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NOTÍCIAS DO ALÉM
Onde houver alguém que chore,
meu Senhor, a te buscar,
confia-me por amor
a missão de consolar!
Auta de Souza
Não há difícil caminho
Se adiante brilha a luz.
Após as noites da vida
terás um sol em Jesus!
Rogaciano Leite
O teu nome balbucio,
Senhora de Nazareth,
e o meu coração se orvalha
como uma rosa de fé!
Cipriano Jucá
Tem o Evangelho nos lábios
na palavra bela e rica,
que pouco ou nada lhe serve
de vez que nunca o pratica!
Rangel Coelho
O ensino é vasto e constante
para que o médium não falhe.
Mediunidade há bastante,
duro é achar quem trabalhe!
Clóvis Amorim
Não desanimes jamais
em tua luta na vida,
perseverança é que traz
novas forças na subida!
Dalmo Florence
Olha bem dentro de ti,
vê quanto na vida erraste.
Mereces bem mais censuras
que aqueles que censuraste!
Lulu Parola
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Quero orar fazendo versos,
que melhor forma de orar?!
É como quem junta flores
para um Anjo a Deus levar!
Belmiro Braga
Ainda aqui arremeda
o que fez a vida inteira,
chorando atrás de moeda,
de comida e bebedeira!
Bastos Tigre
Se a saudade se renova
dentro de mim a chorar,
só o lenço de uma trova
pode meu pranto enxugar!
Adelmar Tavares
Não guardes nunca rancor,
por mais te sintas ferido,
quanto mais deres amor,
mais serás por Deus ouvido!
Belmiro Braga
Se ao fim do dia lamentas
o que então desperdiçaste,
que será ao fim da vida,
pelo que malbarataste?
Murilo Buarque
Vem a dor, muda a atitude
o incauto que em Deus não pensa:
tão valente na saúde,
tão covarde na doença!
Clóvis Amorim
Não há maior indigência,
nada mais desolador,
que uma fria consciência
e um coração sem amor!
Corrêa Junior
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Bom aluno em dura prova
mostra firmeza e energia
e suas forças renova
nas lições de cada dia!
Rangel Coelho
Vem a enxada, cava o chão,
para o milagre da messe.
A Dor cava o coração,
que encontra Deus e floresce!
Auta de Souza
Do fiel trabalhador
na seara de Jesus
cada gota de suor
é como gota de luz.
Meimei
Se a dor agora te fere,
alma irmã, ora e confia.
O amor de Jesus confere
paz, esperança, energia.
Meimei
Quando choras com Jesus,
cada lágrima vertida
é uma pérola de luz
a abençoar tua vida.
Adelmar Tavares
Carro de boi gemedor
do sertão que tanto amei,
igualzinho à minha dor,
nos tempos que aí passei!
Zé da Luz
Que rico tesouro é a vida,
crescendo de hora em hora,
fortuna a ti concedida
e tua a jogá-la fora!
Murilo Buarque
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Divide com teu irmão
o peso de sua cruz,
que a prece d a boa ação
é a que mais toca a Jesus!
Auta de Souza
A missão de pensar chaga
tem todo médium...por isso
médium bom é o que apaga
quanto m ais cresce em serviço!
Corrêa Junior
Também eu fui trovador,
trabalho ameno e divino,
jogando rosas de amor
nas estradas do destino!
Aderaldo Ferreira de Araújo
Tão perto a paz por que anseias,
doce luz do Amor nascida!
Paz é perfume do bem
que distribui pela vida!
Cleómenes Campos
O médium fiel não falha
quando chamado a servir,
quanto mais serve e trabalha
mas consegue progredir.
Cipriano Jucá
Ação na mediunidade
é força que o bem produz.
A água em atividade
transforma energia em luz!
Carlos Gondim
Viu uma estrela descendo,
riscando o céu, e gritou:
lá vai um anjo correndo,
porque Jesus o chamou!
Murilo Buarque
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Mãe Santíssima, no dia
em que à Terra eu retornar
como aqui, lá também sejas
a Estrela a me iluminar!
Corrêa Junior
Só quero que Amor me inspire
por onde eu tenha de andar.
