
ALÉM DO CÉU
Mauricio Keller
28.10.2003
 
Sinto a força do momento,
esse estar intenso
que me faz seguir.
 
Solto como uma gota,
cintilando ao vento
pra depois sumir.
 
Ah, ah, ah, ah, ah
Tudo que quiser eu vou conseguir.
Ah, ah, ah, ah, ah
Tudo que eu sei é persistir.
 
Além do céu está
o meu, o nosso, lar.
 
Sigo pelo mundo a fora,
ciente da história
que vou produzir.
 
Luzes dentro da minhalma,
essência que não cala,
quer evoluir.
 
Ah, ah, ah, ah, ah
Tudo que quiser eu vou conseguir.
Ah, ah, ah, ah, ah
Tudo que eu sei é persistir.
 
Além do céu está
o meu, o nosso, lar.



AME A VIDA
Mauricio Keller
07.12.2012
 
Sou feliz demais,
tudo é bom pra mim.
Servir e amar
é tudo o que sempre quis.
 
Eu já mudei.
Conheço o meu valor.
Respeito o que eu sou
e o que você é.
 
Tirar a vida é ilusão.
Você acorda na escuridão.
Irá gritar e se arrepender,
numa dor maior.
A violência é bate-volta
cuja força mais se revolta.
Ame a vida que já convida:
Você vai lutar!



AMIGO LEAL
Mauricio Keller
07.09.2007
 
 
Se eu chorei sem saída,
você foi a acolhida
de um amigo sem igual.
Nos meus tropeços repetidos,
foi sincero e assertivo
de quem sabe ser leal.
 
Incentivou a minha estima,
a coragem esquecida
pra mudar o meu astral.
E na renúncia verdadeira
doou-se a vida inteira,
tentando ser melhor.
 
Olhe bem pra você aqui,
Quanto já conquistou.
Um amigo que fez de si,
Um exemplo de amor.



CAIS
Mauricio Keller
26.11.15
 
Venha zarpar
pra além do seu cais,
aonde o amor
e o bem soprar mais.
 
Sentir pessoas ao redor,
que já se foram dessa pra melhor.
Não é milagre, é comum
pegar a onda noutra dimensão.
Sim, eu sei, parece até um dom,
Mas, não é isso, nem loucura não…não!
 
Refrão
 
Ás vezes, sente o que virá
um pouco antes de acontecer.
Enquanto ouve uma voz
de um amigo que não dá pra ver.
Você não teme e deixa se guiar
por um sentido que é natural...sim!
 
Refrão
 
Só na real
seu barco vai navegar
em águas longe do mar
sem se perder.
Simples assim,
sentido de se ligar
à vida que vem de lá,
além do cais.
 
Refrão



CAMINHOS DO AMOR
Mauricio Keller
29.04.14
 
 
Eu não vou deixar
nada se perder de mim.
Quero achar quem eu sou:
Simples alegria...
 
E se quer saber,
sinto que não há mais fim.
Vou dançar, encenar,
ser a poesia.
 
Sou eu…
Sou eu que faço o tempo ser bom,
ser bom o tempo todo.
 
Só pra brincar ao sol,
querer festejar o bem.
São os caminhos,
caminhos do Amor.



CORAÇÃO DIVINO
Matheus / Diogo / Noêmia /
Fábio / Maurício Keller
03.05.2014
 
 
Bate frágil descompasso,
num suspiro de emoção.
Como lento desabafo
que desvenda a solidão.
 
Deixe o medo de viver, sentir,
quebre o coração de vidro.
Com coragem de acender, ouvir
o seu coração divino.
 
O universo canta em sua alma
um mundo interno pra explorar.
Um novo ritmo pulsando intenso
na ressonância de se amar.



 
 
ESCADA INFINITA
Renata Fidelis / Mauricio Keller
23.10.15
 
Olho para trás e o que vejo?
Que entre erros e acertos,
te percebi.
Tenso procurei buscar saídas
pela escada infinita.
Eu aprendi.
 
Tempos tão distantes já ficaram para trás,
hoje eu te sinto muito mais.
 
O teu amor em mim,
o meu amor em ti,
em ascensão sem fim.
Só quero ser o bem
no estender das mãos.
Sorrindo aberto agora vou.
 
Mirei no grande sol maior,
buscando inspiração nas coisas que criou.
Segui a rota interior,
aquela essência luminosa que se traz.
Vibrei com um futuro bom,
estás comigo, desde o início, a me levar.



ESPELHO DE VOCÊ
Mauricio Keller
06.02.13
 
Ame, cada vez mais,
e deixe o passado em paz.
Assim, vai retomar quem você é
sem mais sofrer.
 
Deixe o futuro lá,
onde ele nunca está,
e sinta a real
deste momento, agora.
 
E o sol dentro de você
vai subir na escuridão,
e ninguém mais, nunca mais,
ferirá o que é profundo.
 
Tente entender
você é mais do que quer ser.
Curta o lance
de se olhar, mesmo sem ver.
 
