
1 
 

Estante – o Banco de Textos da CBJE 
Câmara Brasileira de Jovens Escritores 

www.camarabrasileira.com e 
www.camarabrasileira.com.br 

Data: 15 de abril de 2015 

 

LUCIVALTER ALMEIDA DOS SANTOS 

 
Nascido em Nazaré (das Farinhas) BA, em 26 de agosto de 1970, é Ministro 
Evangélico, tendo presidido a AD nas cidades baiana de Contendas do 
Sincorá, Pilão Arcado, Nova Canaã, Boa Nova, São Roque do Paraguaçu e 
Palmares/Simões Filho (atualmente). Atuou como Membro do Conselho 
Estadual de Evangelismo e Missões – CEEM e do Conselho Estadual de 
Educação e Cultura Religiosa – CEECRE, da Convenção Estadual da 
Assembléia de Deus na Bahia - CEADEB. Cursou Relações Humanas pelo 
SENAC/BA (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial); Professor; 
Bacharel em Teologia pela FATECBA (Faculdade Teológica e Cultural da 
Bahia); sendo convalidado pela FATIN – Faculdade de Teologia Integrada 
(Recife/PE). Tendo afinidade com as letras desde os 13 anos de idade, quando 
participante de grupos de teatro, recitava poesias de autores conceituados, 
preparando o público para o desenrolar da peça; hoje é Escritor; Poeta; 
Cronista; participante de várias antologias, e premiado em vários Concursos 
Literários; sendo agraciado com Moção de aplauso e reconhecimento pela 
Câmara de Vereadores das cidades de Boa Nova e Nazaré (BA), pela 
“relevante contribuição enaltecendo a cultura brasileira”. Graduado em Serviço 
Social pela UNOPAR (Universidade Norte do Paraná); Membro 
Correspondente da Academia Cachoeirense de Letras – ACL (de Cachoeiro do 
Itapemirim/ES; Membro Correspondente da Academia de Letras de Teófilo 
Otoni (MG) e Membro Emérito da CBJE - Câmara Brasileira de Jovens 
Escritores (Rio de Janeiro/RJ).   
 
Contato: 
 
Enviar e-mail para: lucivalter.almeida@gmail.com 
 
Revisão do autor. 
Produzido em 15 de abril de 2015. 

mailto:lucivalter.almeida@gmail.com


2 
 

RECONHECER O ERRO É COISA NOBRE 

 

Errar não é bom; 

Embora faça parte da vida humana. 

Causa-nos vergonha e dor, 

Disso ninguém se  engana. 

 

Quem leva a vida sem rumo e direção, 

Só vive cometendo lapso. 

Se não der conta de tal proceder, 

Pode estar à beira de um colapso. 

 

Mas na vida é vivendo e aprendendo; 

E para o nosso bem tudo concorre. 

Aprendi certa vez e jamais esqueci, 

Que reconhecer o erro é coisa nobre! 

 

Eu estou errado... 

Três palavrinhas difíceis,  

Pra o ser humano admitir. 

 

Contudo, quando isto acontece, 

É de “tirar o chapéu”, 

Ficar de pé e ao tal aplaudir! 

/// 

SAUDADE 

 

Eu chego de mansinho, 

Faço boas amizades. 

Cativar eu sei fazer, 

É minha especialidade. 

Faço as pessoas se apegarem, 

Com jeito se amarem; 
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Viverem momentos de singularidade. 

O desejo é que tais momentos perdurem; 

Domine a mente e o coração. 

De cada momento vivido, 

É sempre forte a emoção. 

Depois que tudo isso acontece, 

Depois que tudo passa, 

Vou saindo de mansinho, 

Sem intenção de ameaça. 

Vou embora por ironia do destino, 

Ou quem sabe por necessidade; 

Às vezes volto logo, 

Mas tem horas que é pra eternidade. 

Faço parte da vida de todo humano, 

O meu nome é SAUDADE! 

/// 

SEGREDOS... 

Todo ser humano tem o seu... 

Carregando consigo um pouco de mistério; 

Às vezes também um pouco de medo. 

Usa-se guardar em “sete chaves” 

Pra ter certeza que está bem preso! 

 

Não revela pra qualquer pessoa; 

Pois nem todos sabem guardar segredo. 

Tem que ser amigo de verdade; 

Tem que ser de confiança mesmo. 

 

Às vezes chega o tempo de revelar; 

Isto pode acontecer, 

Mais tarde ou mais cedo. 

Em outros casos, tem que levar pra eternidade; 

Enterrando consigo um verdadeiro segredo! 
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Mas diante do Criador, 

Todas as coisas estão nuas e patentes, 

E há de se revelar mais tarde ou mais cedo. 

Pois como ser Onisciente, 

Só Deus traz à tona os segredos. 

/// 

SEJA VOCÊ MESMO 

 

Não queira ser como os outros... 

Seja você mesmo. 

Mostre sua essência, 

Nada melhor do que ser verdadeiro. 

Mostre sua cara; 

Ouse fazer sem maquiagem... 

Seja transparente, 

Use a simplicidade.  

Seja simples como uma pomba; 

Sem esquecer que a vida pede prudência. 

Mostre seu caráter, 

Não queira viver de aparência. 

Caminhe como você sabe; 

Não se preocupe em ser o primeiro. 

Saiba que o importante é chegar: 

Com calma; sem desespero! 

Mostre seu potencial; 

Use a criatividade. 

Pode ousar em sonhar, 

Mas deixa Deus tornar realidade. 

Não faça pela pressão dos outros, 

E sim como manda a consciência. 

Aja pela razão, 

Jamais por influência. 

Não abra mão desses valores; 
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Pois norteia nossas vidas, 

E nos ajuda neste  ensejo. 

Por isso custe o que custar, 

MAS SEJA VOCÊ MESMO! 

/// 

MOMENTOS E MOMENTOS... 

Momentos e momentos na vida, 

Com diversas situações. 

É assim que enfrentamos a lida; 

Vivendo fortes emoções. 

Momentos que estamos chorando, 

Por alegrias ou decepções. 

Tem momentos de adversidades, 

Mas também tem momentos bons. 

Há momentos, onde tudo são “flores;” 

Em outros momentos temos dissabores. 

Momentos de ganhos imensos, 

Momentos de perdas e dores. 

Tem momentos que é de plantar; 

Mas tem momentos que é pra colher. 

Momentos que somos amados, 

Momentos pra corresponder. 

Momentos que é pura euforia; 

Onde extravasamos felicidade. 

Mas tem horas que dá um aperto no peito, 

Por ser momento de pura saudade! 

Momentos que é só de lembranças, 

Das oportunidades que deixamos escapar. 

Mas, nesse dito momento da vida, 

Não devemos ficar a lamentar. 

Tomando uma nova atitude, 

De outras conquistas alcançar. 

Às vezes as mais ricas palavras, 
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Não conseguem traduzir os sentimentos. 

Pois o dia-a-dia da vida, 

É feito de momentos e momentos! 

/// 

NOS BASTIDORES DO CONHECIMENTO 

 

Nos bastidores do conhecimento, 

Sempre o homem desejou adentrar. 

Em busca do saber mais profundo, 

O empenho sem dúvida é salutar. 

 

Na trajetória da vida, 

Vivemos instigantes situações; 

Mas com a ajuda divina, 

Sempre vêm soluções. 

 

Quando semeamos a boa semente, 

Mesmo em área seca, 

Ou em terreno fértil; 

Se estiver sendo bem regada, 

Vão surgir os resultados, 

A colheita será um sucesso! 

 

Já surgiram grandes descobertas; 

Que melhorou bastante a vida da sociedade. 

Mas a luta continua; é incessante, 

E a cada dia surge uma nova realidade. 

 

Nessa busca defendendo uma boa causa, 

Quem mergulha no saber fica encantado. 

Pois nos bastidores do conhecimento, 

Tem muita coisa ainda a ser revelado! 
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E como dizia um célebre pensador: 

“O conhecimento não ocupa espaço”! 

