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Neste livro as trovas de números ímpares estão vinculadas à
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REFERÊNCIA

Muitas vezes, ante os problemas da vida, depois de laboriosas
pesquisas no campo do pensamento, encontramos a solução num
conceito inesperado, qual sucede entre os muitos que se alinham
neste livro de trovas (*) que os nossos amigos da Poesia nos
oferecem por sínteses oportunas da filosofia, no rumo da Vida
Maior.

EMMANUEL

Uberaba, 28 de junho de 986.

(página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier).

(*) – Neste livro as trovas de números ímpares estão vinculadas à psicografia
do médium Francisco Cândido Xavier e as trovas de números pares foram
psicografas pelo médium Carlos A Boccelli.
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SEMEADORES
Amigo Leitor.
E disse Jesus: “Um semeador saiu a semear...”.
Neste livro, que te ofertamos
semeadores são os nossos irmãos da Poesia.

com

alegria,

os

Cada trova lançada por eles ao solo de nossos
corações é uma semente de luz.

ALBINO TEIXEIRA

Uberaba, 28 de junho de 1986.
(Página recebida pelo médium Carlos A Baccelli).
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AMOR E VIDA
(16)
Eurícledes Formiga
Muita semente esquecida
Em simples trato de chão
Transforma os charcos da vida
Em flor, alegria e pão.
*
Quem sente amor não reclama
Privilégios para si,
Quanto mais sofre, mais ama,
Quanto mais chora, mais ri.
*
Quem sabe renunciar,
Fazendo feliz alguém,
Por si já sabe olvidar
As mágoas que a vida tem.
*
Amor real e profundo
Dos sonhos e anseios meus,
Só mesmo existe no mundo
No coração que é de Deus.
*
Amor não é fanatismo,
Ciúme; inveja e paixão.
Amor é um a Luz Divina
Por dentro do coração.
*
Amor de mãe, poesia
Inspirada, terna e pura,
Que o Senhor criou um dia
Pensando em nossa ventura.
*
Vive; trabalha e abençoa,

Que a treva jamais te vença...
Quem ama sempre perdoa
A dor de qualquer ofensa.
*
Na Terra, o amor é assim:
Uma estrela em doce luz
Que brilha, do início ao fim,
E se consome na cruz.
*
Justiça aponta a Verdade
Sem segredos e sem véus,
Mas somente a Caridade
Sabe o caminho dos Céus.
*
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CARIDADE E DEVER
(8)
Casimiro Cunha
A caridade é dever,
Nada mais que obrigação,
Puro amor em movimento,
Nas forças do coração...
*
Quem serve no bem de todos
Trabalhando sem cansaço,
Segue na trilha do Mestre
Lado a lado, passo a passo.
*
No socorro aos semelhantes
Ouço em mim serena voz:
O que fazemos aos outros
Estamos fazendo anos.
*
O bem é fonte de luz
Inesgotável e pura,
Iluminando os caminhos
E os sonhos da criatura.
*
Caridade – pão, remédio.
Agasalho, moradia...
Sua presença no mundo
É a presença da alegria.
*
Sofrimento, desencanto?
Tristeza, mágoa, pesar?
Para todos esses males
O remédio é trabalhar.

*
A caridade não tem
Qualquer cor religiosa,
E de todas as virtudes
É a mais brilhante e formosa.
*
Quem não busca recompensa
Fazendo o bem por dever,
Na Terra será feliz
Como e quanto pode ser.
*
A caridade é, por vezes,
Alegria, dor e luz,
Lembrando o Cristo estendendo
Braços abertos na cruz.
*
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CITAÇÕES DA FAMÍLIA
(15)
RAUL PEDERNEIRAS
Grande conquista na vida:
Ser onde a dor se extravasa
Pessoa sempre querida
Por dentro da própria casa.
*
NOEL DE CARVALHO
O mundo é gleba do Homem,
Onde ele inventa o que quer,
O Lar é Obra de Deus
No coração da Mulher.
*
JÉSUS GONÇALVES
Família é um reino de mimos
Antes de provas severas,
É o grupo em que redimimos
Nossas faltas de outras eras.
*
CORNÉLIO PIRES
Ele mesmo quebrou lanças,
Quis família, tinha fé...
Depois de cinco crianças
O Coitado deu no pé.
*
LOURENÇO PRADO
Lar de luxo, lar singelo,
Furna, choça ou barracão,
O lar é o ponto mais belo
Na lei da reencarnação.
*

