obrigadas a viver sua infância 
sem as mínimas condições de vida saudá-
vel, em terras distantes. E a nós, concedei 
um coração sensível, mãos solidárias e 
olhos para ver neles o teu rosto infantil ca-
rente da nossa acolhida hoje. Amém.

9. CANTO FINAL
Sugestões a seguir ou à escolha

Balão Mágico
(Pode-se fazer uma introdução ao canto que 
é sugestivo para a acolhida da diferença e 
com características infantis. (Ouvir: https://
www.youtube.com/watch?v=Pia8EBfzhF8) 

Somos um 
https://www.youtube.com/watch?v=Ircy-
8dWhEIE

ENCONTRO2º
MIGRAÇÃO, REFÚGIO E 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO

1. O QUE QUEREMOS 
CONVERSAR? 
O Objetivo do nosso encontro de hoje é dia-
logar sobre a realidade migratória vivencia-
da por mulheres e/ou LGBTQI+. Trazer para 
dentro da roda quais as condições reais 
desses grupos de migrantes, quais as vio-
lências sofridas por questões de gênero.

2. ACOLHIDA
Preparação do ambiente com elementos 
que promovam acolhimento, afeto e cuidado, 
como água, flores, aromas, luz, mantra ins-
trumental... etc. Pedir que todos/as fiquem 
de pé, em círculo e abraçados, fazendo um 
embalo coletivo, de olhos fechados, ao som 
do mantra, trazer presente a memória afetiva 
de algum momento ou situação de acolhida e 
solidariedade que já recebeu ou que se colo-
cou a serviço de alguém, da sua família ou da 
sua comunidade.  Quem se sentir à vontade, 
partilhar a memória acessada, com destaque 
para o que foi mais marcante. Após as par-
tilhas, convidar os presentes para cantar e 
ouvir os cantos:

Cantos: - O amor é bem maior  
  (Luciano Santiago)
  - O amor acima de tudo  
  (Renato Russo)

3. VAMOS SABER MAIS 
O processo de migração já é por si só uma 
violência vivenciada por milhões de pessoas 
em todo o mundo. Dados da ONU (2020), 
revelam que em 2019 mais de 270 milhões 
de pessoas estavam cruzando as fronteiras 
internacionais, destes 48% (117 milhões) são 
mulheres e meninas. No Brasil entre 2010 e 
2018, foram registradas mais de 360 solici-
tações de refúgio motivadas por perseguição 
referentes à sexualidade e/ou identidade de 
gênero. Grupos sociais que além de lidar 
com os desafios de deixar o seu local de ori-
gem, família, amigos, sua cultura, para viver 

em um lugar desconhecido com uma cultura 
completamente diferente, ainda tem que en-
frentar diversas formas de violência de ordem 
física e psicológica em decorrência da sua 
sexualidade ou identidade de gênero. Nenhu-
ma pessoa em situação de migração deveria 
ficar mais vulnerável por ser mulher ou LGB-
TQI+. Os direitos humanos são universais, 
inalienáveis e imprescritíveis, devem ser apli-
cados a todo momento e a todas as pessoas. 
Entretanto dos 193 países reconhecidos pela 
ONU, 70 criminalizam relações entre pesso-
as do mesmo sexo, com penalidades que vão 
desde prisão, tortura e até pena de morte. 

O Brasil não possui políticas que criminali-
zam pessoas LGBTQI+, porém vivenciamos 
uma cultura construída historicamente a base 
de intensas desigualdades de gênero, com 
altos índices de violência contra meninas, 
mulheres e a população LGBTI. Apesar de 
não haver dados claros, tem sido recorrente 
a migração forçada de mulheres e LGBTQI+ 
por terem suas vidas em risco, às vezes por 
violência doméstica ou por ameaças e discri-
minação da população local.

Você conhece alguma mulher ou LGBTQI+ que 
passou por algum processo migratório? E por 
que tiveram que deixar seu local de origem? 

Quais os desafios e dificuldades vivencia-
ram ou vivenciam por serem Mulheres ou 
LGBTQI+, em trânsito e/ou no destino?

4. ILUMINAÇÃO BÍBLICA 
 “Ela foi para frente de todo o povo e 

conduziu as mulheres na dança” (Jd 15, 13).