Que nada de mim retire
o dom divino de amar!
Antonio Lamego
Lá fora o sol desfalece,
amanhã vai renascer!
Se em teu caminho escurece,
confia no amanhecer!...
Belmiro Braga
Se às vezes choro sozinho,
ao peso de minhas dores,
busco a Jesus no caminho
e ele se cobre de flores!
Rangel Coelho
Olvida teus desenganos,
como tu, também sofri!
Se o tempo renova os anos,
renova também a ti!
Murilo Buarque
Se cantas com o coração
formosa prece resumes,
pos as notas da canção,
no Céu se fazem perfumes!
Meimei
Ainda que sangre a ferida
e por mais pesada a cruz,
quanta alegria na vida
do seguidor de Jesus!
Rogaciano Leite
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A sombra desaparece
e o sofrimento também
quando inicias a prece
da atividade no bem.
Adelmar Tavares
A Doutrina de Jesus,
se a exercitas, meu irmão,
é uma viagem de luz
na vida e no coração!
Toninho Bittencourt
A vida é como topada,
pode doer, mas consegue
jogar você para frente,
que tropeçando prossegue...
Quintino Cunha
Não percas tempo chorando
sobre os erros do passado,
segue no bem trabalhando,
de coração renovado.
Natal Machado
Nas sendas da evolução,
as lutas e experiências
são degraus para a ascensão,
ao longo das existências.
Meimei
Quando oramos em silencio,
no instante maior de dor,
quanto alento recebemos
do coração do Senhor!
Jacob Netto
Quanto estranha minha sorte,
na estrada mal percorrida:
levar o fardo, na Morte,
dos erros da minha vida!
Natal Machado
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Reclamas de todo o mundo
em tom queixoso e ferino
e és o único responsável
pelo teu próprio destino!
Natal Machado
Nas dores e nas agruras,
mantém a fé, alma irmã.
Lembra as noites mais escuras
e o sol de cada manhã!
Adelmar Tavares
Na terra ninguém é santo,
que esse angélico mandato
é curso par outra esfera,
aqui falta candidato!
Dalmo Florence
Morrer pedindo uma vela,
que alguém lhe desse uma luz!
Esqueceu a claridade
do Evangelho de Jesus!
Corrêa Junior
Tudo na vida evolui,
que nenhuma luta é vã;
se pequenino ontem fui
posso ser grande amanhã!
Jacob Netto
Ninguém cogite de prova
por se melhorar alguém.
Sabe-se quem se renova
pela constância no bem
Adelmar Tavares
Saudade, tão doce vem,
como uma luz aparece,
pelas lembranças de alguém
que o coração não esquece!
Corrêa Junior
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Saudade às vezes se instala
de forma bem sorrateira,
passa de simples visita
a inquilina a vida inteira!
Corrêa Junior
As tuas dores reclamas,
reclamas tantos espinhos,
são tuas semeaduras,
já que escolheste os caminhos!
Natal Machado
Cada um constrói no mundo
como quer a sua sorte,
as rotas de luz ou treva,
para a vida e para a morte!
Murilo Buarque
Entende: teu sofrimento
é um bem na vida agora,
a forma de pagamento
dos teus débitos de outrora!
Corrêa Junior
Como uma clara enseada,
o evangelho de Jesus
transforma-se em alvorada
que ao rumo do Céu conduz!
Natur de Assis
Se em teu caminho aparece
a provação que angustia,
busca o socorro da prece
que qualquer dor alivia!
Cipriano Jucá
Médium bom é o que não larga,
a enfrentar seja o que for,
sua cruz ou sua carga
de sacrifício ou de dor.
Natur de Assis
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Há uma dor que me acompanha,
da qual não posso fugir:
a ocasião jogada fora,
quando chamado a servir!
Natur de Assis
Sempre que a dor te visite
ora a Jesus e verás
como renasce em tua alma
a rosa branca da paz.
Natur de Assis
Chegas ao fim da existência
cobrando paz ao Senhor,
escuro de consciência
e tão vazio de amor.
Murilo Buarque
Pela manhã radiosa
sorrindo a criança passa,
como uma animada rosa
que Deus perfumou de graça!
