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CARTA À MULHER 
 

A mulher não é um ser à parte na criação 

É um espírito que aceita a tarefa 

De gerar outra vida nesta encarnação. 

 

Toda mulher necessita de respeito, 

Pois sabe bem o seu direito 

No papel da educação. 

 

É lhe devido o mesmo tratamento, 

Que gere uma só consciência, 

Respeito as diferenças raças e crenças 

Mas nunca a violência. 

 

As mudanças em tão grande monta na tecnologia 

Não acompanham o preconceito, 

De existir a mesma forma de direito e igualdade, 

Pois tanto a mulher quanto o homem devem ser solidários 

 
O trabalho e as tarefas divididas 

Na profissão a equiparação do salário. 

Em casa o companheiro, o entendimento e o amor. 

 

A sociedade grita contra a morte e contra a dor, 

E espera que em todos os momentos haja coerência, 

Pois a diferença não significa falta de competência. 
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A mulher está engajada, em todos pontos de vista 

Desde uma astronauta até uma cientista. 

E por sua maturidade recebe a maternidade 

Dando novos rumos a vida. 

 

E no plano espiritual desempenha a mediunidade, 

Em vários setores de ajuda. 

Conforta, consola e não há quem não acuda, 

Quando chamada a servir. 

 

Parabéns as mulheres, as mães, as estudantes, 

As solteiras e as viúvas, 

As que se casaram 

E as que nunca irão se casar. 

 

Que Deus as conduza em sua missão, 

Sem nenhuma distinção 

Seja aonde estiver independente da opção... 

Que faz a liberdade da mulher.  
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