/// 

QUEM NÃO CHORA NÃO MAMA 

 

Quem não chora não mama, 

Diz o provérbio popular. 

Pois o choro mexe com a estrutura da gente, 

Difícil é não sensibilizar. 

 

Às vezes em certas circunstâncias, 

É de cortar o coração. 

Percebe-se descer lágrimas quentes, 

Causando forte emoção. 

 

Mas é preciso lembrar pra não ser enganado, 

Que o choro tem sua faceta: 

Com subterfúgio, tentando ludibriar, 

Tem “esperto” que se aproveita. 

 

“Faço nadar o meu leito nas lágrimas” 

Disse certa vez o salmista Davi. 

Mas quando o choro é nos pés do Senhor, 

Há retorno garantido; todos hão de convir. 

 

Em qualquer situação onde as lágrimas estão presentes, 

Desarma completamente até “pessoas desumanas”. 

Aí compreendemos quando se diz: 

De certo, “quem não chora não mama”. 

/// 
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O  MUITO E O POUCO 

Pouco com Deus é muito; 

Assim diz o adágio popular. 

De certo, o muito sem Deus é nada; 

Isso não se pode negar. 

 

Na disparidade social, 

Como dizem alguns: “É coisa de louco”. 

Onde se ver que poucos têm muito, 

Ao mesmo tempo em que muitos têm pouco! 

 

É uma exceção à parte, 

Quando se vir quem tem muito, 

No sistema capitalista, 

Compartilhar daquilo que tem. 

Olhando pra quem tem pouco; 

Procurando melhorar a vida de alguém. 

 

Mas quem tem tal atitude, 

Sem duvida, faz por merecer... 

Com a nobreza de saber doar, 

Muito mais demonstra ter. 

 

Mas é preciso em qualquer condição, 

Saber administrar com sensatez. 

Pois quem é fiel no pouco, 

Diz Deus: “No muito te colocarei”! 

/// 
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O DESERTO DA VIDA 

 

Deserto, é região seca; 

Lugar de pura escassez. 

População quase não há; 

Sobreviver por muito tempo ali, talvez. 

O sol ali é causticante; 

A areia dificulta a caminhada. 

É preciso muita resistência, 

Pra conseguir vencer a jornada. 

Certa vez (nos relata a Bíblia), 

O povo de Israel por lá caminhava. 

Rumo à terra de Canaã, 

E obstáculos enfrentavam. 

De tudo e de todos duvidavam; 

Da providência que poderia vir. 

Pois faltava ali alimento, 

E para comprar, me digam: aonde ir? 

Foi aí que de forma cruel, 

Provando estarem todos incertos, 

Falaram contra o “Provedor” e disseram: 

Poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? 

Tem horas na vida da gente, 

Que em tom de comparação, 

Estamos tal como um deserto... 

“Vixe,” que situação!  

Sem ânimo “pra fazer nada;” 

Cheio de murmuração. 

O pessimismo já tomou conta; 

Perdeu toda motivação. 

Coloca dificuldades em tudo! 

Distancia-se dos outros; fica mal humorado. 

Um gato pra ele é como se fosse um leão, 
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E por conta disso, fica intimidado. 

Aquilo que gostava de fazer, 

Agora, perdeu todo o desejo. 

Diante deste problema, 

Você descobriu que não é mais o mesmo! 

Aos que lhe querem bem, trata com desprezo; 

Comportamento agressivo e inaceitável. 

Surpreendendo sem dúvidas a todos. 

Triste situação; é lamentável! 

O caso, afirmo: é muito sério! 

Precisamos em tempo buscar guarida. 

Se, pois perceber ter esses sintomas, 

É que chegou pra você “o deserto da vida.” 

Precisa com urgência encontrar um “Oásis.” 

Para sobreviver a esta situação. 

Então saberás que pra vencer “o deserto da vida” 

Precisa de perseverança e muita determinação. 

E por mais difícil que seja o problema, 

Carregarás como experiência: tem sempre uma solução! 

/// 

A ALMA DO POETA 

Impressionante sua sensibilidade! 

Descreve o belo como ninguém. 

Protesta ao ver o errado, 

Atenta para o ser humano, 

No seu vai e vem. 

Abarca a totalidade do intelecto; 

Faz transparecer toda a sua emoção. 

Versejar é a forma mais propícia de se expressar, 

Tornando notório o sentimento do coração. 

Consegue enxergar a vontade humana; 

Sugere a coisa certa, para o seu dia-a-dia. 

É idealista e sonhadora, 
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No seu âmago respira poesia! 

Ao contemplar o cortinado azul do céu, 

E o mar na sua imensidão, 

Como uma flor, “desabrocha” de alegria, 

Por ter aí, fonte de inspiração. 

Sensibilidade para ela é palavra chave; 

Pois chora, vibra, ama, se decepciona. 

Reclama ao ver o ridículo... 

E com as surpresas da vida se impressiona! 

Ela é essencial na arte de poetizar! 

Caso contrário, o poeta não teria brilho. 

Seja de dia ou de noite, 

Sempre está atenta; não ver empecilho.  

Vai levando a vida com suas composições; 

Sendo elas rimadas ou não, 

Mas procurando sempre a forma correta.  

Imaginativa; sendo autodidata, 

É assim que descrevo a alma do poeta! 

/// 

DESABAFO DE UM EXCLUÍDO 

Com licença seu moço, 

Mim permita aproximar; 

Para contar minha história; 

Preciso desabafar! 

Sou um excluído na vida, 

De sofrer cansado estou. 

Ando procurando guarida; 

Preciso um pouco de amor! 

Olham para mim com desprezo, 

Não querem me escutar; 

De mim, preferem à distância; 

Pra não se “contaminar”. 
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Não pedir pra mim esta vida; 

O destino me reservou. 

Mas, acredito ainda ter saída, 

Porque Deus é um Pai de amor! 

Preciso agora de um pouco de água; 

E um mísero pedaço de pão. 

Pra saciar minha sede; 

E a fome, que dilacera o coração! 

Mas tenha certeza de uma coisa seu moço: 

“Quem dá aos pobres, empresta a Deus”. 

Quem compadece dos necessitados, 

Ele não se esquece dos filhos seus. 

Seu moço, obrigado pela atenção; 

Confesso que precisava aliviar o meu cansaço. 

Agora estou mais leve, pois me permitiste,  

Fazer assim, o meu desabafo! 

/// 

EU VI...  

 

Já andei por vários cantos, 

E muita coisa eu vi! 

Horas vi gente chorar, 

E também gente sorrir. 

Vi culturas e tradições, 

Mostrando a identidade de um povo. 

A diversidade é muito grande. 

De norte a sul; de leste a oeste; 

E principalmente no nordeste. 

Vi rico banqueteando em caros restaurantes; 

E pobres, o pão a mendigar.  

Vi políticos com bonitos discursos, 

E na prática, deixando a desejar! 

Vi filas quilométricas com pessoas carentes, 
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Madrugando, para uma ficha disputar. 

Em busca de atendimento médico, 

Na esperança viva, da saúde recobrar. 

Vi muita gente sofrendo, 

Querendo solução, e sem saber o que fazer. 

As drogas invadindo os lares, 

Destruindo famílias; triste de se ver! 

Vi a corrupção aumentando; 

Bandidos atuando; causando medo e pavor. 

A violência desenfreada; 

Sem ninguém poder fazer nada; “vixe” que horror! 

Mas, vi também Deus do céu olhando, 

De maneira triste contemplando, esta cruel situação. 

Aguardando o momento exato, 

Em que vai reverter o quadro, 

Com o Poder em sua Mão. 

/// 

OBSERVANDO O CREPÚSCULO 

 

Observando atentamente o crepúsculo, 

Sua luminosidade, 

É interessante de se ver: 

Crescente quando amanhece o dia; 

Decrescente ao anoitecer. 