Pois que a vida é espelho de você.
Cada imagem é reflexo a se escolher.
 
 
 



O INVISÍVEL
Mauricio Keller
05.02.2013
 
Vejo-me de pé, bem mais veloz
a percorrer o espaço, um túnel.
Algo me puxou pra um tufão
e me entreguei à luz no fundo.
 
Não tive medo, então. Alguém estava ali,
comigo a levitar, sem precisar de chão.
 
Há algo além do corpo. Sim!
Um mundo belo e tão melhor.
O invisível canta em mim
a alegria entre nós.
 
Tive que voltar, mas percebi
que o amor é que vale tudo.
Acordei feliz, querendo ser
do bem que vai nos mostrar o rumo.
 
O outro lado está mais perto de você.
A alegria é o jeito de viver.
 
Há algo além do corpo. Sim!
Um mundo belo e tão melhor.
O invisível canta em mim
a alegria entre nós.



PLENA ALEGRIA
Mauricio Keller
23.01.13
 
 

Está em você
a plena alegria.
A força sutil,
a luz, harmonia.
Floresce de si
o que contagia.
Aquilo que é
essência divina.

Nesta festa,
sem igual,
brilham flocos
de cristal.
É a vida!
É amor!
Sol que nunca
vai se pôr.

Aceito o que vem,
entrego o meu dia.
E, faço de mim
total sintonia.
O ego se vai
com a sua vaidade.
Emerge o que sou:
A felicidade!



SEMEIA AMOR
Mauricio Keller
27.02.14
 
Ninguém semeia
o que não tem,
nem joga areia
no que quer bem.
Então, renova,
um tanto mais,
na Boa Nova
em tons reais.
Na tinta alegre
da emoção
que pinta e segue
de mão em mão.
 
Pintando o céu
de outras vidas.
Tirando o véu
de quem precisa.
 
Semeia amor...
Semeia amor...
Semeia amor...
Semeia amor...
Semeia amor…
 
 
 
 



SER DO BEM
Claudio Souza / Mauricio Keller
24.010.15
 
Quero ir além,
quero muito mais,
nessa imensidão
do universo.
 
Que está em mim,
que está em nós,
onde há alguém
cheio de paz.
 
Ser só um ponto pra brilhar
e fazer o amor ecoar.
Ser só um simples pó de luz
entre as estrelas do céu.
 
Busco em mim
o que é bom,
ser o bem
que sei que sou.



SIM
Anna Rita Araújo / Daniel Moraes
 
Encontrar um lugar em meu ser
Sintonizar minha alma em você
Sons e Canções em mim, vou ouvir na sua voz
Tons, vibrações de luz a pintar meu viver
 
Esquecer o pesar, o sofrer
Sentir a paz, o perdão sem rancor
Sons e canções em mim, vou ouvir na sua voz
Tons, vibrações de luz a pintar meu viver
 
Sim, vou tentar
Sim, vou buscar
Sim, te encontrar
DEUS, te amar
 
Sons e canções em mim vou ouvir na sua voz
Tons, vibrações de luz a pintar meu viver
 
Sim, vou tentar
Sim, vou buscar
Sim, te encontrar
DEUS, te amar
Sim



SOU O QUE SOU
Mauricio Keller
04.04.12
 
 
Não tenho tanto tempo
pra esperar,
é um segundo breve
que vai passar.
 
Vou seguir a razão
da emoção.
Vou saltar sem pensar
pra o coração.
 
O bem me faz viver
feliz de mais.
Doar do que eu sou,
cantando paz.
 
Livre!!!!!
 
Eu sou o que eu sou
me levo onde vou.
Essência deste dom
que é o que é bom.
 



SUAVE ASCENSÃO
Renata Fidelis / José Marcos Campos / Mauricio Keller
 
 
Tanto, tanto pra dizer.
O passado agora é leve,
sonhos pra viver.
 
Vejam, vejam só vocês,
o poder em suas mãos
pra recomeçar.
 
A vida que renasce
em laços de ternura
é mais que um destino
é ligação profunda.
 
Suave ascensão pelo infinito,
buscando a perfeição.
Suave ascensão pelo infinito,
buscando a perfeição.



SUPERAR
Mauricio Keller
15.05.14
 
Ficar assim, a beira do caminho,
olhando só, sem nunca se envolver
é cultivar o medo de ser livre,
de ser você sem manha, sem desdém.
 
Cair faz bem, você vai ver,
ninguém é perfeito. Quem nunca errou?
Mas, levantar é superar
os próprios limites.
 
Quer ser melhor agora?
Arrisque encontrar você.
Confie nessa hora,
a sua essência vai dizer.
 
Se apontar o dedo, sutilmente,
na ilusão de ser superior,
você vai ver a ficção da mente.
Então, vigie o ego com amor.
 
Cair faz bem, você vai ver,
ninguém é perfeito. Quem nunca errou?
Mas, levantar é superar
os próprios limites.
 
Quer ser melhor agora?
Arrisque encontrar você.
Confie nessa hora
a sua essência vai dizer.