Meimei
Tão doce como o luar
banhando o céu do sertão,
é a paz de quem sabe amar
e tem limpo o coração.
Catulo da Paixão Cearense
Fui poeta e fui cantor,
a vida vivi assim,
semeei Deus e o Amor
e o Céu se abriu para mim.
Catulo da Paixão Cearense
De tua alma agora a taça
trans borda em vinho de luz,
que escorre cheio de graça,
dos vinhedos de Jesus.
Rangel Coelho
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AVISITA DA POESIA
Judas Isgorogota
Irmão, aqui estou! Abre-me a porta
da boa casa di tu´alma e abriga
quem chegou com a esperança que conforta
e uma palavra amiga!
Só quero que me escutes um instante,
não mais desejo que falar de amor!
Tenho na voz a música fragrante
da brisa sobre a flor!
Assim eu te procuro...sei que choras,
que é muito grande a tua solidão,
como infinitas são as tuas horas
tecidas de aflição!
Toma, pois, do meu cálice e renova
a Fé que te erguerá em tua dor.
Transborda a minha taça da luz nova,
que é vinho do Senhor!
Deixa então, que em teus olhos amanheça
um novo dia, ao sol da confiança...
e em todos os caminhos resplandeça
em nome da esperança!
Vamos, abre-me a porta de tu´alma,
as almas tristes são mais generosas.
Minha oferenda é bálsamo que acalma
como as mãos piedosas!
Aqui estou. Confia-me afinal,
teu coração e juntos seguiremos!
Nos caminhos do Amor não reina o mal,
por ali andaremos!...
Quem sou? A voz clara e bela,
e é em meu seio que a dor se refugia!
Perdoa-me a roupagem tão singela,
sou tua Irmã Poesia!
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AMOR E PAIXÃO
Em santos, crentes e ateus,
Vivam em grupos ou a sós,
O sexo vem de Deus
E o destino vem de nós.
Múcio Teixeira
Amor é felicidade,
Mormente na vida a dois,
Se numa longa amizade
O sexo vem depois.
Marcelo Gama
Receita experimentada
Para o amor sem cicatriz:
Fazer da pessoa amada
Um coração mais feliz.
Luciano Reis
Das ligações do caminho
Que luz do amor não consagre,
Casamento lembra o vinho
Que aos poucos, vira vinagre.
Silvio Fontoura
Amor é chama divina
Mas se desborda em paixão,
Quando corrompe e domina
É foco de obsessão.
Casimiro Cunha
O sexo de recreio
Na Terra, segundo acho
Parece um carro sem freio
Correndo de morro abaixo.
Belmiro Braga
Se queres que o lar te argole,
Lança dinheiro ao futuro,
Casamento não é mole
Para o homem que é pão duro.
Lamartine Babo
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Afeto cego e violento,
Sem previsão e sem paz,
Quando atinge o casamento
A provação vem atrás.
Gil Amora
Paixão que a vida sacode
Sob o calor de cem graus
Parece bomba que explode
Deixando a vida no caos.
Jaks Aboab
Beijo de amor, qual o vejo,
Com alto e belo sentido,
Onde nasce é aquele beijo
Que nunca foi transmitido.
Targélia Barreto
Paixão em qualquer lugar
Tem cousa de pouco siso,
O drama de Adão e Eva
Começou no paraíso.
Lulú Parola
De amor livre sem tropeço
Não sei a definição,
Amor puro que eu conheço
É uma santa escravidão.
Noel de Carvalho
Pessoa sem disciplina
De estranho temperamento,
Não procure compromisso
Nas faixas do casamento.
Carlos Gondim
União de duas almas
É uma luz para o caminho,
Há muita lição no mundo
Que não se aprende sozinho.
Boris Freire
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O sexo, muito embora,
Certa gente que o degrade
É o vaso em que Deus enflora
A luz da maternidade.
Meimei
Eis o que assombra entre os homens
Em cifras descomunais:
Tantos deles que tem filhos,
Tão poucos os que tem pais.
Lopes Sá
O sexo está na mente:
Isto é uma tese comum,
Mas tem vida diferente
Na vida de cada um.
