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A Criança em Nós 
 

Ser livre e inocente 

Que tem a pureza majestosa 

No tocar, olhar, falar, ser, agir... 

Única 

Livre como a natureza 

Que não pede licença 

Para mostrar sua beleza exuberante  

Como o florescer para a vida 

Exala cheiros diversos 

Embeleza como arco íris de cores quentes  

A criança que há em nós 

Jamais deixará de existir  

No decorrer da vida  

Aprenderemos sempre  

Firmar passos 

Levantar dos tropeços 

Olhar as marcas que ficam...  

Coisas desse tipo 

Fortalecem física e espiritualmente  

O ser humano 

Principalmente 

No enfrentamento às adversidades  

A inocência amadurece 

E este ser puro 

Imerge no mundo adulto 

E descobre o quanto é doloroso 

Encarar as responsabilidades  

De um mundo competitivo, egoísta... 

Mas também cheio de amor 
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De pessoas que jamais perderão 

A capacidade de amar a si  

E ao outro 

  



- 15 - 

A noite e você 
 

Quando o dia repousa 

A noite levanta majestosa 

Carregada de magia e segredo 

No adiantar das horas. 

O escuro valoriza reluzentemente  

O brilho da lua e das estrelas.  

O silêncio ensurdecedor na madrugada 

Acalma... 

Mas as vezes é perverso.  

Faz mergulhar nostalgicamente 

Em histórias bem vividas 

Provocando dor e lágrimas.  

A noite é encantadora 

E guardiã do sono. 

Sono que reproduz sonhos.  

Algumas vezes inexplicáveis  

E se muito insistentes, 

Podem ou não serem realizados.  

Noite, plena noite...  

Tempo que transcorre 

Entre o acaso e o nascer do sol,  

Que prepara você, 

Para desbravar lentamente, 

O alvorecer do novo dia.  
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A Palavra e o Vento 
 

O vento leva a palavra? 

Ou palavra o vento leva? 

Leva pra onde? 

Não sei. 

O que sei... 

É que o vento refresca o corpo 

Esvoaça os cabelos 

Acaricia o rosto 

Entrelaça as curvas do tempo 

Se espalha suavemente no assobio 

Que canta para majestosa natureza 

Possui o oxigênio necessário  

Para sobrevivência humana 

Que esse mesmo vento 

Leve para bem longe 

Palavras que não mereço ouvir  

De pessoa negativa 

Que não tem capacidade 

De se amar e amar o outro 

De suportar o sucesso alheio 

Por sentir-se única 

Insubstituível 

Que o vento traga...  

Palavra positiva 

De pessoa evoluída  

Que enxerga a vida 

Com a leveza que ela tem   
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A tempestade 
 

Fenômeno da natureza? 

Pede ser 

Problemas? 

Talvez sim, talvez não 

Independente do que seja 

Elimine o medo de enfrentá-la 

O vento sopra onde quer 

O trovão é sinal de chuva 

Já o raio... Proteja-se! 

O inesperado acontece 

A natureza 

“É prima, irmã do tempo”  

Depois da fúria 

Vem a calmaria 

Na vida também é assim 

A tempestade é diária 

Provocada pela ação 

Pensada ou impulsiva 

Com ganhos e perdas 

Realizações e frustrações 

De fé e provações 

Com paz e perturbações 

Como um mar revolto 

E suas gigantescas ondas 

Que em algum momento 

Irão se acalmar 

Embaixo do céu 

Há um tempo para tudo 

Diz a sagrada escritura. 
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Diante da afirmação 

O que resta sabiamente 

É adequar-se às estações 
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Aconteceu 
 

Nos conhecemos por acaso 

E nossa história começou 

Através de alguns amigos 

O destino nos cruzou 

Achávamos que estava na hora 

De unir o nosso amor 
 

Ele muito festeiro 

Isso eu já sabia 

Só não contava com o ciúme 

Me sufocando a cada dia 

Fazendo morrer o nosso amor 

Que está em agonia 
 

Por que essa desconfiança?  

Se nunca lhe dei motivos! 

Será porque ele apronta 

E sabe o que faz comigo? 

Só lhe garanto uma coisa 

Não queira ser meu inimigo 
 

Parceria sempre tivemos 

Nos bons e péssimos momentos  

Companheira sempre fiel  

Mesmo não sendo o que penso 

Mas tudo na vida tem preço 

Aguardemos a rota do tempo 
 

Quem muito amor tem 

Não sabe dá valor 
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Precisa primeiro perder 

Para analisar onde errou 

Pode ser tarde demais 

Para juntar o que espedaçou 
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Ah!!! Se o tempo 
voltasse... 

 

Poder tocar, beijar, sussurra...  

Fazer carinhos desinteressados  

Para sentir o calor da pele ao abraçar,  

E no deslizar das mãos nas curvas do rosto.  

Ah!!! Se o tempo voltasse...  

Não gastaria os segundos 

Descrevendo incompatibilidades não é?  

Mas não volta. Registra-se. 

O que lembrará sempre pode ser:  

Os apelidos carinhosos ou ofensivos,  

Momentos de felicidade ou infelicidade,  

O desejo de estar juntos ou separados,  

Compartilhar sonhos frustrados ou realizados,  

Apoiar-se para recomeçar sem criticar,  

Expressar sentimentos no olhar,  

Um gesto simples ao movimentar-se, 

A compreensão para não contrariar o 

incompreendido, 

O desculpar sem ouvir o pedido de desculpas,  

A presença ausente diária e egoísta do outro,  

A repressão de desejos,  

Para não despertar suspeitas fantasiosas,  

Humilhar para dominar,  

Não elogia, mas detona...  

Vai deixar abater-se? 

Cadê o empoderamento feminino? 

Sente-se impotente? 
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Ou sem coragem para reagir com medo de perder? 

Perder o quê? 

Há situações que nem mesmo o tempo 

Será capaz de resolver.  

É você quem tem controle da sua vida  

Na tomada de decisões. 

Se você quiser, avalie o que acrescenta  

E descarte o sofrimento.  

O tempo não volta.  

Mas lhe dar a chance para recomeçar.  
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Ame o amor 
 

Ame o amor amado 

Amor conquistado 

Amor destroçado 

Ame o amor sofrido 

Amor contido 

Amor correspondido 

Ame o amor realizado 

Amor embalado 

Amor recalcado 

Ame o amor retraído 

Amor vivido 

Amor desprendido 

Ame o amor presente 

Amor ausente 

Amor imponente 

Ame o amor intenso 

Abrasador sentimento 

Devorador e fugaz 

Ame o amor que ainda 

Nem se quer imagina 

Qual será sua sina  

Numa relação voraz 

Portanto 

Seja você quem for  

Inale o perfume da flor 

Da planta chamada amor   



- 24 - 

Amor... Paixão... 
 

Amor é sentimento 

Que embala o coração 

Só não devemos perder 

O sentido e a razão 

Pois é enganador 

Se agirmos com a paixão 
 

O coração é um órgão 

Muito frágil e importante 

Mas quando acionado 

Palpita rápido por alguns instantes  

Alertando os sentidos 

Para situações constantes  
 

Agindo com a razão 

Coração sofre um pouquinho 

As pessoas que amamos 

Cuidamos com muito carinho 

Sem pensar por um instante 

Que podem nos deixar sozinhos  
 

Paixão humana é ilusão 

Que gostamos de sentir  

A única paixão permanente 

É aquela que nos faz feliz 

Essa vem do criador 
 

 

O amor é tão bondoso 

Capaz de perdoar 
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O mais insano pecado 

Que o humano praticar 

Mas ele supera tudo 

Só para nos agradar 
 

Ame enquanto há tempo 

Quem está ao seu lado 

O amor é valioso 

Para quem o tem de verdade 

Pensando no amanhã...  

Aí pode ser tarde 
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Aprendizado  
 

Coração machucado 

Não age pela razão 

No impulso do ressentimento 

Vira vulcão em erupção 

A dor invade a alma 

Provocada pela decepção 
 

Os momentos serão lembrados 

Com muita raiva e furor 

Na releitura da história 

Diz não saber onde errou 

Se arrepende do tempo 

Que a este dedicou 
 

O choro é desabafo 

Falar nem sempre é o melhor 

O silêncio é conselheiro 

Para transformar lembrança em pó 

É mais prudente deixar o tempo 

Devolve o troco sem dó 
 

Mas... 

As feridas cicatrizam 

O remédio é natural  

Quando lembrar do passado 

Vive... 

Sofreu por coisa banal  
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As rochas e as águas 
 

Algumas permeáveis e sensíveis  

Outras impermeáveis e resistentes  

Serão elas capazes de deter as águas  

Pela força ou suavidade do curso?  

Serão capazes de impedir  

Para seguir em frente?  

Ou as águas têm a sabedoria  

Para ultrapassar obstáculos?  

Ela é suave  

Mas determinada no percurso  

Assim é o destino do homem  

Seguir em frente  

À vida coloca obstáculos  

Para firmar passos 

Mais seguros e confiantes  

Quando as limitações forem impostas  

Não lamente, nem se inquiete  

Testemunhe a dor  

Com atitude inteligente  

Respire e inverta a seu favor  

Na solução do problema  

A exemplo do amor  

ELE também é rocha  

Quanto menos merece  

Mais necessita ser amado  

Triture as rochas do coração  

Liberte-se do peso da mágoa  

Absorva novas emoções  

Inale os perfumes da vida  
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Para escolher sua fragrância  

Mas, permanecendo firme  

Como as rochas  

E suave como as águas  

Que mesmo diante da resistência  

Consegue penetrar  

E moldar cuidadosamente 

No formato que o tempo quer  

  



- 29 - 

Atenção!!! 
 

A estrada da vida é perigosa 

Em cada BR uma surpresa 

Se tiver determinado 

Vai driblar a incerteza 

Quem traça objetivos e metas  

Transforma fraqueza em fortaleza 
 

As vias são estreitas 

Muitas sem acostamento 

As placas sinalizam 

Para você ficar atento 

Caso haja imprevisto 

Pensar muito, pode não dá tempo 
 

O velocímetro da vida 

Dá a chance de escolher 

A posição do ponteiro 

Que norteará você 

Caso não saiba o destino 

O tempo vai lhe dizer 
 

As curvas são obstáculos 

Diminua a velocidade 

Muita cautela com a pressa 

Deixe de insanidade 

Quem não respeita a lei  

Pode acordar na eternidade 
 

Respeita a sinalização 

Quem é bom condutor 
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Faça sempre reflexão 

Das estradas por onde passou 

Valorizando vidas 

E será mais que vencedor 
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Bela Mariela 
 

Como é bela 

Querida Mariela! 

Mulher de fibra 

Que muito ajudou 

A comunidade São Francisquence 

Com muito esmero e amor 

Profissional competente 

Mãe valente 

Esposa exemplar 

Avó amorosa 

Que aprendi a gostar 

A sua intelectualidade 

É simplesmente singular 

Amante da literatura 

Que deixa aflorar 

Em sua alma poética 

O amor mais puro 

Se eternizar 
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Busca 
 

Quando libertamos nosso coração das amarras da 

raiva ou do ódio, expande reluzentemente o brilho 

particular de cada um.  

Esse cada um, deve buscar fortalecer o espírito com 

as amarras do amor, da caridade, da simplicidade, da 

sabedoria divina na tomada de decisões e na busca 

da felicidade com liberdade de sonhar.  

E para subir vagarosamente os degraus que levarão a 

luz maior, requer confiança naquele que é onisciente 

e onipotente a tudo e a todos: “DEUS”  
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Confie 
 

Senhor nosso Deus 

Contemplar seu amor é dádiva!  

É apropriar-se do aconchego  

Entrelaçado no calor do amor  

Que acalma e compreende.  

Como o Senhor é lindo! 

Não perturbe seu coração.  

Acredite.  

ELE só permite que algo aconteça  

Se estiver escrito  

No livro único da sua vida.  

Exaltemos o Espírito de Luz! 

Que invade como fogo abrasador  

O coração necessitado de paz.  

Que maravilha é sentir a presença  

Através do clamor na oração.  

Oração que arrepia o corpo  

E chega até a alma  

No contato espiritual de fé. 

Como o Senhor é lindo! 

Agradeça por ELE adentrar  

Na sua humilde casa  

Para quebrar as amarras  

Da raiva, do orgulho, desamor...  

