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"CONFIEMOS

NOS BENFEITORES E NAS BÊNÇÃOS QUE NOS
ENRIQUECEM OS DIAS, SEM, NO ENTANTO, ESQUECER AS
PRÓPRIAS OBRIGAÇÕES, NO APROVEITAMENTO DO AMPARO
QUE NOS OFERTAM".

Emmanuel
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A CAMINHO DO ALTO
Na jornada para Deus
Falhar-se-á à muita promessa,
Entretanto, o viajor
Ora, sofre e recomeça.

ANTE O OFENSOR
Desculpemos o ofensor,
Fazendo-lhe bem após.
Se tivermos algum medo,
Tenhamos medo de nós.

APELO
Para quem possa ajudar:
-Achei à beira de um rio,
Um velho triste, em molambos,
Chorando, tremer de frio.

APOIO VIVO
Filósofos venerados
E outros homens quaisquer.
Tiveram a luz da vida
Pelo apoio da mulher.

ATRAÇÃO
Se o amor é de atração
Em que a paixão predomina
Quanto mais alta e espontânea
É mais nobre a disciplina.

CONSELHOS
Conselhos que eu dar em trova
É lembrança de passagem.
Já recebi outros muitos
Em mais severa embalagem.
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CULTO DE AMOR
Ofereci este livro
Aos caros amigos meus,
Com eles renovo hoje
Meu culto de amor a Deus.

DEFINIÇÃO DO AMOR
O amor de alguém por alguém
É um anjo dentro do peito,
Mesmo em cem anos de idade
O amor é um anjo perfeito.

DEPOIS DO LUAR
Depois do lar e dos filhos,
A vida pede: "Cuidado!...
Rogue-se a Deus que não surja
O amor inesperado."

DIVINA ESCOLHA
As mães são tão importantes
Que para encontrar-se um guia
Deus escolheu na Terra
O coração de Maria.

DÍVIDAS
E as dívidas do passado?
O Tempo anota e elucida!...
Débitos, falhas e contas?
O resgate é vida em vida.

DESPEDIDO
Laura dizia: - "Outro Nunca!..."
"Adeus, querido Matias,"
No entanto, uniu-se a Gualberto
Depois de quarenta dias.
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ENLACE
O enlace tem duas fases:
Primeira o sonho ao porvir,
A segunda é uma grande aviso:
A vida vai prosseguir.

ESCOLA
A Terra é escola bendita
Que nos instrui a contendo,
Se soubermos aceitar
As aulas do sofrimento.

EPISÓDIO
Jogava e perdia muito
Nosso amigo Zico Frota.
Morreu colocando ficha
Na cabeceira da sota.

FALANDO
Cultivando a disciplina,
Coragem, calma e juízo,
Se falas, fala somente
Aquilo que for preciso

FELICIDADE
Nos lugares de amor livre
Muita gente desatina,
No entanto, felicidade
Não conhece indisciplina.

FRUSTRAÇÃO
Casamento? Lembro Juca
Pediu a mão de Lilia
Na data do matrimônio,
Viajou para a Bahia
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GRATIDÃO A JESUS
Esta trova que hoje faço,
Embora me falte luz,
É uma oração da alegria
De gratidão a Jesus.

HERANÇA
A avó deixou ricas jóias
Aos netos Zito e Zezé,
Mas Zito guardou o cofre,
Em seguida, deu no pé.

HERDEIROS
Herdeiros? Conheço muitos:
Por bagatela somente
Engalfiaram-se em luta
E arrasarem muita gente.

IMPACIÊNCIA
A quem vive em boas obras
Se a impaciência domina,
Deus abençoa o serviço
E restaura a disciplina.

IRMÃOS ANSIOSOS
Nas paisagens de Sombra
Sem que eu saiba descrever,
Há milhares de irmãos nossos
Suplicando renascer.