Silveira Carvalho
O amor constante em serviço,
Luz de Deus que a tudo invade,
Onde aparece no mundo
Tem nome de Caridade
Auta de Souza
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ATO DE CONFIANÇA
Maria Dolores
Alma fraterna e boa, em teu caminho,
Quando a vida pareça dor que se condensa,
Qual tempestade arrasadora e imensa,
Constrangendo-te o peito a terrível pesar,
Não te rendas às trevas da revolta,
E ante a sobra do mal que te injuria,
Ouve o Tempo a falar-te em novo dia:
-Amparar e seguir, esperar e esperar...
Quanta gente no mundo, a esta mesma hora,
Traz o cérebro em fogo e o coração vazio,
Atravessando a noite a tiritar com frio
E debalde buscando o refúgio de um lar!...
É o doente esquecido na calçada,
É a criança largada aos recantos da rua...
E, ao lado de quem chora, a vida continua
-Socorrendo e lenindo, a esperar e a esperar...
Pensa no coração materno em sofrimento,
Quando medita sobre um filho morto;
Na dor do companheiro em desconforto,
Que a penúria compele a mendigar,
Na solidão amarga dos enfermos
cuja prova se agrava, instante a instante,
Aos quais a fé relembra, em apelo incessante:
-Resistir e vencer, esperar esperar...
Tudo segue no mundo de passagem,
Fama, beleza, Fausto, honraria, nobreza...
A alegria é irmã gêmea da tristeza,
A vitória e a derrota alternam de lugar;
Mas acima de toda circunstância,
Na civilização martelada e sofrida,
Reina a Lei do Senhor, rogando-nos à vida:
-Amar e recompor, esperar e esperar...
E se a frente da luta desdobrada
De grupo contra grupo, em quase toda a Terra,
Atraindo a violência e as torturas da guerra,
Qual se a força do Bem devesse naufragar,
Se pedimos a Deus resposta às nossas ânsias,
Ouviremos do Céu que nos guarda e ilumina
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A mensagem de amor da compaixão Divina:
-trabalhar e servir, esperar e esperar...
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CANTORIA DE PASSAGEM
Josué da Cruz
Me dão vez eu vou entrando
no recinto agradecido,
com meu rosário de versos
no coração estendido,
pra desfiar ande chegue,
no estilo bem conhecido.
Trovador sempre se inspira
dependendo do ambiente,
minh´alma em questão de rimas
é como água corrente
e ofereço como rosas
os meus versos de repente.
Nada é mais belo no mundo
que o dom da gente cantar!
Nem a morte quando chega
faz esse canto parar,
pois é apenas um modo
de se mudar de lugar.
Vamos lá, que hoje estou
recordando meu sertão,
uma viola no peito,
trovando com inspiração.
O tempo que tenho é pouco,
não posso demorar não.
Mas voltarei outro dia,
agora estou de passagem,
só afinei o instrumento
e desenhei minha imagem.
Continuo como sempre
homem de canto e viagem.

18

DIETA ESPIRITUAL
Casimiro Cunha
Ergue-te cedo e bendize
O sol da renovação.
Começa o labor do dia
No convívio da oração.
Trabalha espontaneamente
No que te cabe fazer.
Espalha o serviço, em torno
Além do próprio dever
à frente de quem precise.
Não transites de relance.
Socorre, quanto puderes,
Toda aflição que te alcance.
Cultiva a intenção correta,
Estende o braço cortês,
Escuta com vigilância,
E fala com sensatez...
Esquece a própria pessoa,
Mas, ante o bem coletivo,
Ampara a causa de todos.
Na compaixão de olha vivo.
Atende aos tratos da vida,
Na obrigação sem atraso.
Defende a própria saúde,
Comendo no prato raso,
Bebe água limpa da fonte,
Coloca o banho em rotina,
Repousa durante a noite,
No estudo e na disciplina.
Se a mágoa chega e te fere,
Exerce a bondade e vence-a.
Todo conflito reclama
Firmeza na paciência.
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Resguarda a paz em ti mesmo
E, em todo mal imprevisto,
Recorre ao receituário
Do médico Jesus -Cristo.