O Senhor é misericórdia que jorra sabedoria,  

Perdoa e aconselha no silêncio.  

Apenas persevere e creia.  

Confie. 

Se entregue nas mãos do oleiro.  
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O tempo d’ele não é o seu.  

Não tenha pressa.  

Se ainda não realizou projetos  em 2018 

É porque sua vitória  

Será ainda maior em 2019. 
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Coração Aflito  
 

Sentada em algum lugar 

Olhando para o horizonte 

O pensamento vagueia 

Em meio a tanto anseio 

A sensação é de impotência 

De inquietude no coração 

Isso sufoca 

A razão se embaralha 

No entrelace do real e do talvez 

É um oceano de perguntas 

Para descobrir uma nascente de respostas  

Respostas às vezes vazias 

Que desencadeiam 

Um rio de insegurança 

Será? Por que? Se... Acho... Pode ser que... Mas...  

Ah Coração Aflito! 

Acalme-se 

Busque na índole da razão 

O olhar da realidade 

Mesmo que seja doída ou frustrante  

Encare qualquer situação de frente  

Não se deixe enganar pela emoção 

Através dos olhos de quem ama 

Se tiver que chorar, chore 

Se tiver que falar, fale 

Se tiver que desagradar, desagrade 

Se tiver coragem...  

Resolva 

Só assim, essa aflição que a consome  
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Será levada pelo furacão da covardia  

Restaurando a muralha 

Chamada coragem 
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Cordel da Lenó 
 

De onde será que vem  

A minha inspiração? 

São momentos relâmpago 

De vasta imaginação 

Só sei que me realizo 

Com lápis e papel na mão 

 

Família sempre estará  

Na lista de prioridades 

Respeitando uns aos outros  

Na verdadeira unidade 

Assim disse Jesus 

Vivei em fraternidade 

 

Filhos ...  

Joias raras de inestimável valor  

Bênçãos concedidas por Deus 

Gerados com muito amor 

Cada um com seu jeito 

Assim Deus determinou 

 

Tenho alguns amigos 

E sei que posso contar 

Nos reunimos de vez em quando 

Devido o labutar 

Mas são de todas as horas 

Só basta assobiar 

O trabalho dignifica  

Agradeço muito a Deus 
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Pelas oportunidades 

Que ELE sempre me deu 

Dando-me inteligência 

Neste mundo do “EU”  
 

Me inspiro também 

Nas situações do dia a dia 

Tudo que vejo e ouço 

Enxergo com os olhos da magia 

Escrevo de tudo um pouco 

Misturo cordel, reflexão e poesia  
 

Olho à minha volta 

E aprecio a natureza 

Fonte linda e inesgotável  

De únicas e raras belezas 

Inspiração para os poetas  

Que amam a singeleza 

 

O ser humano é complicado 

As vezes não sabe o que quer  

É uma caixinha de surpresas  

Principalmente se for mulher  

O homem que se sente imponente 

Coitado desse Zé 
 

Escrever sobre o amor, não é fácil  

Conflito entre a razão e o coração 

Os dois são inimigos 

Na hora da discussão  

Trocam farpas o tempo todo 

Mas sempre chegam a uma conclusão 
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Meus cordéis são singelos 

Os poemas reflexão   

Mulher que ama o simples 

E escrever com o coração 

Meu nome é Lenoizia Araújo 

Professora com satisfação 
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Cristal ou Muralha 
 

Todo ser humano 

Tem o poder de escolha 

É decisão de cada um 

Pode-se descobrir esse poder 

Nos momentos em que  

A fortaleza e a fragilidade andam juntas  

Quando começam a descobrir  

Em meio à turbulência  

A capacidade de suportar  

Dor, incerteza, angústia, perda, decepção...  

É saber lidar com sentimentos  

É desafiar e desafiar-se 

É reconstruir-se lentamente 

É revestir-se de coragem 

E encarar a realidade esperada 

E às vezes inesperada 

Infelizmente 

Pessoas têm o hábito 

De julgar sem conhecer 

E não se permitem conhecer 

Há momentos na vida 

Que a muralha humana 

Tende a desfalecer diante de situações 

Que mexem com o emocional  

Não se permite destroçar 

Nem mostrar-se frágil 

Despedaça-se intrinsecamente 

Para ajudar o frágil cristal  

Que não tem estrutura emocional suficiente  
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A manter-se de pé  

Se doa sem cobrança 

E ama sem limite 

Mesmo assim...  

Analise antes de decidir  

Vale apena morrer vivo? 

Pense 
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De repente... 
 

As histórias de amor 

Têm um tempo para acabar 

Sonhar juntos 

Fazer planos 

Mas o destino  

As vezes é voraz...  

Tira o amor da sua vida 

Sem nem sequer avisar   

Tudo acontece de repente  

Mais os sonhos...  

Não deixe levar 

Juntos ou separados 

O tempo vai se encarregar 

De cicatrizar as feridas 

E desse amor sempre lembrar  

Quando é verdadeiro 

Ajuda a suportar 

Lembranças sempre presentes  

O bom da vida é amar 

Viva, viva, a vida! 

Todo dia é recomeçar 

Com a pessoa que ama 

E ao seu lado poder estar  

Pedindo sempre a Deus 

A sabedoria para continuar 
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Decepção  
 

Há muito tempo analiso 

Como estão as relações 

Cada dia é sempre uma página 

Às vezes escrita por traição 

Sempre buscando motivos 

Algo sem explicação 
 

Homens tem em casa 

Muito amor e compreensão 

Mulheres maravilhosas 

Blindando o oração 

Mas é inevitável a hora 

De discutir a relação 
 

Com o pensamento distante  

Perdem a concentração  

Isso irrita muito 

Chamando à atenção 

A relação desgasta 

O casamento não resiste não 
 

Mulher que muito ama 

Mantém-se sempre fiel  

Homem que não valoriza 

Começa a produzir fel  

Sonhos de muitos anos  

Serão jogados ao léu  
 

Não despreze quem um dia 

Muito amor reservou 
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Ame para ser amado 

Isso é prova de amor 

Amor blindado por Deus 

Amor que ele abençoou  

  



- 45 - 

Decisão  
 

Que sociedade é essa? 

A que ponto chegou! 

A fúria desacerbada da nação,  

Está se emaranhando num barril de pólvoraprestes a 

explodir. 

Será que o estouro causará  

realmente destruição? 

Ou ficará em stand by para sermos 

surpreendidos com o estouro 

glamoroso de pistolões coloridos?  

É ... 

Temos que decidir no dedilhar.  

A população está cansada.  

Que sociedade é essa que aponta  

a direção, mas não quer ser identificada?  

Será por medo da ponta da agulha? 

O ponteiro da bússola está livre.  

Ou será por medo das consequências  

na hora da escolha? 

Que sociedade é essa que  

oprime, reprime, discrimina, humilha,  

acusa, rouba, camufla, apropria-se indevidamente... 

Mas justifica sempre dizendo:  

É mentira. 

Tem que provar.  

Provar o quê? 

O visível que se transforma em invisível?  

Que sociedade é essa que para se beneficiar,  

inverte o significado da palavra  
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obscuridade pela palavra luz? 

Entre mentiras e verdades, façamos 

uma analogia crítica e consciente dos fatos. 

A partir daí...  

Que Deus nos proteja.  
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Dizer que ama... 
  

Nem sempre é fácil.  

Para alguns: satisfação, prazer...  

Para outros: medo, insegurança...  

O amor correspondido é reluzente!  

O reprimido é mudo, 

Sufocado, triste, até amargo.  

Quem está ao lado 

Parece não perceber,  

Ou acha normal o silêncio.  

Não percebe os sinais  

De quem quer falar,  

Ser notado (a) como parceiro (a).  

A dificuldade para declarar sentimentos  

Camufla desejos e sonhos.  

Gera mais insatisfação, raiva, desgosto, 

arrependimento...  

Vontade de jogar ao léo.  

Corre o sério risco de adormecer  

Ou adoecer. 

É... 

Os amantes precisam dialogar,  

Confidenciar seus anseios e fantasias  

Para se realizarem intimamente,  

Procurar entender as limitações  

E se adequarem aos momentos.  

Respeitar quem ama, 

Também é dizer eu te amo.   
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Dor  
 

Sentimento angustiante 

Estágio melancólico 

Emocionalmente desagradável  

Sintoma agressivo 

Que afeta o corpo e a alma 

Que às vezes imerge na tristeza 

Enrugando a vida 

Sentimento do nada 

Que esvazia a autoestima  

No reflexo do espelho 

As emoções se confundem 

Causando insegurança 

Às vezes escravizada pelo eu 

Porque a mente está presa  

À lembrança do passado ou presente  

Liberte-se 

Ressurja como a fênix  

Seja seu espelho 

O remédio para a dor física 

É o medicamento farmacêutico 

Para dor da alma  

É a determinação, superação... 

É encher-se de coragem 

E reconhecer-se como joia 

Única e valiosa 

Aos olhos de Deus   
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Dor de Amor 
 

Quem dera não senti-la 

Sentimento forte e abrasador 

Que aflige a razão 

É o pulsar da vida 

Nos momentos de solidão 

É fogo que domina  

A alma feminina 

Nos momentos de emoção 

É dor que dói  

E se sente 

Sufocando a alma 

Por inebriar-se de amor 

No mar dos sentimentos 

É mergulhar no mais profundo 

Oceano da paixão 

É abraçar a vida 

Para que seja vivida 

De forma menos doída 

Passando por isso...  

Aprendamos a: 

Peneirar a situação 

Relendo sempre a lição 

Que a vida pôde ensinar   
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É Engraçado  
 

O ser humano é engraçado 

Reclama, reclama, reclama...  

Mas... 

Continua, continua, continua...  

Vítima de situações corriqueiras 

Submete-se a viver reprimido ou deprimido 

Para não decepcionar o outro. 

Prefere camuflar suas emoções  

Sofrendo e morrendo lentamente por amor.  

Com um belo sorriso no rosto  

Acaba sendo: 

A semente resistente ao desabrochar,  

A borboleta que teima em ficar no casulo, 

A estrela minúscula, mais reluzente, 

O rio com vários afluentes,  

Gritando por socorro 

Pela necessidade natural  

De desaguar no oceano da coragem.  

Isso só acontecerá 

Se VOCÊ quiser.  

Não adianta protelar.  

Se não quer fazer diferente,  

Adeque-se as situações 

E pare de reclamar.  
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É fácil ou difícil? 
 

Como é difícil entender o outro  

Quando não entendo a mim mesmo 

Pelas ações e atitudes 

Pelo despertar do furor 

Pelos sentimentos certos e incertos  

Pelas alegrias e dores 

As vezes muito confusos 

Imersos num mundo 

Que precisa de amor 

É fácil enxergar com os olhos do outro  

Com a razão do outro 

Com os sentimentos do outro 

Viver a vida do outro 

É quase difícil:  

Não resolver os problemas do outro  

Ser o outro 

É fácil porque: 

Não é você 

Não é com você 

Pense nisso 

E responda a você mesmo: 

O que é de fato fácil ou difícil?   
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Esperar pra quê? 
 

A bússola da vida 

É o tempo. 

Tempo para viver 

O que ela lhe reservou.  

Não se preocupe com o amanhã.  

A hora é agora, já.  

Viver é oportunidade única.  

Individual  

Você pode escolher 

Transformar momento 

Em boa ou má lembrança.  

Depende do ângulo 

Ou ponto de vista.  

Não espere a vida lhe viver.  

Viva a vida! 

Ela lhe convida diariamente 

Para ser cortejada, vivida.  

Faça o que lhe realiza. 

Esperar pra quê? 

Ame, viaje, erre, acerte, se reinvente, seja feliz ...  

Viva sem querer adivinhar 

O que acontecerá 

No próximo segundo. 

Se jogue nas certezas e incertezas.  

Só não deixe de vivê-las. 

Esperar pra quê? 

Se ontem já registrei  

Hoje continuo registrando 

Amanhã ...  
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Que garantia tem? 

Por via das dúvidas ... 

Realize-se! 