“o Deus vivo apoia a luta de seu povo, as 
outras nações, que também sofrem a opres-
são dos poderosos, se aliam para lutas fu-
turas. Essa aliança dos fracos é que provo-
ca a insegurança, e finalmente, a derrota 
completa dos poderosos. Judite torna-se 
famosa, mas faz com que todos dirijam sua 
atenção para o Deus que se alia com os fra-
cos... a lembrança de Judite continua vida 
na história, encorajando a luta dos oprimi-
dos em todos os tempos. Seu exemplo mos-
tra que, depois de vencer o opressor, o povo 
pode organizar uma sociedade onde exista 
liberdade e partilha”.

Quais são as referências de luta pelos direi-
tos das mulheres e da população LGBTQI+ 
na sua comunidade, cidade ou estado?

Existe algum movimento organizado em de-
fesa das mulheres e da população LGBTQI+ 
na sua região?

Que políticas públicas já conquistadas visam 
reduzir a violência de gênero no seu estado?
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5. PELO DIREITO DE IR E VIR 
SEM VIOLÊNCIA DE GÊNERO
Aspectos Legais referentes aos direitos das 
mulheres/LGBTQI+: 

• Lei Maria da Penha: Específica para prote-
ger as mulheres de qualquer tipo de violência

• Conare - Comitê Nacional para os Re-
fugiados: Concedeu refúgio para os gays, 
lésbicas, bissexuais, transexuais e interse-
xuais que sofrem perseguição em seus pa-
íses em decorrência de sua sexualidade ou 
identidade de gênero;

• Resolução nº 175/2013 - Conselho Na-
cional de Justiça: Autoriza o casamento 
civil entre pessoas do mesmo sexo;

Algumas recomendações da ACNUR 
para solicitações de refúgio apresen-
tadas por mulheres e/ou LGBTQI+: I. 
Solicitantes de refúgio mulheres devem ser 
entrevistadas em um local separado, sem 
a presença de homens membros da sua 
família, a fim de assegurar que elas terão 
a oportunidade expor o seu caso. Isso lhes 
deverá ser explicado, para que elas possam 
apresentar a sua solicitação de maneira váli-
da. II. Os solicitantes devem ser informados 
que podem optar por entrevistadores e intér-
pretes do mesmo sexo que eles, coisas que 
devem ser automaticamente providenciadas 
para as solicitantes mulheres. III. Refúgio 
LGBTI: Boas práticas na declaração do sta-
tus de refugiado/a, em razão da natureza das 
questões orientadas para homens. É possí-
vel que solicitantes mulheres também não 
consigam relacionar questões sobre ‘tortura’ 
com os tipos de violência que elas temem 
(como, por exemplo, estupro, abuso sexual, 
mutilação genital feminina, ‘assassinatos em 
nome da honra’, casamento forçado, etc.). IV. 
Especialmente no caso de vítimas de violên-
cia sexual ou outras espécies de traumas, 
pode ser preciso realizar uma segunda ou 
várias outras entrevistas, a fim de estabele-
cer uma relação de confiança e obter todas 
as informações necessárias. Neste sentido, 
os entrevistadores devem ser sensíveis ao 
trauma e emoções dos solicitantes e parar a 
entrevista quando o solicitante estiver emo-
cionalmente abalado. V. Não é preciso obter 
os detalhes exatos do ato de estupro ou vio-
lência sexual em si, mas sim dos eventos que 
levaram a essa agressão e, depois do ato, as 
circunstâncias e detalhes do contexto (como, 
por exemplo, o uso de armas, quaisquer pa-
lavras ou frases ditas pelos agressores, o 
tipo de agressão, quando e como isso ocor-
reu, detalhes sobre o perfil dos agressores 

(soldados, civis, etc.), bem como a motivação 
do agressor. Em algumas circunstâncias é 
importante ter em mente que a mulher pode 
não saber as razões pelas quais foi violen-
tada. VI. Mecanismos de referência a uma 
assistência psicossocial e outros serviços 
de apoio devem estar disponíveis onde for 
necessário. As melhores práticas recomen-
dam que assistentes psicossociais estejam 
à disposição do solicitante antes e depois da 
entrevista. (ACNUR, 2002, p. 11).

