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3 – HOMENAGEM A DULCE MAGALHÃES (III) 
 

Dulce Magalhães 

   
Fonte: Divulgação 

 
Meu reconhecimento e carinho pela querida Dulce! 

 
Wilson Jacques* 

 
 

Conheci Dulce Magalhães quando a Unipaz 
RS estava iniciando a primeira turma da FHB/SC 
em Florianópolis. 

Profundamente simpática e acolhedora, Dulce 
revelava determinação e otimismo em suas 
participações. Focada, atenta e participativa, não 
só trazia questionamentos importantes aos temas 
apresentados, como também fazia a conciliação 
destes com a realidade, ressaltando sua 
aplicabilidade na vida real, no dia a dia, para o 
bem das pessoas, grupos e da sociedade em 
geral. 

Sempre revelou-se um ser voltado para o bem, 
para o melhor, para o desenvolvimento humano, 
social e universal, através da visão transdis-
ciplinar holística em palavras e ações. 

Estimulava  todas as pessoas e parceiros a 
desenvolver e aprofundar a caminhada e, quando 
necessário, empurrava empaticamente o 
processo ao percebê-lo inativo ou muito lento, 
auxiliando a todos nós. Uma líder! Uma guerreira! 

 

Era bem possível prever seu desenvolvimento 
social e cultural pela via da visão transdisciplinar 
holística, como também, o bem que iria 
proporcionar transitando pela mesma, o que 
certamente ocorreu, visto sua trajetória e sua 
obra que enaltece a todos nós, irmãos de 
caminhada, e auxilia e favorece todos os seres 
humanos e comunidades. 

É possível entender sua breve partida deste 
plano, embora tenha contrariado nossas 
expectativas. Imaginem, queridos irmãos, o 
quanto havia de chamadas e esperas  pela sua 
presença necessária e imprescindível em outros 
planos! 

Obrigado querida Dulce! Sem dúvidas, 
continuaremos nosso trabalho energizados pela 
tua sabedoria e acarinhados pelo teu amor! 

Em qualquer plano que estejas, nunca sairás 
do nosso coração, da nossa mente, da nossa 
alma, da nossa Vida! 

Pensamentos e lembranças afetuosos!! 
  
 

 
 

_____________ 
*Wilson Jacques - Psicólogo, Terapeuta Transpessoal, Professor e Membro da Unipaz Sul. Terapeuta do Cit (Colégio 
Internacional de Terapeutas).  wiljacques@terra.com.br   

Uma oportunidade para o Livre Pensar 
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