Esperar pra quê? 
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Está Escrito   
 

No livro das escrituras 

Podemos constatar 

Que fomos feitos do pó 

Água e barro ao misturar 

Com muita perfeição 

O mestre começou a moldar 
 

Conta lá na história 

Desde os primórdios do tempo 

Que os homens eram incrédulos  

Confiavam em monumentos 

Deuses mudos e sem vida 

Uma população sem alento 
 

A desigualdade existe 

Há milhares e milhares de anos  

O nobre explorando o pobre 

E agora? A quem ele recorre? 

Só a misericórdia divina 

Para ver se não sofre 
 

O tempo vai passando 

Os seres evoluindo 

A fé que move montanhas 

Confiamos no divino 

Na construção do amor 

Nos corações felinos 
 

Quando estou a meditar 

Dobro meus joelhos no chão 
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Se alguém quiser me derrubar  

Não vai conseguir não 

Será só uma tentativa 

Combatida na oração 
 

As vezes vacilamos 

Mesmo dizendo ter fé 

Quando a tempestade chega 

E agora? Pois é! 

São provas de confiança 

Para continuar de pé 
 

Como criaturas do criador 

Nunca estamos satisfeitos 

Sempre falta algo 

Isso é grande defeito 

Mesmo assim ele nos ama 

Sem distinção ou preconceito  

 

Deixemos de reclamar 

De tantas coisas banais 

Olhando a nossa volta 

Agradeçamos ao Pai 

Por nos conceder a dádiva da vida  

Concebida pelo pecado original  
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Eternos Momentos 
 

Existem momentos na vida 

Que são e serão eternos 

Eternos por vivê-los 

Ao lado das pessoas que quero 

Amo e me sinto amada 

Sentimento nobre e belo 

As vezes confuso 

Que faz calar 

Quando deve falar 

E falar 

Quando deve calar 

Se fala, não entendem 

Se cala, não tem opinião 

É... 

Está difícil compreender 

Por que o outro insiste em querer saber  

Quem é você 

Eu... 

Sou momento 

Querendo viver cada segundo 

Como único e último 

Na vida  

Vivi passado, vivo presente e futuro...  

No passado 

“Se chorei ou se sorri  

O importante é que emoções eu vivi”  

No presente 

Abraço o agora 

Quanto ao futuro...  

Este, deixo por conta de DEUS 
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Eu Namorado 
 

Amo o tempo 

E o sentimento  

Meu eterno namorado 

Parceiro inseparável  

Que me entende 

Que me respeita 

Que me aconselha 

Que me consola 

Que me acaricia  

Que me faz entender 

Que é preciso me amar 

Para amar quem me ama 

Ser namorado de si  

É inebriar-se de momentos 

Bem vividos 

É surpreender 

E surpreender-se 

É abraçar a felicidade 

E sonhar... 

Sonhos encantados 

Sonhos possíveis 

E realizados 

Ame o amor todos os dias  
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Fases da Vida  
 

As vezes me pego pensando 

O quanto a vida é engraçada 

Coisas sempre acontecem 

Sejam de dia ou madrugada 

Fatos inesperados assustam 

Levamos uma rasteirada 
 

As pessoas sempre lembram 

O quanto é bom ser criança 

Fase de aprendizado 

E de muitas lembranças 

Na pureza vemos os sonhos 

Renovando a esperança 

 

O tempo vai passando 

Começa a adolescência  

Fase muito difícil 

Cheia de irreverência 

É com muita sabedoria 

Que os pais exercitam a paciência  
 

Nesta fase aborrecente 

Se acha dono da verdade  

Tudo se torna ofensa  

Com direito a liberdade 

Esquecendo as consequências 

Do mundo das vaidades  
 

Nessa etapa da vida  

Florescem as grandes paixões  

Eternos amores ardentes 

Se demoram? Sei dizer não! 

Só ouço que a fila anda 
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Esse é o refrão 
 

A fase adulta chega  

Cheia de aprendizado 

Reflexões de momentos  

Que deram certo ou errado 

Trazendo a responsabilidade 

De analisar o passado 
 

A melhor idade chega 

Carregada de sabedoria 

Foi-se o tempo do aposento 

Vida que segue sem utopia 

Exatamente por saber 

Que vai renascer um dia  

 

São estas fases da vida  

Que constroem a nossa história  

Se com altos e baixos incertos  

Ninguém advinha a hora 

A família é reflexo 

Das mínimas e grandes vitórias  
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Frescor da Noite 
 

Como é bom sentir o frescor  

Das noites frias de inverno 

Receber um abraço suave 

Em meio um cobertor de vento 

Se sentir frio 

A roupa que reveste o corpo 

Aquece 

Quando não aquece 

Arrepia, estremece... 

Sente falta do calor 

No aconchego do cobertor 

Sozinho(a)...  

Adormece... 

Noite fria e majestosa 

Que aquece o pensamento 

Deitado sob uma cama fria 

Lembrando que um dia 

Já foi lareira do amor 
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Gratidão 
 

Senhor Jesus 

Ser grato não é só dizer obrigado.  

É viver o agora e reconhecer  

Nas atitudes e gestos 

A força do seu amor.  

Ser grato 

É ser e ter família.  

É agradecer o que tem e É.  

É ser humilde, para entender os humildes.  

É sentir a dor alheia, como se fosse sua.  

Se está por perto,  

Ajude oferecendo os ombros e ouvidos  

Porque em algum momento da sua vida  

Também precisou. 

Ser grato 

É valorizar o estar juntos.  

É ser amigo de verdade.  

É não se deixar contaminar 

Pela soberba e vaidades 

Que a vida oferece.  

É dar, sem pedir de volta.  

Agradeça pelo sim e não que recebeu de alguém.  

Eles te servirão como fortaleza 

Para jamais desistir dos objetivos e sonhos.  

Esbanje gratidão aos que te ajudam 

Inalando e exalando amor, compreensão,  

amizade, cumplicidade, verdade...  

Mesmo em uma sociedade desigual  

Onde o igual também é diferente.  
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Agradeça por tudo de bom e ruim.  

É aprendizado para elevar o espírito.  

Agradeça por todo dia ser novo  

E ter o privilégio de contemplá-lo  

A cada amanhecer.  

O Novo Ano é você. 

A oportunidade de mudança 

Está em suas ações.  

  



- 63 - 

Inércia 
 

No silenciar da voz 

São guardados segredos.  

Segredos que firmam verdades,  

Verdades que omitem desejos.  

É a sensação do vazio e desamor 

Provocado pela inércia pessoal.  

É abandonar-se 

No sombrio da alma. 

Não permita que o tédio 

Invada sua vida. 

Ele mofa ou empoeira sonhos.  

A vida gosta, 

De quem anda com ela.  

Elimine de sua vida,  

A preguiça e o medo. 

Não se entregue a paralisia.  

A vida só dá respostas 

A quem faz perguntas. 

Determine-se a superar.  

Motive-se ao traçar objetivos.  

Foque nas metas 

E terá recompensa. 

Se esperar sentado...  

Coitado(a)...  

A fila anda 

Para quem está de pé.  

Não espere pelo tempo. 

Adeque-se a ele. 

Deixe de colocar dificuldade em tudo.  
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Saia da zona de conforto,  

Haja com determinação,  

E abra-se para o novo. 

Só assim, 

Sentirá orgulho de você mesmo 

E alcançará o sucesso 

Pessoal e profissional.  
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Insistente Saudade 
 

Noite escura silenciosa 

Iluminada pela constelação 

No brilho exuberante da Lua.  

Amiga da nostalgia 

Que refrigera a alma, 

Na brisa da lembrança.  

Sensação térmica 

Que sugere cobertor,  

Para aquecer-se na madrugada. 

Em cada curva do pensamento  

Momento único de felicidade 

Vivido por dois amantes,  

Que um dia se entrelaçaram 

Pelo juramento do amor matrimonial.  

Insistente saudade...  

Sentimento abrasador. 

Na poesia do encantamento,  

A ausência dá significado a solidão.  

Há momentos que “recordar é viver”.  

Mas também faz sofrer.  

Principalmente 

Quando não mais o tem. 

O desejo de estar junto 

É invadido pelo vazio 

De reviver momentos 

Que só o amigo travesseiro 

É capaz de entender.  

Maaasss...  

A vida continua...  
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E dá a oportunidade 

De nos aquecer a cada alvorecer,  

Na emissão de cada raio de sol,  

Restaurando nossas forças 

Para reconstruir a felicidade 

Chamada vida. 
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Liberte-se  
 

Para viver em paz e tranquilo  

Com a sua consciência  

É necessário fazer alguns descartes  

A começar pelo ressentimento 

Sensação que gera intensamente 

Dor, raiva, irritação... 

Provocada por uma situação 

Ou decepção com alguém 

Emoção que impede viver o presente  

Prendendo-se às lembranças do presente 

Prendendo-se às lembranças do passado 

Sentimento perturbador... 

Que não permite virar a página 

Onde hostilizar e envergonhar o outro  

Se torna obsessivo pelo prazer pessoal  

Liberte-se 

Você não atingirá o ofensor 

Ele já lhe esqueceu 

O maior prejudicado é você  

Por se maltratar emocionalmente 

É morrer, para o outro viver  

Está sendo sábio(a)? 

O seu ódio, torna-se munição 

Para sua própria destruição 

Adoece o corpo e enfraquece a alma 

Torna-se vulnerável e prisioneiro de si mesmo 

Você não é dono da razão 

A dor alheia, não curará a sua dor  

Deixe o amor divino lhe invadir  
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Permita-se perdoar 

Reconheça suas fraquezas 

Para renovar-se espiritualmente 

Deixe DEUS reescrever a história 

Livre-se de seus rancores 

E verá que a vida é bem mais leve 

E saudável sem eles 
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Livre Solidão 
 

No silêncio da vida 

Imergimos em sentimentos 

A solidão maltrata 

Mas também é acalento 

Quando você inebria-se 

Em nobres e belos momentos 

É a sensação do vazio 

Que provoca arrepio 

Com o pavor do medo 

Que gera diversos segredos 

Num turbilhão de emoções 

Na busca de uma razão 

É o eu loucamente gritando 

Que acaba clamando 

Por um minuto de atenção 

Por que as vezes sinto-me só? 

Então, será escolha? 

Isso também dá nó 

É estar em dois: eu e eu 

Ou será a distância do nós?  

É... 

Cada ser é único 

Um escolhe viver só 

Outro se sente só 

Em meio à multidão 

É uma opção de vida 

Sustentada na fé e autoestima 

É o enxergar-se na própria essência 

É o preencher-se de si  
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Afinal...  

As escolhas são particulares  

Portanto...  

Escolha-se 
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Mãe, Simplesmente Mãe 
 

Imagem revestida de luz 

E de sabedoria inesgotável  

Canal de oração direto com Deus  

De forma simples e incansável  

Que persevera na fé 

Mulher, mãe admirável 
 

Sua vida era simples 

Muito teve que trabalhar 

Por ser uma das mais velhas  

Dos irmãos ajudou cuidar 

Mas preferia ir pra roça 

E muito algodão catar 
 

Trabalho foi sempre seu forte  

Gostava de cantarolar 

Suas músicas preferidas 

E a muitos alegrar 

Em meio a plantação  

O vento fazia, a sua voz ecoar  
 

Não lhe faltava alegria 

Em meio as dificuldades 

Sua adolescência foi divertida 

Cheia de molecagem 

Moça faceira e amiga 

E cheia de muita coragem 
 

No frescor da juventude 

Diz ter aproveitado muito  
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Gostava de ir às festas 

Diversão era tudo 

Andar de barco a noite toda 

Esse era o seu mundo 
 

Em meio às amizades 

Encontrou seu grande amor 

Namorou por um bom tempo 

E depois se casou 

Construiu sua família 

Nova história começou 
 

É chegada a fase adulta 

A responsabilidade dobrou  

Sempre esteve ao lado  

De um homem trabalhador 

Que cuida de sua família 

Com muito zelo e amor 

 

Esposa honesta e dedicada 

Que tudo suportou 

Dificuldades sempre tinha 

Mas nunca desanimou 

Para ver nos seus filhos 

O futuro que planejou  
 

 

Filha zelosa 

Irmã verdadeira 

Amiga presente 

Mulher companheira 

Avó cuidadosa 

Mãe que sempre espelha 
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Nós, os teus filhos 

Lenoizia, Edivan e Lisiê 

Só temos a agradecer 

Pelos ensinamentos diários  

Que nos fazem compreender 

Todo NÃO que recebemos 

Foi para nos fazer crescer 

 

Não posso esquecer 

Da nossa menininha 

Que nos chamava de Mãe 

Era a nossa florzinha 

Ela é um anjo de luz 

Que iremos rever um dia 
 

Obrigada nossa mãe 

Pelas suas orações 

Fortalecendo o nosso Anjo da Guarda  

Impondo as suas mãos 

Mãos abençoadas que tocam 

O nosso frágil coração 

Te amamos!!! 
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Medos 
 

Sentimento dominador 

Que provoca sensações no inconsciente  

Capazes de tornar fantasias  

Nos mais improváveis acontecimentos  

São sensores da ansiedade irracional  

Quando sinaliza ameaça 

É o pavor enfatizando o medo 

Medo de perder 

Medo de agir 

Medo de sofrer 

Medo da felicidade 

Medo de morrer 

Medo de viver...  