Ao chegar o ocaso paramos a refletir, 

No que fizemos ou deixamos por fazer. 

E aí, comemoramos ou nos corrigimos, 

Para que na vida, possamos sempre vencer. 

No outro dia ao despontar da aurora, 

Surge mais uma chance de renovar as esperanças. 

Acreditando na vida, sem nenhuma malícia, 

Tal como, a simplicidade das crianças. 

Em meio a essa fase de transição, 
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Seja para o dia ou para a noite, 

E o horizonte sempre a brilhar: 

O canto dos pássaros; a lua e as estrelas, 

Fazem parte desse período crepuscular. 

Quem observa tem uma fonte de inspiração; 

E consegue ter Deus na sua imaginação. 

Começa a pensar em muitas coisas boas, 

Reservando para Ele um espaço no coração. 

Observar o crepúsculo é muito útil; 

Pois nos leva a valorizar, 

Oportunidades que nos são concedidas. 

E aí refletimos com precisão, 

Na proximidade do fim: “o crepúsculo da vida”. 

/// 

DE TUDO UM POUCO... 

  

De tudo um pouco procuro aprender, 

De tudo um pouco quero me inteirar; 

De tudo um pouco que existe no mundo, 

Mas que não me venha prejudicar. 

  

De tudo um pouco adquiro proveito, 

E com muito respeito quero compartilhar. 

Das experiências que tenho vivido 

Com muito orgulho quero a outrem ajudar. 

  

De tudo um pouco é muito importante, 

Pra seguir adiante com determinação. 

Estando bem seguro na vida, 

Enfrentando a lida sem intimidação. 

  

De tudo um pouco devo examinar, 

Mas, sem ser curioso, e sem me precipitar; 
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Pois a vida pede muita cautela; 

E com muita prudência, é que devo andar. 

  

"De tudo um pouco é possível saber;" 

Mas saber de tudo, só Deus tem esse Poder! 

E por isso não devemos esquecer, 

Que os seus olhos, sem duvida, de lá tudo vê. 

 

AS SURPRESAS NA VIDA 

 

Vivemos num mundo mui louco; 

É tanta agitação,  

Que muitos enfrentam o fundo do poço. 

Como o profeta Jeremias: lançado no calabouço; 

Misericórdia Deus, que sufoco! 

As surpresas estão por todos os lados! 

Quando menos imaginamos, 

 “Pregam-nos uma peça”. 

Ficar apercebido é fundamental; 

Pra não ser engodado com bonita conversa. 

“Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas” 

Assim disse o profeta. “Quem, pois, o conhecerá?” 

Pessoas fazem juras de amor, 

Que é até de se admirar! 

Vindo depois a mudar o quadro, 

Que não se pode nem explicar: 

Como é que de uma hora pra outra, 

O “amor” veio a se acabar! 

A quem tanto “amava”, 

Passou agora a odiar; 

Causando cicatrizes profundas, 

Que só o tempo para apagar! 

Igualmente, filho de família de bem, 
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Com boa formação, certamente, 

Passa a ser a vergonha da casa; 

Se tornando um delinqüente! 

Em meio a tal situação, 

Faz-me lembrar, daquilo que sempre digo: 

Está atento aos detalhes, 

“É o segredo para não ser surpreendido”! 

/// 

O PALCO DA VIDA 

 

A vida é um grande palco; 

Cheio de fortes emoções. 

Esse lugar de “espetáculos,” 

Tem realidades e encenações. 

Pode ser uma comédia, 

Ou mesmo uma ficção. 

Quem sabe algo do gênero dramático, 

Causando impacto e tensão. 

Só sei que de uma forma ou de outra, 

Mexe com nossos sentimentos. 

E passamos a refletir um pouco, 

No desenrolar de cada acontecimento. 

As cenas são inúmeras, 

Não sei se cabem, descrições. 

Mas sei que o público é grande; 

É formado de multidões! 

Que se divide em atores, 

E participantes da “vida real”. 

Às vezes são coadjuvantes, 

Outras vezes com o “papel principal”.  

Situações que mostra a vida alheia, 

Não pensando na possibilidade de tal fato lhe acontecer. 

Mas com surpresa é forçado se dá conta, 
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Que a vítima agora é você! 

Aí temos que enfrentar a realidade. 

E isto tem que ser feito de cabeça erguida. 

Pois sem dúvida é assim que se encara, 

O grande e temível “Palco da Vida!”. 

/// 

DESALENTO 

 

Tem horas na vida da gente, 

Em que vivemos estranho sentimento; 

Sensação nada agradável; 

Um mal estar sentimos por dentro! 

 

Às vezes demora de passar; 

Outras vezes, é coisa de momento. 

Mas de certo quando isto acontece, 

Precisamos de acalento. 

 

Pois ficamos completamente indefesos; 

Com angústia e sofrimento. 

São as “interferes” na vida, 

Mostrando o seu lado turbulento. 

 

Mas não podemos nos deixar vencer, 

Por este tipo de situação. 

Que afeta a vida humana, 

E principalmente o coração. 

 

É preciso “da fraqueza, tirar forças;” 

A fim de superar este desalento; 

Que deixa sua “vítima” tão pra baixo, 

Num desestimulo violento! 
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“Não entregue os pontos”. 

Levanta; se anima. 

Confia plenamente em Deus, 

E como herói, dê a volta por cima. 

 

Lute contra este mal; 

Mande embora o sentimento de morte. 

Pois aquilo que não consegue te derrubar, 

Com certeza, te deixa mais forte! 

/// 

NOSSAS NOITES DE AMOR... 

 

Nas nossas noites de amor, 

Envolvemo-nos... 

De fato somos um! 

Comprometemo-nos.  

Nas nossas noites de amor, 

Descobrimos ter nascido um pra o outro! 

Declaramo-nos; 

Isso com muito gosto! 

Nas nossas noites de amor, 

Vejo como você é especial! 

Deslumbrante! 

Percebo que você, 

Vale mais que um diamante! 

Nas nossas noites de amor, 

Descubro que além da emoção, 

Nosso amor é forte; duradouro; 

Não é mera atração! 

Embora o coração acelerado, 

Aproveitamos o ensejo, 

Dando espaço à razão! 

Para que seja cada vez mais sólida  
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A nossa prazerosa união. 

Nas nossas noites de amor, 

Refletimos no valor que tem um para o outro; 

Corrigindo pequenos detalhes sem fazer rodeios. 

Para que caminhemos sempre lado a lado, 

Não limitando nossas noites, 

Apenas em momentos de devaneios. 

/// 

A PRÁTICA DE CRITICAR 

 

O ser humano dentre tantas coisas, 

Daquilo que lhe é peculiar, 

Carrega consigo algo que destaco: 

A prática de criticar! 

Ninguém escapa de ser vítima; 

É uma tendência natural, 

E não adianta reclamar. 

É como uma faca de dois gumes: 

Corta pra lá e pra cá! 

Desde a indumentária, 

Á estética do corpo. 

Da forma de governar, 

Aos mais variados gostos... 

Em tudo o que se faz, 

E é do conhecimento popular, 

Cai na “malha fina” da critica; 

Que logo quer opinar! 

Mas é importante ver o lado bom; 

E quem censura, faça direito. 

Analise com prudência visando auxiliar, 

Mas não o faça por preconceito. 

Pense, reflita, sugira... 

Seja um idealista constante. 
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Usufrua do seu direito, 

Como mais uma cabeça pensante. 

 

Você que critica, 

Qual a sua alternativa? 

É momento exato de apresentar. 

Quem age indiferente a isso, 

Não tem razão para criticar! 

/// 

É A TAL DA NECESSIDADE... 

 

Pela “necessidade” vende-se o corpo; 

Pela mesma necessidade, 

O homem se põe a roubar. 

Por ela é que se ver trabalho escravo 

Como também muitos a mendigar! 

Pela necessidade, crianças perdem a infância, 

E o trabalho infantil, virou rotina de se ver. 