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INTRÓITO
Clóvis Amorim
Com defeito a língua solta
as críticas e os louvores...
Queremos aqui de volta
melhorar nossos pendores.
Todos, sem tirar nem pôr,
os mesmos ainda somos,
uns mais curtidos de dor,
resultados do que fomos.
É certo que estamos juntos
por diferentes motivos,
promovidos a defuntos,
mais vivos que muitos vivos!

Eis que numa só viagem
de sentimento e conceito,
juntamos nossa bagagem
e vamos de qualquer jeito!
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JESUS
Auta de Souza
Floresce minha mão de amor tocada,
quando escrevo, Jesus, em teu louvor!
Cada rima que surge é como flor
pelo sol de teu nome iluminada!
Unge-me a inspiração abençoada
do teu sereno olhar consolador
a acender uma estrela sobre a dor
de quem vestiu de noite a própria estrada!
Excelsa luz do Céu que nos amparas,
dás vida ao coração como às searas
alegria e esplendor a chuva irmã.
Poeta do Perdão e da Verdade,
o Caminho de paz da Humanidade
e a certeza das glórias do Amanhã!

22

NOTAS DA ESTRADA
Uma nota benfazeja
Que de paz e luz consiste:
A caridade onde esteja
Abraça tudo que existe.
Marcelo Gama
O amor!...Eis a lei da vida...
Sol divino a sustentar-te...
A luz não é dividida,
Infiltra-se em toda parte.
Milton da Cruz
Se entrares no conteúdo
Do que há de mal e bem,
Guardarás o amor em tudo
Sem condenar a ninguém.
Ormando Candelária
Disse um mestre com carinho,
Em diminuto intervalo:
- " O guia mostra o caminho
Mas não obriga a trilhá-lo."
Vivita Cartier
Muitas vezes, de alma inquieta,
Quando o amor se desarruma,
A explicação mais completa
É não dizer coisa alguma
Oscar Batista
De cem palavras por vezes,
Uma só é clara e boa,
As outras servem somente
Para nublar a pessoa
Franklin de Almeida
Prisão na vida se entende
Por dois modos desiguais:
O que se odeia vos prende,
Prendeis àquilo que amais.
Silveira Carvalho
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Nu fundo a perseguição
Tem este claro sentido:
Favorece a promoção,
Daquele que é perseguido.
Noel de Carvalho
Sofre a dor que te intimida
Largando o temor de lado;
Às vezes, o mal na vida
É o bem mal interpretado.
Meimei
Tenho a luz dos dias meus
Nesta sentença concisa:
Coração entregue a Deus
Tem tudo de que precisa.
Auta de Souza
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NOTAS DA LIBERTAÇÃO
Para quem ama o trabalho
A morte, em si, vem a ser
Uma luz, lembrando o dia,
No instante do alvorecer.
Marcelo Gama
Morrer é buscar na vida
Nova forma em nova estrada;
O corpo deixado ao mundo
É apenas roupa estragada.
Noel de Carvalho
A morte lembra viagem
Rumo a júbilos distantes
Para quem paga o pedágio
Do serviço aos semelhantes.
Jesus Gonçalves
Morte na vida? Observa,
Se te declaras descrente,
A fala da eternidade
Na vida de uma semente.
Múcio Teixeira
Entre aqueles que se amam,
A morte aparece em vão,
pode plantar a saudade,
Mas nunca a separação.
Meimei
Toda pessoa na Terra,
Nesse ou naquele caminho,
Nasce, cresce, vive e luta
Morrendo devagarinho.
Sylvio Fontoura
Nas lutas do dia-a-dia
Caridade é o passaporte
Para as mansões da alegria
Que brilham depois da morte.
Auta de Souza
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Semeia bênçãos de amor,
Vive sempre atento a isso;
Feliz o trabalhador
Que a morte encontra em serviço
Oscar Batista
Para quem viveu amando
A Humanidade sofrida,
A morte, quando aparece,
É o grande prêmio da vida.
Gil Amora
Quem aceita as próprias lutas,
Fazendo o bem ao vencê-las
Recebe a noite da morte
Toda enfeitada de estrelas.