Medo de sentir medo de si mesmo 

Quando envolve o coração 

É a sobrecarga excessiva da responsabilidade  

Que recai na autoimagem perfeita  

De quem não se dá o direto de errar 

Medos são apenas medos 

Quando você os domina 

E não se deixa dominar   
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Mergulho de Amor 
 

Por que transformamos as coisas fáceis em difíceis?  

Uma delas é amar 

Sentimento singelo e puro 

Para quem sabe o que é perdoar  

Ser humano é fácil  

O difícil é exercitar o humano dentro de si  

É repaginar as sensações do consciente  

É filtrar e despachar, as que arrepiam pavor  

É absorver somente as que espiritualmente 

acrescentam 

Deixar-se inebriar por pensamentos positivos  

Sonhar com um futuro que talvez já chegou 

Sentir as batidas do coração 

Na forte fruição da corrente sanguínea  

É liberar os hormônios do amor 

É ver no outro o reflexo de si  

Deixar irradiar as gotículas de esperança, 

perseverança, coragem e fé 

Para trilhar os objetivos traçados por nós  

E selecionados por DEUS 

Ah!!! Como será mais fácil...  

Se nos abandonarmos nesse amor inebriante e 

embriagável...  

Não tem conselheiro melhor que o silenciar da voz  

Para ouvir o eco no inconsciente e consciente da 

alma 

Por tudo que você pode ser...  

Escolha ser você 

Porque o difícil se torna fácil  
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Quando a essência está em você 

Por isso e muito mais...  

AME o AMOR que deseja ser amado 

AME o AMOR que não deseja ser amado 

Para construí-lo e reconstruí-lo 

Quantas vezes necessário for  

Falar de amor é fácil  

Difícil mesmo 

É ser o amor 
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Meus filhos, minhas 
preciosidades 

 

O que dizer de vocês filhos!  

Joias raras e preciosas 

Que Deus pôde nos conceder 

A graça de tê-los nos braços 

Momentos que jamais iremos esquecer  

Filhos abençoados e companheiros  

Seus pais só têm a agradecer 

Por estes presentes divinos 

Que nos enche de prazer 

Revendo as nossas histórias  

Muito podemos dizer 

Que vocês são uma bênção  

Glória a Deus por ter vocês!!!  

Revestidos pelo Espírito Santo 

Fonte de todo poder 

Há momentos em nossas vidas  

Que o silêncio deixa transparecer 

Diante dos nossos atos 

O quanto amamos vocês 

 

Que possamos por muitos anos compartilhar o seu 

sucesso familiar, espiritual e profissional.  

Parabéns meu filho!  
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Minha Voz, Meu Eco 
 

Quer falar? 

Fale... 

Desacumule o que lhe sufoca 

Grite... 

Exponha para o mundo o que pensa 

Sem medo de ouvir opiniões contrárias  

O sonho às vezes 

Fragiliza a voz de quem grita  

De quem quer ser ouvido 

No silêncio da alma 

Ou no ecoar da própria voz 

Questione...  

Não permita que alguém lhe convença 

Com verdades próprias 

Sem que mostre alternativas  

E respostas embasadas em fatos verídicos  

Seja você...  

Não se envergonhe quando errar  

Assim como pergunta tem resposta  

O erro proporciona a chance de acertar  

Reveja...  

Se algo em você não agrada 

Faça uma auto avaliação pessoal 

E se reinvente 

Só não deixe calar sua voz 

Pelo simples fato de agradar pessoas  

Que não acrescentam em sua vida 

Ouça... 

Analise conselhos de quem lhe quer bem 
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Fale grite, questione, reveja, ouça...  

Diante disso pode-se afirmar que: 

A voz mais forte e ecoada que quer ouvir  

Está dentro de você 

Por ser única 

E exclusivamente 

VOCÊ 
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Missão na Santa Missão 
 

São Francisco é pequenina 

Mas muito acolhedora 

A comunidade agradece  

Pelas bênçãos protetoras 

Com muita luz e esperança 

Na santa missão vindoura 
 

Os chamamentos foram muitos  

Precisando de um grupão  

Perguntava o nosso pároco  

Vão querer a santa missão? 

Solicitei quando estava na Pacatuba 

Se sim, é hora de darmos as mãos  
 

As dificuldades foram muitas  

Junto com elas as incertezas  

A comunidade se uniu 

Para ultrapassar as barreiras  

Fizeram bingos, quermesses e passeio  

Pediram como a beleza! 
 

As equipes se reuniam 

Para planejar o evento 

As divergências foram muitas  

Mudanças a todo tempo 

Usando da maturidade 

Chegavam sempre ao consenso  
 

A santa missão começou 

Cheia de fé e grandeza 



- 81 - 

O padre Manoel Messias 

Acolhe a todos com presteza 

As famílias São Francisquenses  

Agradecem sua singeleza 
 

Até que fim o dia chegou 

Começou com o novenário 

De casa em casa, de rua em rua 

Como humildes operários 

Propagando a palavra de Deus 

Preparando no coração, o cenário  
 

Os missionários vão chegar!  

Quem será que tem colchão? 

Fica no Leandro ou na Creche? 

Foi uma indecisão 

Para preparar o ambiente 

E acolher os irmãos 

 

Foram muitos dias de bênçãos 

Para nossa comunidade 

A presença de vocês 

Dizemos com sinceridade 

Foi muito importante 

Para evangelizar mais, o povo da nossa cidade  
 

A comunidade colaborou 

Os acolhendo em suas casas  

Ofertando almoço e janta 

E algumas boas risadas 

Cada um com sua história 

E o porquê de trilhar essa estrada 
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Aos padres nossa reverência 

E muita gratidão 

Por comungar a palavra 

Nesta nobre santa missão 

Deixando mais ensinamentos 

Gravados em nosso coração  
 

Não pode deixar de agradecer  

Aos grupos da igreja 

Que se dedicaram bastante 

Para realizar esta beleza 

Que Deus abençoe a todos 

Com saúde, paz e fortaleza 
 

As noites ficaram mais abençoadas  

Com as pregações nas santas missas  

Aconselhamentos e ensinamentos  

O amor de Deus nos atiça 

A participar das suas obras  

E jogar pra longe a preguiça 
 

As confissões e adorações ao Santíssimo 

Sacramento 

São momentos de muita inspiração e luz  

Luz que afaga a alma 

E ao amor nos conduz 

Perdoando e aconselhando 

Esse é o Senhor Jesus 
 

O encontro de casais 

Foi um momento de reflexão 

Todos estavam atentos 

Ao ouvirem as palavras AMOR e COMPREENSÃO 
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O padre Clebson 

Usou a linguagem do povão 

 

No dia 25 de janeiro de 2019 

Foi colocado um cruzeiro 

No conjunto Bela vista 

Povo humilde e guerreiro 

Que pede a intercessão de São Francisco  

O nosso santo padroeiro 

 

A paróquia São Francisco de Assis  

Comemorou 19 anos de sua fundação 

O reverendíssimo Bispo Vitor  

Presidiu a ilustre celebração 

Data abençoada 

Celebrada na semana da santa missão  

 

Os povoados e assentamentos  

Também foram agraciados 

Agradecem as visitas  

Dos ilustres missionários  

Inebriando a comunidade 

Com muito amor diário  

 

O encontrão do Bate Lata 

Animou e evangelizou nossas crianças  

Inocentes e acolhedores 

Seres amáveis e fonte de esperança 

Tocaram diferentes melodias  

Foi uma verdadeira festança  

 

No Encontrão de Jovens 
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Teve muita música, bate-papo e interação 

Juntou uma galera  

Para o momento de reflexão e louvação  

Os assuntos foram pertinentes  

Ninguém arredou o pé de lá não 

 

O grupo teatral Iacaré 

Fez uma bela apresentação 

Mostrando que o pecado 

Leva ao caminho da destruição  

O cristão abraçado por Deus 

O inimigo tem poder não 

 

Agradecemos aos gestores  

Pelo apoio incondicional  

Deus os abençoe 

Na vida, e como liderança municipal  

A comunidade expressa 

Sua satisfação sem igual  

 

A santa missão não termina 

Abramos o nosso coração 

Sendo igreja em saída 

É dever de qualquer cristão 

Evangelizar é preciso 

E é nossa obrigação 

 

Os nossos renovados agradecimentos  

Ao nosso pároco Manoel Messias  

Este ser também iluminado 

Que nos contagia com a sua alegria  

Deus o abençoe grandemente 
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Na sua missão do dia a dia 

 

Não cansamos de agradecer 

A estes seres de luz 

Um dos pedidos que fazemos 

Voltem para manutenção da luz  

Retornem a nossa cidade 

Que os acolheremos 

No amor de JESUS 
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Momentos 
 

Existem momentos na vida 

Que são e serão eternos 

Eternos por vivê-los 

Ao lado das pessoas que amo 

Amo e me sinto amada 

Sentimento nobre 

As vezes confuso 

Que me faz calar 

Quando devo falar 

E falar 

Quando devo calar 

Se falo, não entendem 

Se calo, não tenho opinião 

É...  

Está difícil compreender 

Por que o outro insiste em querer saber  

Quem é você 

Eu...  

Sou momento 

Querendo viver cada segundo  

Como único e último  

Na vida 

Vivi passado, vivo presente e futuro...  

No passado 

Se chorei ou se sorri  

O que importa é que emoções eu vivi  

No presente 

Abraço o agora 

Quanto ao futuro 

Este, deixo por conta de DEUS 
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No silêncio, o choro 
 

Desabafar alivia a alma.  

É a descarga de emoção retraída.  

Cada ser tem sua história 

Com cenários e personagens 

Que se agregam, 

Ou são protagonistas dela.  

Viver nem sempre é fácil.  

Principalmente, 

Quando a vida fica por um fio.  

Mesmo abraçando a fé,  

O humano às vezes esmorece.  

Normal. 

A tristeza disfarçada de alegria,  

Vislumbra um semblante 

De contentamento e tranquilidade.  

Mas a dor do invisível 

É martirizante. 

O simples mortal pode reclamar sem reclamar  

Através do gesto, fala ou olhar.  

Mas, aos olhos do amor 

É assim mesmo! 

Está tudo bem! 

Ah... Amor Meu!!! 

Choro calado sorrindo 

Para lhe ver feliz.  

Quando estou sozinho 

No aconchego da rede, 

Traço novos objetivos de vida, 

Reprogramo as metas,  
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Vivi os segundos como estratégia,  

Me coloco diante de Deus 

Como recurso 

E avalio a capacidade de suportar  

A impressão dessa história 

Na máquina viva 

Chamada VIDA 
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O Valor do Tempo 
 

Viva o agora 

O daqui a pouco é incerto 

Aproveite a presença da vida 

À aplauda fervorosamente 

O tempo traz dificuldade 

Inevitável  

Saia do casulo  

E encontrará solução 

O tempo nos dá a chance 

De recomeçar a cada segundo 

Reavaliando o que foi perdido 

Para projetar realidade e sonhos  

Na cronologia do tempo 

Despache as malas pesadas da alma 

Substituindo-as pela carteira de mão 

O tempo é valoroso 

Não o desperdice com banalidades  

Elas não acrescentarão 

Na elevação espiritual 

Durante a sua existência   

Se desperdiçar o tempo 

Corre o risco de decepcionar-se 

Com suas próprias atitudes 

O tempo é valioso 

Aproveite a oportunidade de existir  

Faça ao outro, o que deseja para si  

O tempo e as pessoas têm o seu valor  

Eles se tornarão especiais  

Para quem não os deixou 

Passar sozinhos 
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Olhe pra você 
 

O primeiro espelho  

Para começar a enxergar-se 

É o da alma 

Você precisa conhecer-se 

Para reconhecer-se 

Mas... 