Em lugar de estar na escola, 

Tem que agir como adulto; 

Se quiser sobreviver! 

Pela tal da necessidade, 

Muitos, o remédio é que vive a controlar; 

Outros tantos dependem das drogas: 

Seja o álcool ou entorpecentes, 

A necessidade é continua de usar. 

Quantas que esbanjam sensualidade; 

Dizem que é pela necessidade, 

De se sentir de bem com a vida. 

O bem da verdade, “gosto não se discute”! 

Mesmo com excesso de vaidade, 

Pra elas o importante, é sentir a auto-estima! 

Por causa da suposta necessidade,  
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Muitos se prestam ao ridículo; 

Por ela também, o homem suporta humilhação. 

Submetem-se a coisas absurdas; 

Mas, fazer o quê? É a “situação”! 

_ Não sei se é mera desculpa; 

Ou de fato, é expressão da verdade. 

Só sei que tais práticas atribuem: 

É A TAL DA NECESSIDADE! 

/// 

SEMPRE AS LÁGRIMAS! 

  

Eu, sentado calmamente, sem saber o que pensar; 

A mente vazia; com olhar sensível, 

A única coisa que me vem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

É a vontade de chorar! 

  

De repente, meu coração é iluminado; 

Minha alma transborda de felicidade. 

No meu pensamento só vem você; 

E aí me bate aquela saudade! 

  

Na mente não me vem outra coisa: 

Só a ansiedade de te ver. 

Não consigo fazer mais nada; 

Na esperança de você aparecer! 

  

Aí me vem nos olhos às lágrimas; 

Quando mera coincidência passa a acontecer: 

Vem-me você com aquele olhar "vago," 

De quem ama e tem receio em dizer! 

  

Você encara firme para mim, 

Com um jeito meigo, em meu ouvido a sussurrar: 
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De olhar sensível, diz que me ama, 

Também com lágrimas a derramar! 

/// 

AINDA ASSIM VALE À PENA...  

 

Apesar de tantos acontecimentos... 

Das surpresas indesejadas; 

E também dos lamentos... 

Apesar das inversões de valores, 

Das insatisfações, dos dissabores; 

Apesar do caos neste mundo, 

E muitos que estão mergulhando 

Num abismo profundo; 

Apesar de tanta atrocidade, 

Pois só se ver desamor; 

Imperando a maldade... 

Não obstante a tudo isso e muito mais, 

Ainda assim vale à pena viver! 

Vale à pena viver pra lutar; 

Encarando os problemas, 

Destemido sem recuar! 

Os covardes intimidam-se da situação... 

Ficam alienados; na contramão. 

Já os verdadeiros guerreiros, 

Sustenta o lema que têm: 

Não se deixar vencer do mal, 

Mas vencer o mal com o bem! 

Vale à pena confiar, 

 Na força que vem de Deus; 

E ter a certeza d’ele nos usar, 

Como um verdadeiro instrumento seu! 

Vale à pena com os pés firmes, 

Sem titubear sair à peleja. 
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De cabeça erguida e determinada, 

Com Deus certamente faremos proeza! 

/// 

FOI – SE O TEMPO... 

 

Foi - se o tempo... 

Em que da música se extraia uma mensagem; 

Era educativa, didática; 

__Hoje é só banalidade! 

Foi - se o tempo... 

Onde ser direito era questão de caráter; 

Fazia parte da formação recebida, 

Demonstrava personalidade. 

Foi – se o tempo... 

Em que o pudor e a vergonha, andavam lado a lado; 

Ter compostura era uma questão de honra; 

Mas virou coisa do passado! 

Foi – se o tempo... 

Onde a face dos mais velhos era reverenciada;  

Tomar a benção era questão de respeito; 

Agora é prática ultrapassada! 

Foi – se o tempo... 

Em que a ética fazia parte de toda digna atividade; 

Mas infelizmente com o passar do tempo, 

A coisa mudou e hoje é só saudade! 

/// 

E DO BARRO SE FEZ O HOMEM 

 

Este povo que formei para mim, 

Não foi sem propósito não; 

Assim diz o Senhor. 

Sendo seu projeto mais especial, 

Espera-se que lhe dê louvor! 
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Tudo surgiu com a palavra “haja”; 

Já o homem foi diferente: 

Foi obra direta de suas mãos! 

É para Deus “particular tesouro”, 

E tornou-se “coroa da criação”. 

 

A matéria prima utilizada, 

 Foi o barro sim senhor. 

Não foi o ouro, nem foi a prata; 

Mas, contudo tem seu valor! 

 

Fez diferente dos outros seres; 

Com a alma e o espírito, 

Assim diferenciou. 

Sendo sua imagem e semelhança, 

Macho e fêmea ele criou. 

 

Soprou em suas narinas o fôlego de vida, 

Dando vida a um boneco inerte,  

E quando lhe apraz ele mesmo consome. 

Pra não se exaltar,e lembrar sempre 

Que foi do barro que Deus fez o homem! 

/// 

É QUERER SABER DE MAIS... 

 

Há quem se arrisca mergulhar no vazio; 

Outros que corre atrás do vento. 

Querendo alcançar a velocidade da luz, 

Tenta deter os pensamentos! 

 

Há quem se ousa querer aconselhar a Deus, 

Querendo ser o seu instrutor. 
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Perdendo a noção que é frágil criatura; 

Não podendo se igualar a dimensão do Criador. 

 

Há quem insiste “tapar o sol com a peneira”; 

Ou até querer saber, quantos litros de água têm no Oceano. 

É de se duvidar se o tal é perfeito, 

Permitindo acreditar que pode ser um insano. 

 

Há quem quer contar o número das estrelas, 

Bem como a areia da praia do mar. 

Não escapa nem os fios de cabelos, 

Que em cada cabeça há. 

 

Há quem pretende abraçar o mundo... 

Não faz somente o que a condição permite. 

Quer saber até a idade de Deus; 

Tenta avançar além do seu limite. 

 

Precisamos ver o que está ao nosso alcance, 

Pra no desejo exacerbado do saber,  

Não sermos contumaz. 

Pois tem coisas que sem dúvida, na vida humana 

É notório que deveras, é querer saber de mais! 

/// 

GENTILEZA GERA GENTILEZA 

 

“Dai, e ser-lhe-á dado”; 

A “lei da recíproca” assim estabelece. 

Já dizia meus pais, sabiamente: 

“Quem graça faz, graça merece”! 

 

A música mais suave que se tem, 

É ouvir seu nome sendo pronunciado. 
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Não pesa; não cansa; não custa nada 

O ser humano aprender ser delicado. 

 

Obrigado; com licença; por favor... 

Expressões que tem um diferencial. 

Pequenos gestos podem ter grandes efeitos; 

E norteia a convivência social. 

 

Não se cansar de fazer o bem,  

É atitude que enobrece e une. 

Pois nas mãos que oferecem rosas, 

Fica sempre um pouco de perfume. 

 

A palavra branda desvia o furor; 

A ira desaparece; disso tenha certeza; 

Acredito ser verdade quando se diz: 

Que GENTILEZA gera GENTILEZA! 

/// 

SILÊNCIO... 

 

Psiu, silêncio! 

É hora de refletir; 

Deixa a voz de o silêncio falar mais forte,  

Seja sensível para ouvir. 

Na vida tem tempo pra tudo; 

É só conciliar: 

Tempo que a fala é importante, 

Mas também, pra parar de falar! 

No silêncio é possível despirmos, 

De toda e qualquer emoção; 

E deixarmos que brade com força, 

A sábia voz da razão! 

Quando o dissenso quer prevalecer, 
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Do silêncio pode vim a solução. 

Pois desarma o ego de quem “só quer ser”, 

E da controvérsia, em meio ao silêncio, 

Surge uma decisão. 

Quantas vezes vivenciamos, 

Situações difíceis de compreender. 

E o interessante, é que ás vezes,  

Até Deus fica em silêncio; 

Mas decerto, é pra depois nos surpreender! 