JOÃO MOREIRA DA SILVA
Lar é o recanto que abriga
O afeto por doce chama,
Onde se xinga e se briga
E onde a pessoa mais ama.
*
SYLVIO FONTOURA
Por mais que alguém se contriste
No Além, sentindo saudade,
No Além, o lar existe
Sob a lei da afinidade.
*
MÚCIO TEIXEIRA
O que mais mostra o passado
Que se tem, de vida em vida,
É ver o ódio guardado
Numa pessoa querida.
*
SYLVIO GATO
Inimigos reencarnados,
Quando irmãos; há luta estranha,
Assim que um deles se altera
Tanto bate como apanha.
*
MEIMEI
Aquele que ama aos seus,
Mesmo que algum se degrade,
É alto servo de Deus
No campo da Humanidade.
*
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DOUTRINA CONSOLADORA
(6)
Eurícledes Formiga
(Em homenagem ao “Livro Espírita”).
Descendo em jorros de luz
Para toda a Humanidade,
O Espiritismo é Jesus
Revivendo a Verdade...
*
Explicando qualquer dor
Na Lei da Reencarnação,
É o grande Consolador,
Fé que nasce da razão...
*
Doutrina bela e sublime,
Que no homem se descerra
E o seu passado redime
Na grande escola da Terra.
*
Precisamos ir à luta
Com garra e com disciplina,
Entregando alma e conduta
Ao trabalho que ilumina.
*
Divulgar o livro nobre
Da Mensagem que liberta,
É dar mais que pão ao pobre,
É apontar a estrada certa...
*
Elevar a voz no Bem,
Louvando a Vida Imortal,
É compromisso de quem
Honra o seu próprio ideal.
*
A paz é uma construção

Da luta de cada dia.
Sem sementeiras no chão,
Não há messes de alegria.
*
Ante o Milênio Terceiro,
Prossigamos sem descrer...
Cristo é sempre o Companheiro,
Cumpramos nosso dever.
*
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IDÉIAS EM TROVAS
(12)
CASIMIRO CUNHA
A fortuna que incentiva
O crescimento do bem,
É mensagem de fé viva
Que não despreza ninguém.
*
PEDRO SILVA
O dinheiro vem de Deus,
No homem cresce a ambição
Que olvida os deveres seus
Caindo na obsessão.
*
CORNÉLIO PIRES
Muita gente quer serviço
Afirmando estar com pressa,
Mas se surge o compromisso
No próprio tempo tropeça...
*
CLÓVIS AMORIM
Não te esqueça vida afora
De cooperar com Jesus,
Auxiliando a quem chora
A levar a própria cruz.
*
LULÚ PAROLA
A doença de Cabral,
Esposo de Dona Ciça,
Resumia-se no mal
Conhecido por preguiça.
*

BORIS FREIRE
Ciúme; inveja e paixão,
Inquilinos seculares
Que moram no coração
E arrasam tantos lares...
*
EURÍCLEDES FORMIGA
Quem deseja ao bem servir
Não carece de dinheiro,
Basta que saiba sorrir
E ser leal companheiro.
*
EMÍLIO DE MENEZES
Se desejares superar
Todas as mágoas e dores,
É preciso semear
Bondade por onde fores.
*
BELMIRO BRAGA
Não te queixes; alma boa,
De disciplina e trabalho,
Aço não se aperfeiçoa
Longe da forja e do malho.
*
JUVENAL GALENO
A fortuna amoedada
Que se recebe de herança,
Se não for bem aplicada
É um brinquedo de criança...
*
CATULO DA PAIXÃO
Popular filosofia
Registro aqui nesta trova:
Quem sabe ter alegria
É vida que se renova.
*

RAU PEDERNEIRAS
Verdade em que me aprofundo:
A Lei de Deus nos escolta,
O que fizermos no mundo
Receberemos de volta.
*
DALMO FLORENCE
Para agir na caridade
Atende à justa ciência:
Gramas de boa vontade
E quilos de paciência.
*
JOSÉ DA LUZ
“O Senhor é o meu Pastor”.
e nada me faltará...”“.
Quem vive no seu Amor
de quem mais precisará?
*
JAKS JACOB
Luta? Incompreensão? Espinho?
Sarcasmos? Críticas e esmo?
Por nos mostrar o caminho
Jesus padeceu o mesmo.
*
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LEMBRANÇAS DA AMIZADE
(1)

SINFRÔNIO MARTINS
É isso aí, companheiro,
A Terra é um campo de brasas
Onde o homem sem dinheiro
É um passarinho sem asas.
*
CORNÉLIO PIRES
Fala pouco onde estiveres,
Guarda silêncio de sobra,
Cachorro bom de tatu
Costuma morrer de cobra.
*
DERALDO NEVILLE
Não percas a paciência
Nas mágoas em que te cortas,
Deus escreve tudo certo,
Às vezes, por linhas tortas.
*
GIL AMORA
Se te deixarem na estrada
Aprende a seguir sozinho,
Em qualquer parte da Terra
Há trechos de mau caminho.
*
JOSÉ LOURENÇO
Entre as brigas de casais
Não entres pelo que vejo...
Há rixas do mar com a praia
Mas quem paga é o caranguejo.
*

