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“O que muda na mudança 
Se tudo em volta é uma dança 
No trajeto da esperança 
Junto ao que nunca se alcança?” 
Carlos Drummond de Andrade 
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Olá!!! Estrela amiga... Luzes intensas... Clareando recantos escuros... 
Trazendo vida às almas... Fazendo as trevas se dissiparem... Aclarando os 
espíritos... Despertando semblantes coloridos e luminosos...  Inspirando nobres 
sorrisos... Sonhos de Ícaros... Buscando vôos livres... Passando por 
perfumadas novas terras... Em direção a astros serenos... A primeira parada... 
Uma visita a nossa Estrela Amiga... Fonte da nossa vida... Presença constante 
e serena em nossa existência... Mudam os humores... Das gentes... Mudam as 
matizes... Das flores... Mudam as estações... Dos sentimentos... O brilho da 
estrela amiga se mantém... Companheira fiel... Iluminando o caminho... Das 
gentes boas... Das gentes más... Das gentes pobres... Das gentes ricas... De 
todas as gentes... Para a nossa estrela amiga... Somente gentes... Cada uma 
com o mesmo direito... Uma parcela de sua energia... Alimentando cada 



corpo... Cada ser vivo... A estrela amiga acompanhou toda a evolução da 
humanidade... Chorou com o alerta escarlate brotando das agressões entre 
semelhantes... Sorriu com os saltimbancos passos das crianças... Bailou com a 
música festiva das batidas dos corações dos amantes... Silenciou para ouvir o 
balanço do acalanto maternal protegendo as novas gerações... 1 ano... 10 
anos... 100 anos.. 1.000 anos... Um milhão de anos... 1 bilhão de anos... 5 
bilhões de anos... Tanto tempo viva... O que já não viu essa nossa estrela 
amiga... Tanto tempo... Tempo??? Invenção da humanidade??? A estrela 
amiga também usa os nossos relógios??? Será??? Nesse passeio onírico pelo 
espaço sem fim... Olhando de perto a nossa estrela amiga... Surpresa!!! Um 
astro em ondulantes mudanças... Um baile permanente... Fogos de artifícios... 
Luzes ocupando todo o espectro eletromagnético... Músicas usando todos os 
tons... Quando vista a partir da Terra por nossos olhos... Uma imagem serena... 
Quando vista de perto... Gases revoltos... Mudanças... Para manter a sua 
serenidade para nossos olhos... A Estrela Amiga e seu destino... Responsável 
por tantas vidas... A sua fúria... A nossa tragédia... O seu descanso... O nosso 
pranto... 
 
O Sol. Uma estrela comum. Há uma quantidade incontável de estrelas no 
Universo. Com as observações realizadas até o momento vemos as estrelas 
agrupadas em grandes estruturas. Essas estruturas são chamadas de 
Galáxias. A nossa Galáxia, a Via-Láctea, possui aproximadamente 100.000 
anos-luz de diâmetro. A luz para poder se mover de um extremo a outro da 
galáxia levaria 100.000 anos!!! A Via-Láctea é uma galáxia espiral barrada. 
Imaginamos a sua forma a partir da análise das nossas observações realizadas 
do céu noturno. Consideramos que a nossa galáxia possui a forma da galáxia 
de Andrômeda. O Sol está localizado a aproximadamente 26.000 anos-luz do 
cento da galáxia. Giramos junto com o Sol em torno do centro da galáxia. O 
período desse movimento é de aproximadamente 230 milhões de anos. É um 
valor estimado. Movemos-nos em relação ao centro da galáxia a uma 
velocidade de 780.000 km/h!!! Acredita-se que a Terra possua 
aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Assim em toda a sua existência a Terra 
pode ter completado aproximadamente somente 20 voltas completas em torno 
do centro da galáxia. Na história do Universo a humanidade surgiu há muito 
pouco tempo. Os seres humanos em seu curto tempo de vida acompanharam o 
sistema solar em um pequeno deslocamento em torno do centro de nossa 
galáxia. A estrela mais próxima de nós está localizada a 4,3 anos-luz de 
distância. A luz que ela emite leva mais de 4 anos para chegar até nós. Essa é 
a mais próxima. A partir desse ponto as distâncias de outros astros em relação 
a nós chegam a valores impressionantes. A galáxia de Andrômeda está 
localizada a mais de 2,9 milhões de anos-luz da Terra!!!  
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Quando nos maravilhamos com a beleza do firmamento estamos observando o 
passado. Cada um dos astros que observamos possui um ciclo de vida. 
Nascem... Vivem... Morrem... O Sol também seguirá esse destino. Há muitos 
mistérios no comportamento do Sol que a humanidade ainda não desvendou. 
Sabemos que o Sol tem um ciclo periódico de atividade. A aproximadamente 
cada 11 anos há um período de máxima  atividade solar. Em 2007 um ciclo se 
encerrou e estamos começando um novo ciclo que encontrará o seu máximo 
entre o ano de 2011 e o ano de 2013. Apesar da freqüência dos ciclos somente 
podemos estimar de modo aproximado o período no qual o Sol entrará em sua 
máxima atividade. Estamos agora em um período de mínima atividade solar. 
Há diversos estudos que apontam uma relação entre o aumento e diminuição 
das atividades solares ao aumento ou diminuição da temperatura na Terra. Nos 
últimos anos o Sol tem se mostrado mais ativo. Há diversas pessoas no mundo 
que se dedicam a acompanhar as atividades dessa nossa estrela amiga. Ainda 
tentamos entender o seu comportamento. Há muitos segredos escondidos... 
Um astro em estado de grande agitação... Mudanças freqüentes... Para nós um 
astro sereno que quando surge traz a luz que ilumina a nossa vida... Todo o 
seu esforço em suas mudanças é para poder parecer sereno aos nossos 
olhos... Um dia descansará... A humanidade se já não tiver encontrado outra 
estrela amiga... Será sua companheira nesse descanso... No etéreo espaço 
sem fim viajarão os nossos sonhos buscando embalar novas vidas... Em algum 
local desse misterioso Universo... Fica a prece para que a Estrela Amiga... Não 
deixe nosso sonho acabar... 
Céu limpo para todos. 

 