No mundo é assim: “vivendo e aprendendo”! 

São múltiplas as possibilidades, 

Ainda que seja, da alegria ou da dor. 

E na tão grande “escola da vida”, 

O SILÊNCIO pode ser o PROFESSOR! 

/// 

CREIA NA SUPERAÇÃO 

 

Os problemas cercaram-me;  

Fiquei indefeso; pensei em me isolar. 

Parecia ter chegado o meu fim;  

Não vi quem pudesse me ajudar. 

Com meus direitos violados, 

E em estado de vulnerabilidade; 

Assim estava eu, 

Nesta cruel realidade. 

Estava desolado na vida;  

Perdi toda motivação; 

Pensei: tudo está perdido;  

Que triste situação! 

Foi aí que percebi que uma simples palavra,  

É o bastante para nos abater; 

Mas também sendo dita ao seu tempo, 

Pode ajudar alguém se erguer! 
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De repente alguém mim disse: 

Hei, levante a cabeça... 

Pois pra tudo há uma solução;  

Tenha fé em Deus, e segue adiante na vida; 

Creia na SUPERAÇÃO! 

_ SUPERAÇÃO é não se deixar vencer do mal; 

 Mas vencer o mal com bem. 

É acreditar em novas possibilidades, 

Reservada para a vida de alguém. 

É saber que pode chorar a noite toda, 

Mais que a alegria virá ao amanhecer! 

É entender o valor das lutas,  

Para que a vitória tenha um sabor, 

Especial para você! 

Por mais embaraçoso que seja o problema, 

Que venha à sua porta bater, 

Lute com todas as forças;  

Acredite que vai vencer. 

Seja forte; corajoso;  

Não se dê por vencido não. 

Encare o problema de frente. 

E haverá “SUPERAÇÃO”!  

/// 

PREENCHENDO A NOITE VAZIA 

 

É chegada a noite; 

O dia já declinou. 

Fim de mais uma jornada, 

Na longa estrada do lutador. 

Mas enquanto aguardo um novo dia, 

Pra noite não ser vazia, 

Busco nela achar inspiração 

Usando a arte da poesia. 
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Descubro o belo pensando em Deus, 

O autor singular da CRIAÇÃO. 

Que fez o céu, a lua e as estrelas, 

Para que em meio às trevas da noite, 

Achássemos encanto e admiração. 

Mas na noite é oportunidade impar, 

De refletir nos feitos do dia a dia; 

Se for preciso, corrigir os erros, 

E prosseguir a vida com galhardia. 

Pensar em Deus nos dar forças, 

Pra enfrentar situações que nos desafia 

Preenchendo a noite desta maneira, 

 Jamais pra nós ela será vazia. 

/// 

A DOR 

 

A dor... 

Surge repentinamente; 

Deixa um mal estar incontrolável, 

Mexe com a estrutura da gente. 

 

Não avisa quando vai chegar,  

É imprevisível a sua presença. 

Ás vezes resolve ser rápida; 

Mas quando quer, insiste na permanência. 

 

Tem horas que vem por uma mágoa; 

Criando raiz de amargura. 

Tentando justificar uma causa, 

Que se houvesse perdão, 

Seria o remédio para a cura. 
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Tem hora que a decepção é grande; 

Quando somos surpreendidos por quem não esperávamos. 

É uma dor que corrói lá no âmago;  

Que mostra o quanto somos vulneráveis. 

 

Também com a perda de um ente querido, 

Que a morte, “aparentemente”, 

Estava fora de cogitação. 

Desta aí, ninguém está isento; 

Mas é Deus que tem a consolação. 

 

Nesta vida os motivos são inúmeros, 

Que nos leva a viver, 

Este dito momento sofredor. 

Mas chegará o dia (Deus promete e eu creio), 

Que certamente cessará toda a dor! 

/// 

ABAIXO DE DEUS, FAMÍLIA É TUDO 

 

Abrigo seguro; 

Lugar de motivação. 

Ambiente de amor, 

Berço de educação. 

 

Espaço de incentivo, 

E de boa formação; 

Lugar confiável, 

E das mais fortes emoções! 

 

Projeto peculiar de Deus, 

Lugar de privacidade. 

Espaço inviolável, 

Base da sociedade. 
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Sem dúvida, é um lugar inigualável; 

A mais importante instituição que existe no mundo. 

Ambiente sagrado e de estrutura; 

Abaixo de Deus, Família é tudo! 

/// 

APESAR DOS PESARES, O ORGULHO DE SER 

PROFESSOR 

 

Neste MUNDO tão grande, 

Com pessoas, cheia de habilidades, 

Que contribui com seus préstimos  

Para que ele seja cada vez melhor; 

Diminuindo as desigualdades. 

 

“Em todo trabalho há proveito.” 

Assim disse certa vez o sábio Salomão. 

Isso é verdade; pois “dignifica o homem”; 

E sem dúvida Deus abençoa, 

As obras de nossas mãos. 

 

Toda profissão tem sua importância; 

Cada uma delas expressa o seu valor. 

Mas, lhe convido a refletir comigo, 

Sobre a nobreza de ser Professor. 

 

O amor pelo que se faz, 

Suaviza o desempenho de qualquer atividade. 

Mesmo que agruras sejam encontradas, 

É gratificante agir com equidade. 

 

É maravilhoso na nossa trajetória, 

Está compartilhando das experiências da vida. 

Dispondo-se a aprender mais a cada dia, 
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E repartindo com quem tem menos ainda! 

 

Ele está sempre preocupado, 

Com a formação da cidadania. 

E para que seu objetivo seja alcançado, 

Usa a criatividade no seu dia-a-dia. 

 

Procura desenvolver no aluno o seu raciocínio lógico; 

Sem esquecer também, da consciência crítica. 

Com a missão de educá-los; prepará-los e instruir, 

Desempenha seu papel de uma forma mui rica! 

 

Eles são essenciais para processo educacional! 

Pois não há povo civilizado,  

Sem a presença da educação. 

Os profissionais existentes, por eles já passaram... 

Por isso é parte ativa, da história de cada nação. 

 

Porém, é lamentável dizer, 

Da parte triste que não se pode omitir: 

Além de em alguns casos, serem mal remunerados, 

Vai à escola correndo o risco, de “deixar de existir”. 

 

Pois uma minoria de “alunos”, 

Tem sido responsáveis, 

De na escola semear o terror! 

Causando uma inversão de valores, 

Num ambiente onde se visa um futuro promissor. 

 

Docentes e discentes tem sido desrespeitados;  

Em alguns casos, deixando até seqüelas. 

É preocupante tal situação, 

Que a polícia agora, “faz parte dela”! 
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Não obstante esta dura realidade, 

Da violência que na escola se instalou, 

Carrega consigo, apesar dos pesares, 

O ORGULHO DE SER PROFESSOR! 

/// 

OS DOIS LADOS DA INTERNET 

 

Dando margem à minha imaginação, 

Comecei a analisar tamanha evolução. 

E aí pensei: a coisa está mudada; 

Já viu quanta inovação? 

É cada coisa de chamar atenção! 

Fruto da Ciência e sua multiplicação. 

 

Há algum tempo estamos na era da informática. 

Com a chegada da Internet, que foi uma grande “explosão.” 

Pois o mundo hoje gira em torno dela; 

E o bom da coisa é a sua precisão. 

 

Com apenas um clique se resolve muita coisa! 

Em fração de minutos, se tem uma solução. 

Dispensando tempo; dinheiro e trabalho, 

Com muita agilidade se resolve uma questão. 

 

Facilita e muito a vida do homem; 

Que sem sair do lugar, consegue interagir. 

Compra; vende; faz Conferências, 

Trás o mundo inteiro para perto de si! 

 

É uma forte aliada para a comunicação. 

Meio eficaz de informação. 

Realmente sua chegada no mundo, 

Causou de fato grande revolução. 