Os olhos vêem 

O que através da essência  

É refletido no semblante 

De quem respeita e quer bem 

Há situações em que 

Precisa-se agir com a razão 

É uma alternativa impositiva 

É contrariar o coração 

Isso dói e faz sofrer 

Dizer NÃO a quem ama 

É contrariar-se emocionalmente 

É abalar as estruturas da consciência  

Mas lembre-se que não tem 

O poder do milagre 

Só da oração 

Olhe para dentro de você 

E responda: 

Precisa adoecer para perceber  

O quanto é importante? 

Pare!  

Calma! 

Você não é máquina substituível  

Você é simples mortal 
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Pense... 

Se não cuida se si  

Da sua saúde física e mental  

Fica impossível cuidar do outro  

Olhe para você 

Até quando vai aguentar 

Essa descarga de responsabilidade 

Que nem sempre é sua? 

Vá devagar ...  

Limite-se ...  

Você é humano 

E como tal 

Tem seus limites 
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Oportunize-se 
 

A vida é trajetória 

Para quem quer vencer 

Esvaziando-se do EU 

Melhor humano deverá ser 

São as quedas na vida 

Que fazem você entender 
 

O apontar de dedo 

É muito singular 

A culpa é sempre do outro 

Para os próprios erros camuflar  

Atenção humano! 

Precisa se auto avaliar  
 

Deve-se tomar cuidado 

Com as voltas que o mundo dá 

Hoje comigo, amanhã contigo 

Lembre-se do apontar 

Um para Deus, um para o outro  

E três, a lhe vigiar 
 

O perdão é escolha 

Para quem quer esvaziar 

A carrada de pedras 

Que obriga o coração carregar  

Lembre-se que é errante 

E pode nelas, tropeçar 
 

A renovação é diária 
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A vida é recomeçar 

O colorido encanta os olhos 

Mas precisamos mudar 

É tempo de renovação 

Para o coração transformar 
 

Despoje-se do EU 

Para o outro ajudar 

Se seu copo está cheio 

Ao se esbarrar, pode esvaziar  

Lembre-se que nessa vida 

Tudo vai passar 
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Os nós em nós 
 

A vida tem muitos nós 

Os quais devemos desatar 

Para não encurtá-la 

O melhor é esticar 

Eliminando as amarras 

E dela desfrutar 

Ai Jesus! Superar...  

Problemas, quem não os tem? 

É como um barco a navegar 

Assim que completa o trajeto  

Para o ancoradouro vai voltar  

Avaliando os resultados 

Os nós poderão desatar 

Todos nós sabemos 

Que a vida é recomeçar 

Se desatarmos os nós 

Mais leve ELA vai se tornar  
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Ouça-me  
 

Quando calo, grito no silêncio...  

É um pedido de socorro 

Que aflige o peito  

E perturba a alma 

É o eco do pensamento 

Pedindo insistentemente acalento 

Diante de uma VIDA em desespero 

O calar sufoca, deprime, oprime...  

A aflição é devastadora e cruel  

Corrói os sentimentos lentamente  

Desfalecendo as forças por amor  

Ou por amar demais quem não o ama 

Deixemos o egoísmo de lado 

E veja quem de fato precisa de você 

Lembre-se: 

“Não dê ao outro,  

O que não quer que esse outro  

Um dia dê a você”  

O círculo só se fecha  

Se encontrar as extremidades  

Assim como no girar da terra  

Oportuniza o dia e a noite  

Ouça quem precisa ser ouvido 

A justiça divina e humana podem tardar  

Mas não falham 
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Paz interior 
 

Quando falamos de paz 

Nunca vi, não sei quem é 

Só sei que ela existe 

É verdade, sabe como é...  

Quando enchemos o coração 

Com amor, esperança e fé 
 

Na hora da tribulação 

Clamamos muito a Deus 

A sua misericórdia 

Para guiar os filhos seus 

Derramando as suas bênçãos  

Este é o nosso Deus! 
 

O pensamento é companheiro 

As vezes enganador 

Se quiser libertação 

Tem que crer com fervor 

Nas realizações de um Deus 

Que a todos revelou 

Seu poder de perdão 

Para o ser pecador 
 

As lutas são travadas 

Dia a dia sem cessar 

Não se deve desistir  

Sem a batalha começar 

Pois o Senhor sofreu calado 

Sem ter culpa a ocultar 
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Sabendo disso é que devemos 

A vida revisar 
 

A paz interior 

É uma conquista pessoal  

Depende de você 

Não existindo final  

A vida é progressiva 

Para o homem racional 

Que acredita na força 

Do amor incondicional 
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Pedacinho da História 
 

 

Minha cidade tem história 

Brevemente irei contar 

Foi com o nome Jacaré 

Que resolveram batizar 

Por causa de um riacho  

Deu-se nome a este lugar 

Que depois de algum tempo 

Seu nome veio mudar 

 

O Sr. Antônio Caldas 

Um engenho construiu 

Para alavancar um vilarejo 

Com muito amor varonil 

Abrigando muitas famílias  

Foi como a povoação surgiu 

Grandes cidadãos brasileiros  

Pessoas simples do meu Brasil  

 

Família grande era sinal  

De muita satisfação 

Pois os homens se sentiam 

Um grandioso capitão 

As mulheres companheiras  

Não reclamavam não 

Dizem que família grande 

Era falta de televisão 

O escurinho colaborava 

Não venham com essa não 
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Com o passar do tempo 

Construíram uma capela 

Colocando a imagem  

Que até hoje impera 

O São Francisco de Assis  

Homem de grande esmera 

Protetor da natureza 

É o que a história revela 

 

Outubro chegou! 

Celebra o dia do padroeiro 

São Francisco de Assis 

Com animados noiteiros 

Dia 04 de outubro 

Reúne o povo guerreiro 

Em frente à igreja matriz 

Como fieis romeiros 

Saindo em procissão 

Percorrendo o município inteiro  

 

Os tempos eram difíceis  

O trabalho era braçal  

Para alimentar sua família  

Embaixo de temporal  

Ou de um sol escaldante 

Muito sofrido e real  

Agradecendo sempre a Deus 

Quando o dia chegava ao final 

 

A luz era de candeeiro 

O fogão era a lenha 
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As casas eram de taipa 

Era uma luta ferrenha  

Com a chegada do lampião 

Êta que resenha! 

O povo comemorou 

Porque valia apena  

 

Felizes daqueles que tinham 

Um lugar para chamar de meu 

Nossa senhora que alegria! 

Para abrigar os seus 

O trabalho dignifica o homem 

Pois são todos filhos de Deus 

As orações eram fervorosas  

Todas em nome de Deus 

 

Os pais sempre diziam 

Que o homem deve ter palavra 

Não precisava de papel  

E era sempre validada 

Mesmo que se arrependesse 

Voltar atrás? Que nada! 

Homem que é homem honra 

Até a calça avessada 

 

O comércio era varejista 

As bodegas eram o suporte 

O transporte era à cavalo 

Carro de boi, era o forte 

A política era direta 

Para quem tinha muita sorte  

A saúde era escassa 
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Aconteciam muitas mortes 

Mas o povo era guerreiro 

O socorro chegava a galope 

 

As famílias tradicionais  

Contratavam empregados 

Para trabalhar nas lavouras  

Era um sufoco danado 

Plantando diversidades  

Colhiam sempre de sacos 

A roça era garantia 

Das refeições no prato 

 

O desenvolvimento continua 

Com a honrada Educação 

Onde as professoras da época 

Foram mulheres com determinação 

Para tirar do escuro 

Uma singela população 

Dando oportunidade a todos 

E iniciar a evolução 

Deixando bem compreendido 

Que não era, só pra rico não 

 

A cultura sempre viva 

Era muita animação 

Os grupos folclóricos encantavam  

Toda população 

Banda de pífano e reisado 

Uma grande satisfação 

Para um povo que valoriza 

A honrada tradição 
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As festas sempre animadas 

Foram acompanhando a evolução 

Os trios elétricos tocavam na rua 

Era só animação 

O axé era a moda 

E não tinha idade não 

Para todos que procuravam 

Somente a diversão 

 

A banda Massa Crua 

Era a maior sensação 

Pois os seus fundadores 

Eram homens de rojão 

Seu Rocha e seu Dória 

Eram fracos não  

Faziam também serenata 

Para conquistar coração 

 

A nossa maior tradição  

É a festa das cabacinhas  

O povo aguarda animado 

Até chegar o dia 

Com as atrações musicais  

Nossa! Aí é que contagia 

Balançar o esqueleto 

Até durar a folia 

 

Desde o dia 17 de junho de 1963 

São Francisco foi desmembrado 

Da cidade de Cedro de São João 

Dia muito comemorado  
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Para uma comunidade querida 

Dia tão esperado 

Ganhou liberdade e vida  

Deixando o povo emancipado 

 

Para enaltecer a data 

A festa se prolongou 

Criou-se a cavalgada do cajueiro 

A comunidade aprovou 

No povoado Piçarreira 

Foi onde o povo se concentrou 

Para sair em desfile 

Com seu cavalo machador 

 

A cidade já em festa  

Esperando a cavalgada 

Os cavaleiros e amazonas  

Numa ansiedade danada 

Para amarrar o seu cavalo 

E aproveitar a noitada 

Ao lado dos seus amigos  

E também da namorada 

 

São muitas as histórias  

Que ainda poderia relatar  

Pedindo desculpas a todos 

Pelo muito demorar 

É o amor por minha cidade 

Que faz o pensamento aflorar  

E que todas as administrações  

Só venham a acrescentar 

 



- 104 - 

Sabedoria é o barco do tempo 

No qual devemos navegar 

Levantando suas velas 

O vento é quem vai guiar 

Assim são nossos administradores  

Quando estão a administrar  

Pensando no bem de todos  

E muito colaborar 
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Perdoa por favor 
 

Esperei sua ligação o dia inteiro 

Pra ouvir a sua voz mais uma vez  

A angústia apertando o meu peito  

Coração só tá batendo por você 

Eu queria penetrar seu pensamento  

Pra ligar do seu celular pro meu 

Ser a roupa que recobre o seu corpo 

Me sentir novamente todo seu 

Meu amor estou entrando em desespero  

Sua falta machucando coração 

Já provei 

Do seu beijo mais ardente 

Em minha roupa 

A marca do seu batom 

Se você quiser 

Eu grito para o mundo 

Que me arrependo 

Da hora que lhe traí  

De joelhos eu imploro seu perdão 

Deixe eu sentir 

Seu corpo quente sobre mim 

Quero encontrar você 

Seja onde for 

A mulher perfeita e linda 

Que Deus desenhou 

Seu amor me deixa tonto 

Volta por favor 

Sem você não reconheço a 

A palavra amor...  
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Política e Justiça  
 

Como cidadã brasileira 

Tenho muito a relembrar 

Desde o início dos tempos 

Os homens estão a governar 

O nosso país maravilha 

E suas riquezas explorar 
 

Os primeiros habitantes 

Eram muito inocentes 

Com o passar dos anos 

Foi crescendo amplamente 

A ambição sem medida 

Dos homens irreverentes 
 

Eles sentem-se importantes 

Dizendo saber de tudo 

Mulher era só enfeite 

Opinião ... Que absurdo! 

Era uma estátua viva 

Enfeitando o seu mundo 
 

A política na sua essência  

É de cunho social  

Ela não define lados 

Mas tem seu referencial  

Defender os interesses 

Da população no geral 

 

A corrupção é instigante 
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Contamina a nação 

Quando envolve dinheiro 

Alguns perdem a razão 

Sem se preocupar que um dia  

Pode fazer devolução 

 

Os políticos enchem a boca 

Para dizer que nos defendem 

As obras inacabadas e superfaturadas  

Já não nos surpreendem 

Em praticar a roubalheira 

E dizer sou inocente 

 

Mas nós somos persistentes  

E não vamos desistir  

Sonhando com um país justo 

Para você e para mim 

E nossa pátria querida 

Por muito tempo progredir  

 

A discriminação contra as mulheres  

Ainda é real 

Mas como guerreiras que somos 

Temos nosso potencial 

Conquistando a igualdade 

Num mundo desigual 

 

O símbolo da justiça 

É muito interessante 

Significa imparcialidade 

E igualdade constante 

A espada é sinal de força 
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Para os guerreiros orantes  

  

O que mais nos deixa triste 

É a mediocridade 

Os réus viram notícia 

E daí?... Qual a sentença na verdade?  