Ações e Grupos de apoio às mulheres e 
LGBTQI+ migrantes

• Núcleo de Mulheres de Roraima: Ação 
de apoio às mulheres migrantes venezuela-
nas em Boa Vista/RR;

• Campanha Livres e Iguais: Uma iniciati-
va da ONU e sua rede de parceiros – uma 
campanha mundial de produção de informa-
ções sobre a promoção de direitos iguais e 
tratamento justo as pessoas LGBTI+, como 
vídeos, gráficos e fichas técnicas;

• Projeto Mulheres Migrantes: Instituto 
Terra Trabalho e Cidadania: Realiza aten-
dimento direto com mulheres migrantes em 
conflito com a lei na cidade de São Paulo;

• A Casa das Venezuelanas: Coordenada 
pela Cáritas na cidade do Rio de Janeiro, 
acolhe exclusivamente mulheres com ou 
sem filhos/as refugiadas da Venezuela.

• Pastoral da Diversidade: Na Diocese de 
Nova Iguaçu é destinada as pessoas LGBTs.

6. GESTO DE COMPROMISSO
Você conhece algum espaço de acolhida de 
migrantes e refugiados no seu estado? Que 
tal fazer uma visita e promover diálogos so-
bre suas realidades migratórias no que se 
refere às questões de gênero e sexualidade, 
como também socializar informações sobre 
as políticas públicas destinadas a esses 
grupos sociais no Brasil.

7. MÍSTICA DE ENVIO 

OraçãO da Felicidade 
Pastor Henrique Vieira

“Que todas as crenças religiosas sejam res-
peitadas e até mesmo a não crença religiosa
Que possamos comungar na crença da hu-
manidade, da diversidade, do bem comum
Que seja declarada justa toda forma de amor
Que nenhuma mulher seja alvo do machis-
mo estrutural
Que a juventude negra não seja alvo do ex-
termínio
Que Marias Eduardas não sejam assassina-

das dentro da escola
Que marquinhos da maré não sejam assas-
sinados indo pra escola
Que Marieles possam chegar em segurança 
em suas casas
Que todo agricultor tenha uma terra para 
plantar
Que todo sem teto tenha uma casa pra morar
Que os indígenas sejam respeitados nas 
suas crenças
Que as fronteiras acabem e as armas caiam 
no chão
Que a felicidade venha sobre nós, respei-
tando toda dor e consolando toda lágrima
Felicidade de verdade só é possível sob a 
benção da comunhão.
Amém, axé e o que de mais universal existe: 
amor”

ENCONTRO3º
MIGRAÇÃO INTERNA

1. O QUE QUEREMOS 
CONVERSAR?
O lema da Semana do Migrante 2020 nos in-
terpela sobre o nosso irmão. A Campanha da 
Fraternidade já nos questiona sobre o nosso 
próximo. Daí vem um questionamento. Quem 
é o meu irmão? Quem é o meu próximo? No 
nosso dia a dia, vivemos situações que em 
função de várias circunstâncias achamos 
“normal”, quando não são. Assim, como na 
parábola do Samaritano, desviamos ou fingi-
mos não ver situações que deveriam nos in-
comodar. Estamos perdendo a capacidade de 
fazer a leitura dos sinais que Deus põe diante 
de nossos olhos todos os dias. Ao nosso redor 
há um contingente muito grande de pessoas 
em movimento, mas que não estão a passeio. 
Estão em movimento pela própria sobrevivên-
cia. Precisamos conversar sobre isso.  

2. ACOLHIDA
Estamos aqui reunidos como irmãos. Con-
templemos os rostos uns dos outros. Todos 
temos muitas histórias em nossas vidas de 
saídas e de chegadas. Em algum momen-
to, em uma estação pedimos informação 
ou damos informação a alguém, que não 
conhecíamos. Com certeza houve agrade-
cimento. Obrigado(a). Quem está em mo-
vimento enfrenta desertos com coragem e 
confiança, na certeza que a luz divina ilumi-
na seus passos. Cantemos.

Música –  O Povo de Deus 
(Pe. Zezinho)

3. VAMOS SABER MAIS?
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Na busca pela terra prometida onde corre 
leite e mel saímos em movimento. Enfren-
tamos toda sorte de desafios. Pelo caminho 
às vezes somos Lázaro, pois nos alimen-
tamos das migalhas sobrantes das mesas. 
Tempestades, fome, sede. Todo caminhante 
está sujeito a estas intempéries. Como lidar 
com elas? De que forma no meu dia a dia eu 
posso ser um samaritano na vida daqueles 
que estão no caminho? (Pausa para reflexão)

4. MIGRAÇÃO INTERNA 
A migração interna no Brasil acontece prin-
cipalmente por motivos econômicos e de-
sastres ecológicos. A população de um país 
não é apenas modificada pelas mortes e 
nascimentos de seus habitantes. É preciso 
levar em conta, também, os movimentos de 
entrada e de saída, ou seja, as migrações 
que ocorrem em seu território. 