34 
 

 

Por um lado, sem dúvida, isso é bom; 

Mas por outro, afirmo: não é não! 

Pois existem os “prós e os contras” 

Eis aí a grande questão. 

 

Não obstante tamanha serventia, 

Ela também tem o seu lado preocupante: 

Ao navegar nesta rede mundial, 

Há quem se envolva em práticas errantes. 

 

Dos desvios financeiros, 

À prática da pedofilia; 

Dos códigos secretos para os crimes, 

Aos assédios do dia-a-dia. 

 

É como uma espada de dois gumes: 

Isso não se pode negar. 

Mas usando com cautela, 

Atentos sem descuidar, 

O bem que ela produz, 

Sobre o mal vai superar! 

/// 

MUNDO VIOLENTO 

 

A vida está difícil; 

A cada dia por um fio! 

No mundo em que vivemos, 

Escapar da violência, 

É um drama tão sombrio. 

O medo tomou conta da humanidade; 

O cotidiano está cheio de calamidade. 

 Cada vez nos sentimos mais impotente, 
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Diante de tanta atrocidade. 

Idosos, crianças, mulheres... 

Enfim: seja o mais digno cidadão. 

Tem se tornado “presa fácil” 

Dessa cruel situação. 

A humanidade está pedindo socorro! 

E não sabe a quem recorrer. 

“O tempo cada vez está fechando”; 

O clamor cada dia aumentando; 

Ninguém sabe mais o que fazer?! 

O mundo está de “ponta-cabeça”! 

“Tombou de noite e ninguém viu”. 

O caos é generalizado:  

Dentro e fora do Brasil. 

Mas, quando tudo parece perdido, 

No fim do túnel, uma luz veio a brilhar: 

Pois me lembrei que ainda há uma saída; 

Isso mesmo pode acreditar! 

HÁ UM DEUS NO CÉU! 

Só Ele pode esse quadro mudar. 

Pois abate o soberbo e violento, 

E nos faz em segurança, sua Paz desfrutar 

/// 

É PRECISO REFLETIR... 

 

Natal... 

Grande festa que se repete a cada ano! 

A expectativa é grande... 

Mas, o que fala mais alto nesta ocasião? 

A troca de presentes? 

Aumento nas vendas? 

Ou a reflexão? 

Famílias reunidas... 
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 Fartura na mesa... 

Fazem parte do contexto... 

Mas, de fato,  

Como estará com Deus, cada coração? 

Quando Cristo estava por nascer, 

Seus pais procuraram um local digno... 

Só que não encontraram lugar para eles nas estalagens; 

Utilizaram-se então de uma estrebaria, 

A história registra essa dura realidade! 

Será que hoje, está havendo espaço para Cristo renascer? 

Pois o principal lugar é na vida do homem; 

Permitindo de fato, o natal acontecer! 

Então haverá Paz, harmonia, amor... 

E tudo quanto almejamos adquirir! 

Para que o natal em nós seja verdadeiro, 

Essas coisas que te falo, 

É PRECISO REFLETIR! 

/// 

DEUS CRIOU... 

 

Tudo o que há no céu e na terra, 

Foi Deus o Criador: 

O sol que nos aquece, arrebatando o frio, 

A chuva que cai, refrescando-nos do calor. 

As estrelas brilhantes que enfeitam o céu; 

O orvalho para cada planta se alegrar; 

O mar e tudo o que nele há. 

Deus criou os animais; 

Os pássaros que vivem a voar, 

Também criou a natureza, 

Para que pudéssemos admirar. 

Criou as árvores frutíferas,  

O lindo verde que no campo há; 
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As ricas pedras preciosas, 

E a luz, para o mundo clarear. 

Criou ainda o homem e a mulher: 

Esses por desobediência pecaram; 

Foram expulsos do Paraíso, 

E toda a Terra contaminou. 

Mas, de tal maneira Deus amou a este mundo, 

Com uma grande e riquíssima compaixão; 

Olhou para a Terra, e não havia sequer um justo! 

Enviou o seu Filho Unigênito, 

Para nos dar a perfeita Salvação! 

/// 

CUIDADO COM O PECADO  

 

Tome cuidado com o pecado, 

Ele não manda recado, 

Quando deseja alguma vida assolar. 

 

Vem tal como um ladrão, 

De mansinho contamina o coração, 

De quem vive a servir a Jeová. 

 

É uma lepra que traz separação, 

Entre nós e o nosso Deus, 

Roubando de muitas vidas a perfeita comunhão. 

 

Rouba ainda, a paz e a esperança; 

Quebrando a aliança; 

Invalidando a Salvação! 

/// 
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MULHER VIRTUOSA 

 

O que acha uma mulher virtuosa, 

Coisa boa sem dúvida alcançou. 

Pois toda mulher prudente, 

É benevolência do Senhor. 

Há muitas mulheres virtuosas; 

Mas tu a todas és superior. 

Desperta de noite a olhar os seus filhos, 

Provando dedicar por eles o seu amor. 

Seus filhos se levantam, 

E a chamam de bem aventurada; 

Pois a mulher que teme ao Senhor, 

Esta sim será louvada. 

Enganosa é a beleza e a formosura, 

Mas a força e a glória são os teus vestidos; 

Cinge os seus lombos e os seus braços de força, 

Chegando até ser a coroa do seu marido. 

Abre a sua mão ao aflito e necessitado, 

Abre a sua boca com muita sabedoria. 

E a lei da beneficência está na sua língua, 

Sua lâmpada vive acesa de noite e de dia.  

Não come o pão da preguiça, 

E dá-nos do fruto das suas mãos; 

É como um navio mercante, 

De longe trás o seu pão. 

Com muita sabedoria edifica a sua casa, 

O coração do seu marido está nela a confiar. 

O seu valor muito excede o de rubis, 

Mulher virtuosa, quem a achará? 

/// 
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O HOMEM GRANDE 

 

O homem verdadeiramente grande, 

Independente da opinião pública, 

Mantém o seu modo de pensar; 

É tranqüilo e paciente; 

Não grita nem se desespera; 

Pensa com clareza, 

É inteligente no falar! 

É do futuro e não do passado; 

Vive sempre com sensatez, 

Tem sempre mais do que crê merecer; 

Ainda que seja dos meninos, 

Está sempre disposto a aprender! 

Tem sempre tempo. Não é envaidecido. 

Como não busca louvores, 

Não se dá por ofendido! 

Trabalha pelo prazer de trabalhar, 

Não somente pela recompensa material; 

Para ele não significa o tudo, 

Ter dinheiro ou posição social! 

Muito mais lhe importa o que somos, 

E o nosso crescimento espiritual. 

Impressiona-se com os vastos silêncios da natureza: 

O Céu, o Mar, o Deserto... 

Vive num isolamento espiritual, 

Onde o louvor e a censura, 

Não chegam nem por perto. 

Contudo o seu isolamento não é frio: 

Ama, sofre, pensa, compreende; 

Quando em sua opinião percebe um erro, 

Admite com clareza, e não se surpreende! 

Não respeita a riqueza da opinião; 
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Somente a verdade prevalece, 

Mesmo nos pensamentos seus; 

Tem mente e coração de menino, 

Conhece a si mesmo, tal qual é, e conhece a Deus. 

/// 

MUNDO EM CRISE 

 

O mundo jaz em crise e em desespero; 

O caos é geral: No Brasil e no “Estrangeiro”! 

O povo grita por socorro, anelando a solução; 

Pois onde quer que se pise, se ver a mesma situação! 

É crise de esperança, gerando muita insegurança; 

É crise na família, desmoronando o lar. 

É crise de paz, onde se ver muita guerra, 

É crise de amor, onde o ódio vive a predominar! 

É crise na economia, onde o ajuste é almejado, 

É crise do bem, prevalecendo o mal. 

É crise na política aumentando o descrédito, 

É crise do pudor, acabando a moral. 

É crise disso, e crise daquilo; 

Que o pranto o clamor, cada vez, aumenta mais! 