INVEJA
A inveja é um lixo invisível
Caindo por muitos lados
E acaba mostrando aos outros
O valor dos invejados.
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LAMENTÁVEL ENGANO
"Minha mulher é uma santa,
"Falava Aprígio Biela;
Numa festa de São João,
Aprígio ficou sem ela.

MAL-ESTAR
Mal-estar seja qual for,
Quando alguém nos desagrade.
Venceremos facilmente,
Se tivermos humildade.

MÃE
Ao suplicar sem resposta
Alguma Idéia de Cima,
Lembrei que a palavra Mãe
No singular, não tem rima.

MÃE MAIOR
Mãe Maior que reconheço
Pelo amor e pela fé,
Guarda um nome conhecido:
Maria de Nazaré

MENSAGEIRA
Qualquer mãe, em nossa estrada.
Por mais cansada e sofrida,
Ë mensageira do amor
Para o sustento da vida.

MISTÉRIO DO AMOR
Eis um mistério do amor
Em toda união a dois:
O afeto imenso vem antes,
A conquista vem depois.
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PAIXÃO
Amor que vira paixão
É fogo que se desata.
Deus ampare aos que se amem
Porque paixão também mata.

PENSEMOS
O mal de muitas pessoas
Que choram com rispidez,
É não se aceitarem na vida
Assim como Deus as fez.

PREFÁCIO
Nas páginas que componho
Com atenção e medida,
Não há ficção e nem sonho
E sim pedaços da vida.

PROMESSA
"Se eu ganhar, faço o orfanato,"
Explicava Lino Alceste,
Recebendo a "sorte grande;"
Mudou-se para o Nordeste.

PETIÇÕES
Muita gente pede o Céu
Para os tempos do porvir;
E Deus nos reclama agora
Viver em paz e servir

PROBLEMAS DE AMOR
O amor muitas vezes age,
Na condição de um menino
Cresce, cresce e se faz homem
Como doloroso destino.

9

QUEIXA
Um sofredor me queixou:
-"É uma crise verdadeira,
Com tanta gente do "contra"
Não acho mãe que me queira."

RENOVAÇÃO
Deixa às cinzas do passado
A dor que te entristecia,
Esquece as mágoas de hoje,
Amanhã é novo dia.

REFLEXÃO
O Excelso Criador do Mundo
Decerto, agindo por bem,
Fez-se, em todo original,
Não deu cópia de ninguém.

RISONHO ABSURDO
Fez um prédio para idosos
Com a firma "Jô Mateus,"
Ao ser cobrada, Ana disse
Que as contas eram de Deus.

SEGREDO
Na vida, em cada pessoa
Com quem devemos tratar,
O coração tem segredos
Que não se pode abordar.

SEMPRE DEUS
Acima de quaisquer festas,
Viagens e jubileus,
Alegrias e triunfos.
Nunca te esqueças de Deus.
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SENDA PARA DEUS
Quem faz sempre o bem que pode
E no dever não se atrasa,
Acha a senda para Deus
Dentro da própria casa.

SERVIÇO DE CARIDADE
Serviço de caridade
É dever, amor e paz;
Dever é aquilo que entregas,
Amor é o jeito em que dás.

SOMOS DE DEUS
Sábios, guerreiros e artistas,
Homens nobres e plebeus
Unidos ou separados.
Todos nós somos de Deus.

SOVINICE
Era sovina dos grandes
Nosso amigo Estanislau,
Guardando dinheiro e fome,
Morreu pedindo mingau...

TEIMOSIA
Quando a pessoa é teimosa
Não ouve o bem, nem se estuda.
Está sempre revoltada,
Não melhora, mas Deus muda.

TROVA
A trova é nota pequena
Segundo as idéias minhas,
Definindo o necessário,
Tão-somente em quatro linhas.
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TEMPO E SAUDADE
Ante a vida corre o tempo,
Pena que não retrograde...
Só Deus sabe como dói
Uma crise de saudade.

VIRTUDES
Muito ajuda a si e aos outros
A fé que procura em Templo;
Esperança dá coragem,
Caridade é o bom exemplo.