5. FATOS DA VIDA

No ano de 2012, em uma  usina de cana 
de açúcar, na  cidade de Guaranésia – MG, 
cerca de 300 trabalhadores de diversas 
cidades do Vale do Jequitinhonha, passa-
ram por condições de trabalho análogas à 
escravidão.  Os trabalhadores estavam tra-
balhando no corte de cana e após meses 
de trabalho não lhes foram pagos salários. 
Diante dessa realidade de falta de retorno 
por parte da empresa e da necessidade 
de receber o pagamento para sustentarem 
suas famílias que ficaram nas cidades de 

origem, um grupo de trabalhadores decidiu 
parar as atividades. Decisão difícil, muitos 
companheiros de trabalho não encararam a 
luta, pois como dizia o saudoso Dom Helder 
“lutar por direitos é arriscar-se”.

Paralisadas as atividades de trabalho, a 
situação do grupo piorou: o responsável 
pela usina suspendeu o fornecimento de 
alimentação. Segundo relatos dos traba-
lhadores a refeição chegava até o aloja-
mento, mas as marmitas daqueles que 
estavam parados eram despejadas no 
lixo. Diziam a eles que “quem não traba-
lha não precisa comer”. Esse sofrimento 
perdurou por aproximadamente 20 dias, 
muita pressão e falsas promessas como, 
por exemplo: sugeriram aos trabalhadores 
que fossem embora e que o pagamento 
seria depositado normalmente em suas 
contas. Os trabalhadores que cansaram 
de enfrentar condições péssimas de tra-
balho e pressão voltaram para suas ci-
dades e não receberam um centavo pelo 
trabalho realizado. 

Os que resistiram e continuaram a luta so-
freram muito, passaram fome, aguentaram 
muitas ameaças, mas vieram embora com o 
dinheiro no bolso. 

Fala de um trabalhador do Vale do Jequi-
tinhonha: graças ao apoio do SPM, CPT e 
outras pastorais e movimentos sociais, con-
quistamos essa vitória! Quem luta vence!

6. ILUMINAÇÃO BÍBLICA
Gálatas (Gl 6,2-10)

7. REFLEXÃO
O que entendemos por perseverança?
O que entendemos por resistência?
Qual a relação de perseverança e fé?

8. BÊNÇÃO

9. DESPEDIDA/ENCERRA-
MENTO DAS RODAS DE 
CONVERSA

Estamos aqui reunidos
Na mística dessa caminhada

Esperança e ressureição
De suor, cansaço e madrugada.
Pra juntos poder contar
Historia bonita dessa jornada
Vai e vem, cá e lá
Gente de todo canto
Fazendo de suas dores
E seu pranto esperança, saudade e encanto.
35 anos junto aos migrantes
O SPM começa a celebração
Enfrentando tantas porteiras
Pra realizar a missão
Nessa estrada que ultrapassa fronteiras
Construindo pontes em comunhão
Tantos que já passaram 
Tantos que estão por vir
O desafio dessa vida 
O chegar e o partir
Mas o abraço da acolhida
Todos podem sentir
A maturidade que chega
Acolhendo a cultura, diversidade e alegria.
Que não tem como mensurar
Parece que foi outro dia
Que começamos a trabalhar
Os fatos ocorrem depressa
Quase nem dá pra espiar
Mas tudo nos interessa
Que é proibido piscar
Mesmo com toda essa pressa
Não nos esqueçamos de esperançar
A grande travessia
Precisa ser feita mão em mão 
Com festa e alegria
Instrumentos, poesia e canção. 
Pois a cultura que nos rodeia
Faz parte da missão
Agora olhando o futuro
Com grande satisfação
Vamos precisa pular o muro
Pra conosco caminhar
O que faz o migrante se mover Não é só 
emoção
Nem sentir o chão
É muito mais que isso
É ressureição....

(Propor um gesto concreto)
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Fonte: Reprodução da internet

Poema - SPM (35 anos) 
Paulo André
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