O ser humano termina tendo crise; 

E o lamento continua, pois não sabe o que é que faz! 

Muitas são as portas que se batem, 

Os caminhos que se andam, 

Mas continua o desespero; 

Pois o mundo clama e reclama; 

E esquece-se de recorrer ao Deus Vivo e Verdadeiro! 

O problema é de caráter mundial. 

A dificuldade é a mesma, por onde quer que se pise; 

Mas Jesus Cristo é a única solução, 

Para o MUNDO tão grande que se encontra em CRISE! 

/// 
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JESUS SEMPRE PRESENTE 

 

No registro da história Sagrada, 

Jesus o meu Mestre, está sempre presente; 

Desde o Gênesis ao Apocalipse, 

Provando ao homem quem ele é realmente. 

 

Apareceu certa vez a Manoá (pai de Sansão), 

Em forma de um anjo, o qual muito formoso. 

Manoá quis saber quem era aquele ser, 

O anjo lhe respondeu: “Por que pergunta o meu nome, 

Visto que sou Maravilhoso?” 

 

Quando jogaram os três jovens hebreus naquela fornalha, 

Que estava aquecida sete vezes mais, 

O Quarto Homem que passeava com eles lá no fogo, 

Era o Filho de Deus, nosso Príncipe da Paz. 

 

Israel estava sendo afrontado pelo gigante Golias, 

O qual ninguém tinha coragem, de com ele pelejar; 

Davi com sua funda, contendo cinco pedrinhas, 

Uma proeza muito grande veio a realizar. 

 

Ao meditar naquele grande acontecimento, 

Quando uma única pedra resolveu a questão, 

Lembro-me de Isaías nove e o verso seis, 

E não tenho dúvidas: 

O Maravilhoso ou Deus Forte, ali entrou em ação! 

 

O episódio que envolveu o profeta Daniel, 

Que foi alvo de inveja, e muita perseguição, 

Ao ser lançado dentro daquela cova, 

O Anjo do Senhor fechou a boca dos leões; 
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Daniel permaneceu intocável diante deles, 

Porque Deus mais uma vez, estendeu as suas mãos. 

 

Saulo de Tarso cheio de arrogância, 

Ia pra Damasco perseguir o povo de Deus; 

Já perto de chegar ao destino almejado, 

Jesus Cristo o nazareno, no caminho apareceu! 

 

“Saulo, Saulo, por que me persegues”? 

Mas logo a princípio ele não entendeu. 

Jesus deixou claro: não persiga este povo; 

Pois pelejo por eles; este povo é meu! 

 

O perseguidor foi logo transformado, 

Com seu nome mudado, alguém até desconheceu; 

Mas ali estava agora o apóstolo Paulo, 

Vivendo um momento áureo, 

Sendo convertido á servo de Deus. 

 

Quando João na visão viu um livro selado, 

Com sete selos, e ninguém que pudesse desatar; 

Não resistindo ali, grande perplexidade, 

No mesmo instante começou a chorar. 

 

Mais uma vez, Jesus Cristo, o meu Mestre, 

 Manifesta-se, com muita precisão; 

Para naquele momento os sete selos desatar. 

Desta feita se revelando para João, 

Como o Leão da Tribo de Judá. 

 

Já desde o princípio Ele era o verbo, 

Não nos deixa só, um minuto somente; 

É o nosso Grande Ajudador; 

Graças a Deus, Jesus está sempre presente! 
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SENTIMENTO PODEROSO 

 

O homem pode ser machão,  

Ignorante; 

Mostrar-se insensível; durão. 

Pode parecer indiferente; resistente; 

Em qualquer situação. 

Mas todos, em dado momento na vida, 

Percebe não ser, 

Tão quanto parecia... 

Dando conta ao suspirar, 

Que não se conhecia!  

Existe um forte sentimento, 

Que afeta a vida humana,  

Abalando as estruturas. 

Não tem quem escape dele; 

Mexe com a mais rude das criaturas! 

Foi assim com os mais duros coronéis, 

Semelhantemente com o cangaceiro Lampião. 

Sejam os pais mais moralistas: 

O sentimento é poderoso, 

Não dar pra escapar não. 

Ainda que queira, não consegue disfarçar; 

O coração está derretido,  

E o olhar sensível lacrimejante. 

O sentimento é muito forte;  

A evidência é clara; inerrante!  

Desejo ardente de estar próximo; 

Temperatura agradável; um clima bem gostoso. 

 Se você perceber esses sintomas, 

Foi alvejado pelo Amor:  

Um Sentimento Poderoso!  

/// 
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PROSSIGAMOS EM CONHECER AO SENHOR! 

 

Certa vez eu lendo a Bíblia, 

O profeta Oséias me alertou. 

Transmitindo a mensagem divina, 

Desta maneira me falou: 

Conheçamos, 

E “prossigamos em conhecer ao Senhor!” 

 

Não perdi a oportunidade, 

Pra saber quem ele é; 

E com esse conhecimento, 

Acrescentou muito mais a minha fé. 

 

É Deus de Paz, JEOVÁ SHALOM, 

Senhor que sara  JEOVÁ RAFÁ. 

O Senhor é o meu Pastor, 

Entre os hebreus JEOVÁ RAÁ. 

 

JEOVÁ SABAOT, Senhor dos Exércitos, 

MIKADISKIM é quem nos santifica. 

JEOVÁ ELSHADAY o Todo Poderoso, 

TISIDIQUÊNU é a nossa Justiça. 

 

Senhor Altíssimo, JEOVÁ ELION, 

Senhor presente, JEOVÁ SAMÁ; 

JEOVÁ NISSÍ, é a nossa Bandeira, 

JEOVÁ JIRÊ, O SENHOR PROVERÁ! 

/// 
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QUÃO GRANDES COISAS O SENHOR ME TEM 

FEITO 

 

Quão grandes coisas o Senhor me tem feito, 

Na verdade, ninguém poderia fazer! 

Pois graças a Ele, hoje sou um eleito, 

Não tenho expressão para agradecer. 

 

Tirou-me dum lago horrível, dum charco de lodo, 

Pôs os meus pés sobre uma rocha, 

Os meus passos Ele firmou. 

Arrancou da minha vida o coração de pedra, 

Um novo cântico, em meus lábios colocou. 

 

Mim coroou de benignidade e misericórdia, 

Perdoou todas as minhas iniqüidades. 

Restaurou completamente a minha vida, 

Sarou também todas as minhas enfermidades. 

 

Por cada dia de vida ou pelo ar que respiro, 

Pela perfeita saúde que me faz desfrutar; 

Pela paz e alegria que invade o meu ser,                                                                                                   

Pelo alimento que em minha mesa, não tem deixado faltar. 

 

Por todos os benefícios que até hoje me tens feito, 

Pergunto a minha alma: “Que darei ao Senhor”? 

Tomarei o cálice da salvação, 

Oferecer-te-ei sacrifício de louvor. 

/// 
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DEUS É FIEL 

 

 

As verdadeiras virtudes, 

Não são as que o homem julga ter; 

E sim as que naturalmente, 

É possível transparecer. 

 

Para alcançar o que se almeja, 

Não é preciso prejudicar ninguém. 

É só uma questão de tempo; 

Se não acontecer logo, 

Virá um pouquinho mais além. 

 

O que Deus reservou para mim e pra ti, 

Não tem porque preocupar, 

Achando que vai perder. 

Pois quem reservou é Fiel, 

No tempo dele vou receber! 

 

Temos que descansar no Senhor, 

Correr a carreira com paciência, 

Sem pensar em desespero. 

 

Assim determina a caminhada com Cristo, 

E o vencedor receberá, 

 O galardão por inteiro! 

/// 
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CINZAS E NADA MAIS... 

 

É grande a expectativa; 

Um ano inteiro de preparo 

E alguns dias de folia. 

 

Extravasam na avenida, 

Pondo em risco até a própria vida 

Por momentos de suposta alegria. 