Amanhã tem outra notícia 

E viva a impunidade! 

  



- 109 - 

Por você 
 

Quando um amor se vai  

O que resta é o vazio 

A sensação de desamparo 

De não saber o que fazer 

Com as certezas do presente 

E as incertezas do futuro 

Lágrimas de dor e saudade 

Ajudam a juntar os cacos 

E refazer-se para continuar 

Por você 

E pelos seus dependentes 

Não é fácil 

Mas precisa sair do estágio 

De auto piedade 

Não dar importância 

Para comentário maldoso 

De alma imunda 

Levante-se 

Se recair...  

Supere-se 

A vida é isso 

Quem lhe ama fica feliz 

Quem finge recrimina 

Amar novamente 

Pode ser opção 

Fase casulo 

Deixar-se amar também 

Não adianta perguntar: 

Por que comigo? 
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A resposta que procura humanamente  

É mistério de Deus 

E para não enlouquecer 

Acredite 

Por consequência 

Apenas viva 
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Privilégio seu 
 

Poder contemplar o amor 

É privilégio do escolhido 

Um deles é você. 

Do alto céu 

Vem toda a fortaleza e sabedoria  

Para ultrapassar a pé enxuto 

O mar da vida. 

As ondas às vezes são violentas  

Mas a fé, perseverança e atitude,  

São pilares para acalmá-las. 

Creia. 

Vai cessar. 

Olhando o mar 

Em dia de maré cheia,  

Vemos o seu limite. 

Caminhando na faixa extensa de areia,  

Percebe-se as marcas  

De passos estreitos 

Desenhados na areia movediça da praia,  

Que serão apagados  

Pelas águas agitadas 

No bailar das ondas,  

Despachando as cargas negativas.  

A brisa que acaricia o eu 

Tem a delicadeza do amor.  

O pensamento que se entrelaça ao vento  

Ecoa no barulho das conchas 

Aconselhando a todo momento 

Onde e como 
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Acender o brilho de sua estrela.  

Como simples humano que é,  

Os obstáculos diários 

São as ondas onde aprendemos surfar.  

Se para Deus o peso é suave  

E o fardo é leve, 

Tome como exemplo 

E NÃO DESISTA jamais.  
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Quem eu sou?      
 

Quem sou eu? 

Pergunta difícil de responder  

Sou alguém que foi gerado 

Para o mundo conhecer 

Uma simples cidadã 

Cheia de esperança e saber 
 

Esse EU que me acompanha 

É sensato repensar 

Esse EU que afaga o ego 

Preciso renunciar  

Vendo os problemas alheios  

Podendo a muitos ajudar 
 

O EU pode levar 

Os seres a perdição 

Quando não acreditamos 

No plano da salvação 

Pois ela é de graça 

Acredite você ou não 
 

As pessoas sempre dizem: 

EU sou assim! 

Frase imperiosa 

Pra para alguém se auto resumir  

Se a vida é tão curta 

Sabendo que tem o começo, meio e fim 
 

EU sou o que quero ser...  

Quando a situação me convém 
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Bonzinho quando quero 

Ruim as vezes também  

Como é que EU sou assim? 

Se escolho o vagão do trem! 
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Quero a Felicidade  
 

Sorrir pra felicidade 

É muito bom! 

Quando ELA sorrir primeiro,  

Melhor ainda! 

Tudo a volta se ilumina.  

A alma irradia amor 

E o contentamento não cabe em si.  

É como um infinito oceano 

De águas claras e calmas 

Refletindo brilhantemente 

No mais intrínseco da alma.  

A felicidade verdadeira irradia.  

É energia transmitida 

No arrepiar da pele 

E no sorriso incontrolável  

Do sem graça. 

Já a felicidade artificial  

É dolorosa, solitária e transparente.  

É o apagar das luzes 

No vazio da emoção. 

É o sofrer sem compreensão.  

É a necessidade de amor 

Tornando-se transparente 

Aos sentimentos do amor amado.  

Mas, sente-se na obrigação 

De sorrir para a sociedade 

E aceitar o felizes para sempre...  

Qual tipo de felicidade 

Você escolhe viver? 
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Se verdadeira... É escolha 

Se artificial...  É escolha 

Então... 

Construa de forma pessoal 

O seu modelo de felicidade.  
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Registre 
 

Viver é e sempre será uma arte  

Cada pessoa do seu jeito 

Como humano e frágil 

Tem qualidade e defeito 

Ser amante da vida 

É maravilhoso, perfeito...  

Momentos são passageiros 

Deve-se ao máximo aproveitar  

Com pessoas que valham a pena 

Junto de você estar 

Para celebrar juntos 

A belíssima arte de se reinventar  

Sabe-se que a qualquer momento 

Tudo pode mudar 

Pra pior ou pra melhor 

E sua história registrar  

Escolha cuidadosamente o papel  

Que a caneta vai deslizar 

O colorido depende 

Do cenário que escolher 

Para registrar as lembranças  

E se emocionar quando rever  

No livro da sua vida 

O quanto é valioso viver 
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Renove-se 
 

O ano calendário já começou 

E a vida continua progressivamente  

Já parou para analisar 

Valeu a pena tudo que fez e viveu? 

As pessoas que conviveu e conheceu 

Valeram a pena? 

Aprendeu com os erros e acertos,  

Conquistas e fracassos,  

Alegrias e decepções? 

Se SIM. Ótimo. 

Se NÃO. Avalie-se 

Renove em você  

A forma de amar e se amar 

De ver no outro, você 

E em você, o outro 

Não abra mão da felicidade 

De olhar no espelho e enamorar-se 

Enxergue-se na transparência 

Do EU 

Como se vê diante da retrospectiva?  

Todos os dias são novos 

Novos por ter a chance de vivê-los 

E recomeçar 

Sempre que quiser 

Se assim avaliar...  

Recarregue-se de positividade 

E renove-se  
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Respeito a Educação  
 

Vivemos num mundo real  

Onde a fantasia tem seu lugar  

Começando pela educação 

Não é difícil relatar 

O descaso dos nossos governantes  

Com uma nação singular 
 

Fui estudante de escola pública  

Tenho do que me orgulhar 

Apesar das dificuldades 

Meus pais não deixavam faltar  

O lápis e o caderno 

Para me alfabetizar 
 

Filha de pessoas humildes 

Mas preocupadas com o aprender  

Meus pais sempre diziam  

O que quer ser quando crescer?  

Transferindo os seus sonhos 

Para o diploma juntos erguer  
 

Não é a classe social  

Que define o saber 

Seja rico ou seja pobre 

Experiências vai viver 

Em busca de igualdade 

No país do vamos ver 
 

Sou muito apaixonada 

Pelo universo infantil  

É o mundo das descobertas  

E das curiosidades mil 
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Seu colorido reflete 

Nas cores da bandeira do Brasil  
 

O tempo vai passando 

E nós a esperar 

Governantes honestos 

Para nos representar 

Até tem alguns 

Não vou generalizar  
 

Aqueles que dizem defender 

Educação de qualidade 

Não sei se acredito 

É mentira ou verdade? 

Pois na hora dos interesses  

As mentiras viram verdades 

 

Mas o povo brasileiro 

Precisa acordar 

Enquanto nos entretém na mídia  

Eles estão a votar 

Leis que muito favorecem 

Os interesses em particular  
 

Educação é um direito 

E nós temos que lutar 

Lutar por melhorias 

E ao povo informar 

Que tirando a venda dos olhos  

A pátria iremos desbravar 
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Sabedoria 
 

Sabedoria é o barco do tempo 

No qual devemos navegar 

Levantando suas velas 

O vento é quem vai guiar 

Assim são nossos pensamentos  

Quando estamos a meditar  
 

Ilusão e realidade 

Palavras fortes e certeiras  

Se não analisarmos os fatos  

Caímos na bobeira 

De transformar a verdade 

Em mentiras corriqueiras 

Buscando respostas incertas  

Para justificar asneiras 
 

Temos mania de planejar 

O roteiro da nossa vida 

Esquecemos que o criador 

É quem autoriza a partida 

Sem o consentimento dele 

Não entramos na corrida 

 

Deus nos dá sabedoria 

E liberdade para escolher 

Colocando em nosso caminho 

Os pequeninos para acolher  

Seguindo o seu exemplo 

Muito podemos fazer 

Amando e perdoando 

Este é o nosso dever   
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Saudade... 
 

No silêncio da noite  

Me perco em pensamentos 

Sonhando acordada  

Relembrando os momentos 

Que passei junto a você 

Pedindo explicações ao tempo 
 

Muitos momentos vivemos 

De amor e felicidade 

Apelidos carinhosos 

Só ditos na intimidade 

As lembranças são presentes  

Guardadas como raridade 
 

Pai amigo, esposo exemplar  

Filho presente, amigo singular  

Personalidade forte  

Homem popular 

Querido pelos humildes 

Para sempre vamos lembrar 
 

A Deus até perguntei  

Por que tinha que ser assim 

Uma vida cheia de planos 

Para ele e para mim 

Mas as surpresas do alto 

Começaram a me sacudir 

No transcorrer dos fatos 

A angústia apertava o coração 
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Clamava muito aos céus  

Pela sua recuperação 

Mas por ironia do destino 

Não foi essa a decisão 
 

Clamei, chorei, cai, mas levantei  

Todas as vezes que eu ia visitar  

Pois via o meu amor 

Aos poucos definhar 

Em uma depressão profunda 

E nossos sonhos desmoronar 
 

Planos todos nós fazemos 

A família em primeiro lugar  

Filhos prioridade 

Que nos fortalece a encarar  

Uma realidade doída 

Pra quem nessa vida sofrida 

O que quis, só foi amar 
 

Diante da situação 

Não nos faltaram amigos 

As orações eram muitas 

Mas já estava escrito 

Que no céu faltava um anjo 

É nisso que eu acredito 
 

Saudade, amiga e companheira 

O dia em que o perdi 

Clamei a misericórdia inteira  

A esse Deus compassivo 

Que sempre estará comigo 

Mesmo nas noites traiçoeiras  
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Tempo... Tempo... Tempo...  

Senhor de todas as coisas 

Ajuda consolar a saudade 

Que não esquece, mas amontoa 

Dentro de um barquinho  

Onde o vento canta baixinho 

A música do meu destino 

 

Os anos vão se passando 

Fiquemos todos atentos 

A vida é passageira 

Depressa..., pode não dar tempo!  

De dizer a pessoa que ama 

O quanto ela é bacana 

E não gritar para o vento 
 

Ame enquanto há tempo 

Por isso que me acalento 

Abracei muitos momentos 

Dizendo não querer perder tempo 

Tempo que fará o tempo 

Para acalmar um AMOR 

Que sempre precisará 

TEMPO......  
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Seja Feliz! 
 

Ao despertar os pensamentos  

Eles entram em ebulição 

A depender do momento 

Aceleram o coração 

Com sentimentos confusos 

Querendo encontrar a razão 
 

Ao pulsar o coração 

A sensação é de liberdade 

Liberdade para amar   

Na busca da felicidade 

Sonhando com um amado amor 

Pra se tornar realidade 
 

Realidade...  

As vezes muito doída 

As vezes muito sofrida  

As vezes muito perdida  

Por estar envolvida  

Na vida de outras vidas 
 

Encarar os acontecimentos 

Nos faz evoluir 

Transformando dor em forças  

Para continuar a sorrir  

Mesmo que por alguns instantes  

Pensei até em desistir  
 

A força interior  

É muito particular 
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São muitos desafios  

Para poder enfrentar 

Auto piedade não é solução 

O remédio é superar 
 

Por isso que digo sempre 

Vamos cuidar em ser feliz  

Este é o compromisso  

De alma sem cicatriz 

O tempo é generoso  

Pra quem não desiste de ser feliz  
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Seja o Amor 
 

Como é bom ser amor! 