Maria Dolores
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OUTRO DIA
Maria Dolores
Afirmas, coração, que tudo te falhou:
Felicidade, amor, confiança, promessa...
Rogas socorro e amparo de alma opressa
Para esquecer o fel que te agonia!...
Recordemos, no entanto, a natureza,
Tudo espera por Deus: o céu, a vida, o solo,
Ante a luz matinal que aclama, polo a polo:
-Outro dia, outro dia!...
Calamidades surgem...Terremotos
Lançam em torvo abismo as obras do homem,
Não se enumera as glórias que consomem
Na desordem sombria!...
Passada a convulsão, a gleba se renova,
E, enquanto ouves canções de tratores e enxadas,
Dizem rosas nas sebes orvalhadas:
-Outro dia, outro dia!...
Pensa no campo, à noite, em tempestade,
Verga-se a planta em furacão violento,
A galharia estala em desalento,
Mas o tronco porfia...
Garante os ninhos frágeis que agasalha
E, quando a aurora se desencastela,
Entoa a passarada a oração doce e bela:
-Outro dia, outro dia!...
Cai pesada barranca sobre a fonte,
Enodoa-lhe a face alegre e pura...
A fonte acolhe e abraça a lama escura
Que a deslustra e injuria,
Vence, calma, o tropeço que a constrange
E em vez de revoltar-se, agitando a corrente,
Trabalha e canta em paz, seguindo para a frente:
-Outro dia, outro dia!...
Assim no mundo, coração cansado,
Se a dor te busca, amargurosa e austera,
Nunca te desanimes!...Sofre, espera,
Lua, serve, confia!...
E escutarás na fé que te abençoa,
Sem que a palavra humana logre formulá-la,
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A eterna voz de Deus que te levanta e fala:
-Outro dia, outro dia!...
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SE EU PUDESSE SER OUVIDA...
Ofélia de Lucena Osias
Se eu pudesse ser ouvida
por todos em sofrimento
e onde houvesse um lamento,
uma pobre alma ferida,
consolar pudesse , então;
se eu pudesse cada verso
fazer transbordar de amor,
cada um gota de orvalho
caindo no coração
sob as ardências da dor,
e que eu fosse a mensageira
da palavra de esperança
ao Espírito doente,
perdido sem Deus no mundo,
como perdido em si mesmo,
por não achar mais caminhos,
na maior escuridão;
se eu pudesse ser ouvida
assim pelo meu irmão,
por quem fez de sua vida
um tema de solidão,
e além de lhe dar meu canto
pudesse estender-lhe a mão!
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SE CONTINUO UM ENIGMA
Ruy Apocalypse
Melhor me fora encontrar-me
na saudade ainda presente
como nuvem transparente
no ser em que subsisto!
Partiram--me e mais de mim
parece estar na distancia,
além do mundo onde existo,
algo assim como uma rosa
que só nos chega em fragrância,
na indefinida linguagem
de vento em meio à neblina!
Ora, o saber não é tudo,
se o mais belo é o pressentido,
quase sempre o não vivido
sobressai com mais valor!
Diante da coisa morta
recriar na própria dor.
Se continuo um enigma,
a fim de que não me perca,
mostrem-me a terra do Amor,
dêem-me um riso de criança
e uma canção de esperança
na corola de uma flor!
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SOMENTE IDÉIAS
Ormando Candelária
Na Terra, o mais importante
não é o que deve ser
A nossa felicidade
E sim o nosso dever.
No jogo da arena humana
O forte, de alma atrevida,
Tem sempre as melhores cartas
Mas perde sempre a partida.
Faze o bem do bem que tenhas, _
_ Ensina o senso comum, _
Do contrário, o bem que guardas
Não te fará bem algum.
Cerâmica com que esbarro:
Ei-la à frente, é o mundo inteiro...
E agora vejo:sou barro
Nas mãos do Divino Oleiro.
Na luta a desafiar-te,
Trabalha, serve e confia...
Recorda que, em toda parte,
Deus pode, Deus vê, Deus guia.
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SOVINICE
Cornélio Pires
O sovina Juquinha do Imbuzeiro
Saiu cobrando juros de avarento
A quem rogava prazo e abatimento,
Exigia dinheiro e mais dinheiro.