 

É a festa do carnaval; 

O maior evento popular brasileiro, 

Onde de tudo acontece. 

 

No afã da diversão 

“Vale de tudo” nesses dias, 

Que até o pudor desaparece. 

 

A cidade é entregue ao “Rei Momo”; 

Na hora do perigo, 

Clamam por “todos os santos”. 

 

É lamentável dizer 

Que mesmo sem merecer, 

Deus é deixado no canto. 

 

Mas depois de tanta euforia, 

Regada com muita luxúria, 

O folião não se satisfaz. 

 

E na quarta feira depois, 

Retrata bem o que sobrou: 

Cinzas e nada mais! 
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PLURALIDADE CULTURAL 

 

          Usos, costumes e tradições fazem parte do mundo em que 

vivemos. São inúmeras as diferenças que fazem parte da cultura de um 

povo: desde a linguagem, aos estilos musicais; festas, passando pelas 

danças; lendas; artesanatos; comidas; crendices; modo vida, entre 

outras... 

 

          É interessante esta pluralidade cultural. No Brasil, é uma mistura 

que representa as contribuições indígenas, européias e africanas. Se na 

região litorânea, caranguejo é um delicioso crustáceo, em outras, é 

conhecida como aranha-caranguejeira (falo com conhecimento de 

causa, por ter morado nestas regiões); “enrabar”, em certa região, é 

linguagem chula e imoral; já em outras, significa ir atrás de outrem; 

correr para alcançar. “Trem” são transporte de cargas e passageiros; 

mas em determinados lugares, tal expressão é usada em alusão aos 

afazeres domésticos; ao ser humano ou a algo prazeroso (exemplo: “vou 

lavar os trens”; “ô trem bom”). 

 

          A culinária tem sua diversificação: Caruru, vatapá, baião de dois, 

buchada, feijoada, sarapatel, bobó de camarão, purê, ensopado, vaca 

atolada, churrasco, galinha caipira, beijus, coalhada, farofa, requeijão 

com raspadura, pamonhas, canjica, caldo de mocotó, e por aí vai... É 

uma infinidade de criatividades, feitas pelas “mãos santas” da cozinha 

que preparam suculentas e apetitosas refeições.  

 

          O que dizer das manifestações populares? Festas juninas, 

carnaval, natal; manifestações folclóricas como o “bumba meu boi”, “o 

boi-bumbá”; os reisados; as danças como o frevo, quadrilhas, carimbo, 

maracatu, a capoeira, etc. Com isso, “entram” em cena os instrumentos 

musicais como: o berimbau, pandeiro, zabumba, atabaque, tamborim, 

cuíca, reco-reco, surdo, agogô, sanfona, bandolim, cavaquinho, e muito 

mais.  
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          O artesanato também fala forte neste contexto: as tecelagens; 

obras de rendas; cestarias e trançados; esculturas em madeiras; artes 

com materiais recicláveis; trabalhos em cerâmicas, onde na Bahia, 

existe na cidade de Nazaré (das farinhas), há mais de 200 anos, a 

famosa “feira dos caxixis”, onde no período da semana santa, é feito 

exposição e venda dos produtos em cerâmica. Sem esquecer que em 

todo o país, existem feiras específicas, para exposições e vendas de 

cada artesanato citado. 

 

          Contudo, o que mais me encanta é a linguagem mística em todo o 

país; sendo que a do nordeste é a que mais chama atenção. Vejamos 

algumas: “quieto moço”; “fala sério”; “você não é fraco não”; “ô xente”; “é 

bom a beça”; “gostoso como que”; “eta nós”; “qual é meu”; “vixe”; “ó pai, 

ó”; “um mundo veio de coisa”; “é bom demais da conta”; “cabra macho”; 

“vamos combinar”; “não é brinquedo não”; “é mesmo tchê”; 

“barbaridade”; “vou te contar”... 

 

          Pois é, isso é a pluralidade cultural. Não obstante a isto, os povos 

se entendem; aprendem a ter respeito mútuo; e fica claro que é possível 

de alguma forma cada um dá a sua parcela de contribuição para o 

enriquecimento da nossa cultura como um todo, naquilo que sabe; 

naquilo que diz; naquilo que faz. Naquilo quê, de uma forma natural, faz 

parte da identidade de um povo. 

/// 

TENTE ENTENDER... 

 

          Ás vezes o homem murmura, questiona por achar que a sua 

situação é a pior possível que existe no mundo. Ao passar por certas 

provações, não tem a prudência de procurar refletir com cautela no 

possível motivo que está ocasionando tal situação. Começa a reclamar e 

maldizer de tudo e de todos: do salário que ganha; da comida que come; 

da chuva que cai, do sol causticante, do frio, do calor, dos governantes, 
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da casa que mora; reclama disso e daquilo...  Só Deus para entender o 

ser humano! 

 

          Na jornada da vida, aprendi quê: “Quem sofre e não maldiz do 

sofrimento, sofre menos talvez do que parece”. Como seria bem 

menos dolorido o sofrimento, se em lugar de reclamar, 

conscientizássemos que somos faltosos diante de Deus, e só queremos 

bonança, sem aceitar os contratempos na vida, se nem mesmo o próprio 

Senhor Jesus Cristo, sendo Justo, escapou de “beber do cálice 

amargo”. Quem somos nós para ficarmos isentos? 

 

          Precisamos entender que se tivermos paciência e perseverança, 

depois de provados, seremos por Deus, aprovados. Por isso, 

devemos, não obstante o que estivermos passando, glorificar a Deus, 

como fez o “Patriarca Jó”. Pois certamente, alguém neste mundo tão 

grande, passa por situações ainda pior. Por isso, veja o lado bom da 

questão, e tente entender que “todas as coisas contribuem para o 

nosso bem”... Então, “em tudo daí graças...” 

/// 

A ESPERANÇA NÃO MORRE NUNCA! 

 

O ser humano na sua trajetória de vida passa por situações diversas, 

que dado a fragilidade da sua estrutura para enfrentar, esboça reações 

as quais na maioria das vezes, deixa transparente a insegurança, 

incerteza, a sensação de impotência, ficando alienado a uma postura de 

alguém sobressaltado; perdendo a capacidade de acreditar numa 

reviravolta que “conspire” em seu favor. Por sua vez, deixa de ser 

persistente, não conseguindo avançar em busca de seus ideais; dá-se 

por vencido, acomodando-se. 

 

Não são poucas as pessoas que, a cada dia, mês e ano, ainda que de 

uma forma involuntária, tem contribuído para o aumento da estatística, e 

conseguinte, passam a fazer parte deste grupo, cujo pessimismo é a 
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característica mais forte. E como “legado”, deixa para a sociedade em 

que vivem uma contagiante herança de descrédito, que tem como 

conseqüência novas vidas sem condições de lutar achando que não vale 

à pena, desacreditando de tudo e de todos, perdendo inclusive a fé em 

Deus! 

 

Há um ditado popular, muito usado para refutar situações desta natureza 

que diz: “Enquanto há vida, esperança; porque a esperança é a 

última que morre”! Mas, mim permita ir além, e dizer: A esperança não 

morre nunca! Sim, isto mesmo; quando se tem Deus como sua 

esperança, ela não pode morrer; permanece sempre viva. Daí vivifica 

nossas vidas; renova nossos sonhos; dar-nos forças pra lutar; faz-nos 

acreditar em novas possibilidades, isto porque a esperança não traz 

confusão, mas convicção! 

 

Portanto, bom é ter a Verdadeira Esperança. Pois quem a tem, 

encontra motivação para viver, razão em alegrar-se, torna-se pacientes 

nas adversidades, aguarda o tempo certo dos acontecimentos que 

anseia, não ignora os fatos, não se desespera; porque, se temos a Deus 

como nossa Esperança, ela nunca vai morrer, por termos a certeza que 

os nossos anseios serão concretizados; porque Ele trabalha em favor 

dos que n’Ele  espera! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