Sentir o coração palpitar, os pensamentos, os 

arrepios na pele 

Como uma flor desabrochando 

No ápice da sua beleza perfumada 

O vento assobiando canções 

Que remetem a um presente passado 

Ou a um passado presente vivido ou sonhado 

O desejo de estar juntos 

De partilhar momentos 

De sonhar possíveis realidades  

De viver o que a vida oferece 

Nos inusitados instantes de felicidade  

Que jamais devem ser desperdiçados  

Transforme-se para transformar quem estiver ao seu 

redor 

Plante, para colher incessantemente da vida 

O que plantou no mais sublime dos sentimentos  

E nas ações concretas e ocultas  

A grandiosidade do silêncio ecoado 

Através do olhar sorridente 

Por isso: AME e AME-SE! 

Para tornar-se ou continuar sendo 

Uma pessoa melhor 
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Sejamos Gratos 
 

Senhor, 

Quão grande é o teu amor por nós!  

A tua graça resplandece diariamente  

Quando no raiar do dia,  

Dá-nos o privilégio de acordar  

E contemplar a tua beleza natural.  

Obrigado Senhor... 

Pela saúde, disposição, sabedoria, entendimento,...  

E principalmente, 

Pelo privilégio de sermos teus filhos.  

Obrigado Senhor... 

Pelo trabalho que nos dignifica  

E garante o pão de cada dia nas nossas mesas.  

Pela certeza de que somos capazes  

De plantar e colher com fartura,  

Os contados grãos que germinam na ter ra, 

E alimentam milhões de pessoas diariamente.  

Obrigado Senhor... 

Pela inteligência de multiplicar conhecimentos,  

Cuidar, defender, encorajar, servir, acolher...  

Primordialmente, 

Aos pequenos que necessitam de um olhar especial,  

Através dos olhos do amor espiritual e humano. 

Obrigado Senhor... 

Por todas as vezes que não lembramos de ti  

Mas tu, não nos esquecestes.  

Obrigado Senhor... 

Pelos dizimistas que contribuem 

Com a igreja. 
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Obrigado Senhor... 

Pelo envio do reverendíssimo padre Messias  

A nossa comunidade são francisquence.  

Esse homem de fé e alegria contagiante  

Para continuar disseminando fervorosamente  

A palavra de Deus no meio de nós.  

Obrigado Senhor... 

Pela presença constante em nossa São Francisco  

Do reverendíssimo padre Isaias.  

Pessoa que tem a sensibilidade de ser povo  

E lutar em favor desse povo trabalhador.  

Obrigado Senhor... 

Por estarmos nesta noite na tua presença,  

Deixando germinar em nossos corações a tua 

palavra 

Que é sal e luz da terra 

Numa igreja em saída. 
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Sejamos Pássaros 
 

O que seria dos pássaros 

Se não tivessem o seu ninho  

Para no crepúsculo repousar  

Se não trocassem as penas 

Para compor a cena 

Quando o voo alçar 

O que seria da natureza 

Se não beijassem as flores  

Para o pólen semear 

São multiplicadores de vidas  

Para deixar mais colorida 

As belezas singulares 

Seus cantos são encantadores  

Como o som de uma orquestra 

No assobio do ar 

Um arco-íris de cores 

Que encantam amores 

Quando estão a conquistar  

Cada encanto é único 

E particular 

Sejamos pássaros 

Quando decisões e amores 

Tivermos que encantar 

Alcemos voos 

Para sonhos realizar 

A sua liberdade pessoal  

Somente você pode traçar 

Mesmo que os pés 

Do chão 

Não possam flutuar 

  



- 131 - 

Ser de Luz 
 

Mãe... 

Luz que irradia amor e esbanja beleza  

Transforma impossível em possível  

A joia mais rara e preciosa 

Que Deus pôde nos oferecer  

Em sua sapiência divina 

Para os filhos acolher 

Há vários tipos de mãe:  

Mãe que sorri,  

Mãe que chora, 

Mãe que sofre, 

Mãe que ama, 

Mãe que ampara, 

Mãe que aconselha,  

Mãe que abandona, 

Mãe que sente dor espiritual, 

Mãe que clama na oração,  

Mãe que protege, 

Mãe que reclama, 

Mãe que dá bronca, 

Mãe que aconchega no colo,  

Mãe que dá a vida, para salvar vida,  

Mãe que transforma, 

Mãe que persevera,  

Mãe ausente, 

Mãe presente, 

Mãe que não ama,  

Porque não recebeu amor, 

Mãe que ama demais,  
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E as vezes ama sozinha,  

Mãe que se elimina,  

Para o outro existir,  

Mãe que não esconde erros dos filhos,  

Educando-os para enfrentar os obstáculos da vida,  

Mãe que esconde os erros dos filhos,  

E se arrepende no colher das virtudes, 

Mãe que não faz filho chorar,  

E corre o risco de mais tarde chorar por ele...  

Enfim, mãe que só deseja ser mãe 
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Ser e Ter 
 

Que bom TER amigo! 

SER amigo também é.. 

Amigo dos amigos 

Amigo que entende amigo 

Amigo que consola amigo 

Amigo que é consolado pelo amigo 

Amigo que acolhe o amigo 

Amigo que chora com o amigo 

Amigo que partilha a vida do amigo 

Amigo que briga com o amigo 

Amigo que perdoa o amigo 

Amigo que não sabe ser amigo 

Amigo do verdadeiro amigo 

Amigo do falso amigo 

Amigo do invejável amigo 

Amigo que na vida 

É considerado ancoradouro 

E abrigo 
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Será Hipocrisia? 
 

“Fazer o bem sem olhar a quem.”  

Será que esse modelo cabe 

Em uma sociedade desigual e do eu?  

Será que o estender a mão,  

Significa não pedir de volta?  

Será que prova de amor 

É ser submisso à vontades alheias?  

Será que os problemas sociais  

Que afligem a humanidade,  

Considera também seus? 

Será que o seu sofrimento 

É igual ao sofrimento do outro,  

Quando diz é assim mesmo? 

Será que a lei da igualdade  

É igual para todos? 

Se for, abre mão da oportunidade, 

E passa adiante porque já tem? 

Será que é humilde suficiente 

Para se arrepender,  

Ao caluniar ou difamar um inocente  

Pedindo-lhe desculpa pelo seu erro? 

Será que quer ser medido  

Com a mesma medida 

Que mediu o outro? 

Será que a trave do seu olho 

Está no tamanho certo para abri -lo, 

Já que o do outro está sempre fechado?  

Será que é só verdade 

Quando omite um detalhe 
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Para livrar a própria cara? 

Será que no hospital da vida 

Quer ser o último a ser atendido 

Por amor ao próximo 

Onde o seu está na UTI? 

Será que os governantes 

Respeitam os governados? 

Será que as propostas na TV 

São propagandas enganosas? Ou não? 

Será que o milagreiro 

Dessa vez se elege para salvar a Pátria Amada?  

Será, será, será...  

Chega de hipocrisia.  

Faça uma análise pessoal  

Do seu apontar de dedo, 

E observe quantos e em quais posições,  

Eles estão direcionados para VOCÊ e para o 

OUTRO. 

Não se vitimize. 

Reaja. 
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Sexo frágil, por quê? 
 

Quem diz que mulher é sexo frágil  

Não sabe o poder que ela tem  

As vezes a vida machuca 

Mas, à acaricia também  

Até as rasteiras que leva 

As vezes lhe fazem bem 

 

Quem diz que mulher é sexo frágil  

Tem que descobrir os seus segredos  

Segredos nem sempre guardados  

Quando se depara com os medos  

Medos sempre enfrentados  

Com a persistência de um passaredo  

 

Quem diz que mulher é sexo frágil  

Tente ler a sua alma 

Filha, mulher, mãe, amiga, conselheira, esposa, 

avó, nora, irmã ...  

Fonte de amor que acalma  

Os corações e pensamentos  

Sem a culpa e sem o trauma 

 

Quem diz que mulher é sexo frágil  

Não leu sobre as suas conquistas  

Reivindicando o direito de ser livre  

A raiva de alguns atiça  

Lutando por igualdade  

Clamando a Deus por justiça   

 

Quem diz que mulher é sexo frágil  

Não sentiu a dor do amor 
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Mulher que chora sorrindo  

Como gotas d'água escorrendo na flor 

Planta viçosa que embeleza  

Os caminhos do cultivador  

 

Mulher pode ser sexo frágil  

Talvez tenha razão  

Ela é impoderada 

E sabe tomar decisão  

Quando se trata da sua vida 

Marmanjo vai mandar não  

 

Elas exigem respeito  

Diante das suas escolhas  

A vida lhe proporciona 

Sair de dentro da bolha 

Vive cada momento  

Junto com quem a acolha 

 

Hoje, dia 13 de março  

É o dia mundial da juventude  

Mulheres belas e jovens 

Na idade da plenitude  

Mulheres com múltiplas funções  

São mulheres de atitude 

 

Parabenizo todas as mulheres  

Guerreiras incansáveis  

Conquistam sempre o que querem  

Serão sempre chamadas de incansáveis  

Mulheres, mulheres, mulheres... 
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Silêncio Meu 
 

Qual será seu sinônimo? 

Timidez? 

Talvez. 

Acho que sei...  

Ou definitivamente não sei . 

Talvez seja também 

Uma decepção,  

Um amor que se quebrou,  

Uma frustração...  

Silêncio Meu ...  

Às vezes sufocante.  

Pode ser um grito 

A respeito de algo 

Que você ainda não falou.  

Mas pode ser também, 

Resposta para sua liberdade 

Emocional ou racional. 

Silêncio meu ou seu.  

Conselheiro de todas as horas.  

Sempre pronto para ouvir  

Incansavelmente  

A voz da alegria e da tristeza,  

Da vitória e da derrota,  

Da dúvida e da certeza ...  

Amigo que jamais o trairá.  

Do contrário ...  

Continue calado. 

Ou, se achar melhor, 

Desabafe.  
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Somos Humanos 
 

Nas necessidades da vida 

O semblante sempre responde 

Com aparência visível 

Não se camufla, nem se esconde 

A fraqueza de um ser vivente 

Quando a tristeza o consome 
 

Somos humanos demais 

Para querer entender 

Qual é, ou será o roteiro da vida 

Jamais iremos saber 

Pois a vida é um sopro 

Sopro de nascimento e saber  

Concebido pelo Rei 

Dono de todo poder 
 

Temos direita e esquerda 

Existe Deus e o diabo 

O tormento tem início 

Você decide seu aliado 

Pois se confias em Deus 

Ele será derrotado 

 

As fraquezas e fortalezas humanas  

São na alma, pensamentos 

Sempre que insistir  

Deus intervém no momento 

Mostrando na sua palavra 

Que pra tudo haverá um tempo 
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Tempo de ganhar;  

Tempo de perder;  

Tempo de amar; 

Tempo de odiar;  

Tempo de chorar;  

Tempo de sorrir…  
 

Tempo para nos ensinar 

Que debaixo dos céus 

Este tempo irá passar 

Pra mim e pra você 

Só o próprio tempo 

É quem irá responder 
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Sonhos... 

Sonhos, quem não os tem? 

Fazem parte da imaginação 

Adormecidos no inconsciente 

Despertados pela emoção 

Quando não são reconhecidos 

São fatos sem explicação 
 

Sonhos, quem não os tem? 

Muitas vezes acordado 

Planejando o futuro 

Corrigindo o passado 

Que servirá como prova 

Na lista do certo ou errado 

 

Sonhos, quem não os tem? 

É uma colcha de retalhos 

Com personagens embaralhados 

No inconsciente do imaginário  

São pensamentos reprimidos 

Muitas vezes repetidos 

Alguns não desejados 

 

Sonhos, quem não os tem? 

Sonhos alegres, nos fazem sorrir  

Sonhos tristes, nos fazem chorar  

Sonhos repetidos, angustiam 

Nasce o medo de que um dia 

Eles possam se concretizar  
 

Sonhos, quem não os tem? 
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Medo de sonhar não adianta 

É melhor enfrentar 

Realidade ou não 

O que tiver que ser, será 

No mundo imaginário 

Tudo tem propósito e lugar 
 

Sonhos, quem não os tem? 