Pôs em leilão a casa do Loureiro,
Despojou a viúva do Sarmento,
Tomou cavalo, carro e mantimento
Dos filhos do finado Zé Monteiro.
Mas ao tomar o anel de Dona Aninha,
Uma voz disse a ele: "_ vem Juquinha."
Ele caiu gritando: "_ Deus me valha!".
Era a morte a buscá-lo em tempo estreito,
E Juquinha se foi de dor no peito
Sem levar o dinheiro na mortalha.
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TEMAS DIVERSOS
Quem guarda o bem por dever
Afasta os males, porém,
Jamais encontra prazer
Em humilhar a ninguém.
Pedro Silva
O homem, por mais se eleve,
Seja culto como for,
Nunca sabe quanto deve
Ao benefício da dor.
Ormando Candelária
Diploma? Brilho? Talento?
Observa em qualquer rua:
Na escola do sofrimento
Pouca gente se gradua.
Lucano dos Reis
Quem tudo faz quanto anseia
Não é feliz como pensas;
Coração que se refreia
Evita provas imensas.
Gil Amora
Eis a sentença que li
Numa legenda remota:
_ Por não vier para si
ATerra nunca se esgota.
Silveira Carvalho
O homem que não trabalha
Lembra peça de museu
Sob o luxo de antiqualha
Sem saber que já morreu.
Ciro Silva
Quem delibera sair
Do dever a executar,
Vê quão fácil é partir,
Como é difícil voltar!...
Marcelo Gama
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Prazeres gerando trevas?
A vida é uma grande escola;
A cruz pesada que levas
É a força que te controla.
Antônio Martins
Eis dois modos de aprender
O meio de sublimar:
Primeiro, amar e sofrer,
Depois, saber perdoar.
José de Castro
Quem se humilha sabe achar
A senda de elevação;
O rio pousa no mar
Por rebaixar-se no chão.
Bóris Freire
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TERRA
Amaral Ornellas
Contempla o campo agreste, enquanto o arado oprime
A terra maternal que exibe o seio em chaga...
Tudo é maldade ultriz na lamina que esmaga,
Tudo é benção de amor na vitima sublime.
Mas no solo que geme, inerme, sob a adaga,
Do arado que aparenta iniquidade e crime,
Surge a messe feliz que, em jubilo, se exprime,
Multiplicando o pão que nos sustenta e afaga.
Como a terra, é também o coração humano
Que sofre golpes mil de angustia e desengano
algemado ao paul da sombra que se adensa...
Mas, depois da aflição de obscuro destino,
Em si mesmo produz o excelso dom divino
De brilhar e servir na Eterna Recompensa.
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TROVAS DA AMIZADE
Um berço que se levanta
Lembra lavoura perfeita:
A vida cultiva a planta,
A morte faz a colheita.
José Albano
Ensinamento que vejo
Na cartilha da verdade:
Quem diminui o desejo
Aumenta a felicidade.
Ulisses Bezerra
Religião verdadeira:
Amor servindo é o que é;
Mas temos na Terra inteira
Muitas maneiras de fé.
Franklin de Almeida
Lição que aprendi sem custo
Conforme a Sabedoria:
Só o tempo mostra o justo,
Os maus se mostram num dia.
Marcelo Gama
O homem, mesmo o mais forte,
Vara esta luta sofrida:
Quer libertar-se da morte,
Mas nunca foge da vida.
Noel de Carvalho
Estradas embaraçosas,
Não as conheces de todo...
Roseira que te dá rosas
Tem as raízes no lodo.
Milton da Cruz
A treva zomba da luz,
Chega, assombra e se desata,
Mas a luz transforma a treva
Num mar de beleza e prata.
Auta de Souza
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Compreensão, - falou um mestre, A nosso ver, é uma flor
Que no caminho terrestre
Só nasce e cresce na dor.
Lopes Sá
Alma sublime no mundo
Quando age e se revela,
Nove me cada dez pessoas
Reúnem-se contra ela.
Casimiro Cunha
Ordenação lapidar
Da Providencia Divina:
Se desejas trabalhar,
Nunca te falta oficina.
Lourenço Prado

