
 

 

 

 

Sociedade das Ciências Antigas 

 
O Bom Pastor 

 
Por Celeste Cristal 

 

O Bom pastor que cuida suas ovelhas as guia com zeloso afã, 

não permite seus desvios que contém com sua vara de Vontade e amor. 

 

O amoroso coração do Bom Pastor olhava em silêncio 

o plácido adormecer daqueles que a seu cuidado lhe foram dadas. 

 

Olha as estrelas que brilham sorridentes para Ti, 

e perguntas pela vida nas alturas aquela a qual Tua Alma pertence, 

acaricias teu Alaúde e arrancas suas melodias 

que em doce canção se elevam ao Pai e Gerador. 

 

A música celestial envolve as almas em suave torpor 

sentindo nelas o amor pela Estrela que a terra baixou, 

para iluminar as almas que vibram na suave melodia 

e as guia na busca de uma glória sem fim. 

 

O Bom Pastor olha o mundo sentindo seu agitado palpitar 

de anelos e desejos desmedidos que à obscura e densa cidade 

os leva em busca do prazer  que a nada conduz. 

 

O Bom Pastor do seu posto de Eterno vigilante observa os caminhos 

daqueles que buscam a verdadeira vida olhando ao seu interior 

e caminham solitários guiados por um sentir que é dor e alegria 

sentindo a força que o guia sem nada esperar nem desejar. 

 

O Bom Pastor desde as alturas observa silenciosas as almas 

que vão tristes  e cansadas em busca de paz  para repor 

as suas energias que renovem as suas vidas. 

 

Ele olha com profunda tristeza e atenção àquelas que vêm em busca 

do êxito, amor e alegrias e aquelas outras cheias de medos e tristezas 

por desconhecer o Caminho que de incerto se obscurece. 

 

O Bom Pastor bendiz a Obra do Criador e as almas que buscam em seu interior 

o brilho da sua estrela que por vezes se mantém escondida 

e nova tristeza se reflete no olhar do Bom Pastor seguindo os passos 

das estrelas que buscam com afinco uma grande Ilusão. 
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