Sonhos insistentes 

Sonhos transparentes 

Sonhos incoerentes 

Sonhos concretizados 

Sonhos destroçados 

Sonhos, somente sonhos 
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Sopro de Vida  
 

Desde a concepção 

Houve um planejamento 

Os pais muito desejaram 

E pediram consentimento 

Que sendo da vontade de Deus 

Tudo está no seu tempo 
 

Durante a gestação 

Os cuidados são dobrados 

Pois no ventre há um ser 

Tão indefeso e amado 

Que faz a mulher sentir  

Um ser privilegiado 
 

Os meses vão se passando 

Pra cada fase, único momento 

Sentir o ser despertar 

Estremecendo por dentro 

Dando sinal de vida 

A fé será o sustento 
 

A ansiedade é visível  

Todos querem saber 

Qual será o sexo da criança?  

Para o enxoval fazer 

Azul ou rosa? 

A ultrassom vai dizer 

Independente do resultado 

É uma vida, um ser....  
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Está chegando a hora!...  

Da esperada criança nascer 

Seja bem-vindo (a) meu filho(a) 

Vamos amá-lo(a) por saber 

Que és benção de Deus 

Resplandecendo no seu poder 

Para que aqui na terra 

Um servo(a) dele você possa ser  
 

Muito obrigada Senhor! 

Pelas bênçãos concedidas 

Apesar de pecadoras 

Somos todas ungidas 

Pela força poderosa 

E ser multiplicadoras de vidas   
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Sou... 
 

Sou humano perfeito e imperfeito  

Sou pensante e flexível  

Sou inteligente, às vezes nem tanto  

Sou explosivo e passional  

Sou maduro, às vezes imaturo 

Sou feliz, às vezes infeliz com a felicidade  

Sou racional, às vezes irracional  

Sou paciente impaciente 

Sou bom, às vezes ruim 

Sou bonito, às vezes feio pelas ações  

Sou emoção, nem sempre razão 

Sou bobo, às vezes patético 

Sou amor que ama, às vezes não amado 

Sou sonhador...  

Sou difícil de me entender 

Sou quem eu sou 

Porque é assim que eu quero ser  

E você? 
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Supere-se 
 

As oportunidades são únicas  

Cada uma no seu tempo 

Quando você se determina 

Não precisa de argumento 

É romper as barreiras 

Da incerteza e questionamento 

Buscando superar-se 

A todo e qualquer momento 

Se algo der errado 

É necessário seguir em frente 

Serve de aprendizado 

Para recomeçar novamente 

Conseguir é consequência  

De um longo caminho trilhado 

Para segurar o diploma 

Pela família esperado 

Realizando um objetivo   

Brilhantemente conquistado 
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Tamanho do Amor 
 

Ao certo não sei  

Há quem fale que é grande 

Que não tem tamanho 

Imenso como o oceano 

Maior que o mundo 

É tão grande que não cabe  

No universo 

Do tamanho do infinito 

É ... 

Ele também deve ser  

P, M, G, GG, XG, EG, ÚNICO 

Qual a sua medida ou tamanho para amar?  

Depende muito da marca não é?  

Ou não? 

É seu 

Quem escolhe é você 

Ah... Se fosse assim!!! 

Esse sentimento é sublime 

Reluzente como as estrelas  

E majestoso como a lua 

Que desfila no universo 

Sem precisar de passarela 

Sua beleza singular 

Ele é mágico, surpreendente 

Não ama pelo tamanho, forma, cor,...  

Ama porque é o amor 

Independente de tudo 

O que ELE quer 

É ser amado 
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Trajetória Divina 
 

Vou contar uma história 

De um grande e estimado amigo 

Diante das dificuldades 

Sei que ELE está comigo 

O nome dele é Jesus Cristo 

Homem muito conhecido 

Que deu a vida por todos 

Filho de Deus, o escolhido 
 

Sua história tem história 

Desde a sua fecundação 

Foi gerado e amado 

Tido como filho e irmão 

Trajeto de vida anunciado  

De muito amor e perdão 

Para proclamar a boa nova 

A uma nova geração 
 

Esteve em meio aos sábios 

Contavam naquela época 

Ouvia como aprendiz 

Falava como profeta 

Para anunciar a boa nova 

A Ele foi designado uma tarefa  

Anunciar o AMOR do PAI 

Sem medos e sem reservas 
 

O tempo foi passando 

Por muitos foi perseguido 
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Não negou a sua origem 

Como filho escolhido 

Convidou pessoas do bem 

Para anunciar contigo 

Levar a palavra de Deus 

Para os humildes e oprimidos 
 

Os poderosos da época 

Ficaram enfurecidos 

Pois banhavam-se em vaidades 

Só olhavam o próprio umbigo 

Zombavam da pregação 

De um homem desconhecido 

Não admitiam ser contrariados  

Passou ser visto como bandido 
 

Por muitas vezes rogou ao PAI 

Diante das suas fraquezas 

Suplicando misericórdia 

Orando com muita singeleza  

Pois era filho unigênito 

Homem de grande nobreza 

Pela fragilidade humana 

Pedia-lhe fortaleza 
 

Mesmo sendo atormentado 

Resistia ao inimigo 

Suplicava fervorosamente 

De Deus um socorro amigo 

Era muito sofrimento 

Mas sabia que ELE estava contigo 

Para vencer a batalha 
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E separar o joio do trigo 

 

Jesus na santa ceia 

Reuniu os doze apóstolos 

Elevou o pão e o vinho 

Um momento muito forte 

Mas sabia que seria traído 

Com o beijo da morte 

Pelo apóstolo Judas 

Ambicioso e sem sorte 

 

A perseguição começou 

Por Judas foi traído 

A fé inebriava a alma 

De um povo desguarnecido 

Que tinha sede de Deus 

Através do escolhido 

Que se entregou por nós 

Assim estava escrito 
 

Foi julgado pelos homens da lei  

Diante dos seus feitos 

Ficou calado o tempo todo 

Porque ELE era o eleito 

Cumpria-se a profecia 

Deu-se início ao desrespeito 

Foi tratado como bandido 

Para os ricos um deleito 

Foi julgado pelo povo 

Condenado pelo rei  

Que lavou as suas mãos 

Dizendo cumprir a lei  



- 151 - 

Para não ser culpado 

Pelo sangue derramado 

Do Glorioso Filho de Deus 

 

Foi despido de suas vestes 

O madeiro carregou 

Caiu por três vezes 

Mas nunca reclamou 

Foi chicoteado e zombado 

Mesmo assim ele perdoou 

Aqueles insanos homens 

Que seu coração cravejou 
 

Sem dó nem piedade 

Cravaram seus pés e mãos  

Sua mãe suplicava a Deus 

Mas ELE sabia da missão 

O céu se transformou 

Para sua consumação 

A elevação do seu espírito  

Era certeza da ressurreição 
 

Diante da sua sede 

Lhes deram vinagre para beber  

Maltratavam aquele inocente 

Se achavam com força e poder  

Pois eles não sabiam 

Que o rei iria renascer 

O véu do tempo se rasgou 

E o tempo veio a escurecer  

 

Ao lado de dois ladrões 
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Na cruz foi desafiado 

Por um grande pecador 

Que estava ao seu lado 

Que dizia a todo tempo 

Salva-te a si mesmo 

Se és o filho adorado 
 

O outro se arrependeu 

E pediu-lhe compaixão 

Clamando a Jesus Cristo 

O perdão para salvação 

E ele compadecido  

Atendeu o seu pedido 

Momento de renovação 
 

No último suspiro 

Jesus logo clamou 

Perguntando ao PAI: 

Por que lhe abandonou 

Mesmo sendo injustiçado 

Pelo sangue derramado 

A humanidade perdoou  

 

E olhando para o céu  

O seu espírito entregou 

 

Mesmo com o túmulo vigiado 

Tudo se concretizou 

As mulheres que foram visitar  

O corpo não encontrou 

Disse o anjo a elas 

A profecia se realizou 
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Depois do terceiro dia 

Ele ressuscitou 
 

Vão agora mulheres  

Ao mundo anunciar 

Que o salvador reviveu 

Para todos festejar 

Neste mundo de ilusão 

A nossa salvação 

É o nome dele exaltar 
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Valor do abraço 
 

Acolher no entrelaçar dos braços  

É como se envolver e oferecer  

Um cobertor de plumas  

Com fios cem por cento de amor 

É a sensação do amparo 

Em todos os momentos da vida 

É abraçar o silêncio 

Que fala sem palavras 

Eu te amo 

Preciso de você 

Os braços que abraçam 

Expressam aconchego, compreensão...  

Sem pedir nada em troca 

Ele é capaz de entender 

Na cumplicidade dos sentimentos  

O valor da presença antes da falta  

O abraço 

É como remédio para o doente 

Um copo d’água para o sedento  

Uma cama macia para repousar  

O calor que aquece no frio 

A paz para o desalento 

A estrada em meio ao deserto...  

No abraço 

Os corações se cumprimentam 

E batem no mesmo compasso 

Para filtrar o amor 

Não negue o abraço 

Se quer ser abraçado 
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Às vezes só se descobre  

O poder que ele tem 

Quando necessita de um 
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Vazio Sentimento 
 

Navegando em sentimentos 

Revivemos emoções 

Algumas emocionam 

Outras, com certeza não 

Sejam boas ou ruins 

Foram filtradas pelo coração 
 

Amar não é complicado 

Aflorada a paixão 

Aquela química de pele 

Que perde até a noção 

Quando os olhares se cruzam 

Hormônios entram em ebulição 
 

Amar só vale a pena 

Quando é correspondido 

Se isso não acontece 

O futuro está definido 

É reservar a forca 

E viver intrinsecamente deprimido 
 

Ame-se para amar 

Sem ter medo de ser feliz 

Viva cada instante 

Como uma flor de lis  

Se o amor for platônico 

Não reclame da cicatriz 
 

O vazio sentimento 

Machuca e faz doer 
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Mendigando sempre do outro 

As migalhas de um bem querer  

Dê a volta por cima 

Amando primeiro você 
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Vida Poesia 
 

A vida é uma poesia 

Composta por versos, estrofes e rimas  

Tudo que acontece nela 

Também já aconteceu um dia 

É como pássaro livre 

O vento é quem o guia 

São sonhos emaranhados 

Na realidade e fantasia 

No particular de cada um 

Cada história assobia 

No consciente da alma 

Que muito arrepia 

Lembrando de muitos momentos  

Que foram vividos um dia 

São laços bem coloridos 

Que não são utopia 

É simplesmente a vida 

Que nos remete a ousadia 

Ousadia de viver 

Viver compondo poesia 
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Vida que te quero Viva 
 

Viver a vida...  

Paixão mundial  

Aproveitar a oportunidade 

Dada pelo Pai Celestial 

Aos simples seres viventes  

Neste mundo espiritual  
 

Viver é dádiva divina  

Registrada no livro do tempo 

Vida que te quero viva 

Acalentando os desalentos 

Fazendo entender que ELA  

É passageira como o vento 
 

A vida é pra ser vivida...  

Será na vida de outra vida?  

Não sei...  

Mistério talvez...  

Só saberei de fato 

Quando chegar a minha vez 
 

Vida cheia de graça 

Vida cheia de luz 

Vida que está envolvida 

Na vida sagrada de Jesus 

Vida que é passageira 

Vida que ELE conduz   
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Virtude 
 

Honestidade é virtude 

Que devemos partilhar 

É exame de consciência  

Para sempre praticar 

É retrospectiva constante 

Profunda análise particular  
 

Esse mundo que vivemos 

É cheio de controvérsias  

Cabe a cada cidadão 

Não mergulhar na inércia  

De atribuir sempre ao outro 

Aquilo que lhe inquieta 
 

A honestidade tem identidade 

Será sempre imortal  

É se relacionar com princípios  

Manter a integridade moral  

Ter coerência no julgamento 

E se libertar das amarras social  
 

Ela começa quando: 

A verdade é dita 

A justiça é feita 

Não se deixa manipular 

Não leva vantagem a alheia 

Nem se permite fraudar   
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Viva!!! 
 

Viva a vida 

Vida vivida  

Vida escondida 

Vida amiga  

Amiga da vida 

Vida interrompida 

Vida que dá vida 

Vida de esperança viva 

Vida apegada à vida 

Vida colorida  

No desabrochar da vida 

Vida amor 

Vida de dor 

Vida doada 

Pelo criador 