LULÚ PAROLA
Foge de brindes e honras
Que algum te dá ou te emprestas
Quando a leitoa mais sofre,
É sempre dia de festa.
*
JOÃO MOREIRA DA SILVA
A pena que não escreve,
A lâmina que te corta,
Pessoa que te despreza,
De perde-los pouco importa.
*
JOVINO GUEDES
Não reproves a moeda,
Pelo valor que contém,
Dinheiro é bênção de Deus,
Quando aplicado no bem.
*
AUTA DE SOUZA
Nossos irmãos trovadores
Revelam em poesia
Que vivem além da morte
Na beleza da alegria.
*
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LIÇÕES DA VIDA
(10)

Casimiro Cunha
Em questão de disciplina,
Meditemos na grandeza
Das lições que nos oferta
O livro da Natureza.
*
Primeiro é o mato bravio,
Que a enxada deve carpir,
Depois da semente, o fruto,
Messe de luz do porvir.
*
O barro feio e disforme,
Se trabalhado na brasa,
Faz-se o sublime ornamento
Que nos enriquece a casa.
*
Na roseira, todos espinhos,
Um dia, desponta a flor...
O espinho lembra degrau
Da imensa escada do amor.
*
Na escuridão do subsolo,
Em anônimo grotão,
O tempo faz o diamante
Numa lasca de carvão.
*
A fonte corre cantando;
Da nascente para o mar,
Serve e luta no percurso
Para ser pura ao chegar...
*
Humilhações? Não te importes
Com o que muita gente diz.
Árvore quando podada
Mais força tem na raiz.

*
Calúnia que alguém te faça?
O lírio é paz e perfume,
Um prodígio de beleza
Que, às vezes, cresce no estrume.
*
Do que plantares na vida,
Seja no bem ou no mal,
Surgirão celeiros fartos
No fundo do teu quintal.
*
No que se refere à dor,
A verdade é apenas uma:
Quem se atira na revolta
Não melhora em cousa alguma.
*
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NOSSAS MÃES
(3)

PRESCILIANA DE ALMEIDA
Ser mãe nas trilhas do mundo
É ser o amor sem mudança,
-Aflição que não termina
Mas nunca perde a esperança.
*
ZALINA ROLIM
Embora o homem aprove
Separações e desquites,
Ser mãe, apesar de tudo,
É ser amor sem limites.
*
LUIZA AMÉLIA
Toda mãe pede respeito,
Esteja como estiver,
Maternidade na vida
É a glória de ser mulher.
*
Atendendo à Lei de Deus,
Que tudo rege e domina,
Mulher quando se faz mãe
É uma escultora divina.
*
MEIMEI
No jardim do dia-a-dia,
Mãe, à luz de doce encanto,
É uma rosa de alegria
Toda orvalhada de pranto.
*
SILVEIRA CARVALHO
De tudo quanto conheço
Em sentenças lembro esta:
Mãe é um tesouro sem preço

Que Deus cria e nos empresta.
*
NILO APARECIDA PINTO
Minha mãe!... Eis o meu anjo
De gestos lindos e eleitos,
Que sempre cobriu de flores
Os meus piores defeitos.
*
AMÉRICO FALCÃO
Um dia, vi a Saudade,
No auge do desconforto,
Em pobre mãe que beijava
A face de um filho morto.
*
LUCANO REIS
Deus fez a primeira mãe...
Só de amor ela foi feita,
Quis fazer o homem igual,
Não mais achou a receita.
*
AUTA DE SOUZA
Toda mãe por si conserva,
Em traços de amor e luz,
A humildade de Maria
E a grandeza de Jesus.
*
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NOTAS DA SAUDADE
(13)

NILO APARECIDA PINTO
Saudade que não se dosa
É excede de toda linha
É a saudade dolorosa
Da saudade que se tinha.
*
SILVEIRA CARVALHO
Saudade depois da morte
É a dor que nos aguilhoa,
Ao ver a pessoa amada
Em busca de outra pessoa.
*
LUCANO REIS
Muita afeição que já vi
Neste conflito se escora:
Por fora, o desejo ri,
Por dentro, a saudade chora.
*
JOVINO GUEDES
Na esfera dos corações
Temos, por norma comum,
Inúmeras ligações
Mas amor só se tem um.
*
MANOEL SERRADOR
Quem ama perante a morte,
Na união que se desata,
Ensina sempre a quem fica
Que a saudade também mata.
*
MEIMEI
Criança de tenra idade

Quando morre, tal qual é,
Cria um jardim de saudade
Para o cultivo da fé.
*
MARIANA LUZ
Mãe que chora um filho morto
Nos mais íntimos refolhos
É a face do desconforto
Com duas fontes nos olhos.
*
CORNÉLIO PIRES
Nem todos sentem saudade.
Exemplo: O Adão Cumbica
No funeral da mulher
Já paquerava a Ninica.
*
LUIZ DE OLIVEIRA
Encontro nos desencontros:
Provação da afinidade;
Quem a carrega é que sabe
Quanto dói uma saudade.
*
AUTA DE SOUZA
Dizem que a crise do mundo,
Para os crentes e os ateus,
Significa, no fundo,
Saudade imensa de Deus.
*
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NOTAS DA TERRA MESMO
(11)

SYLVIO FONTOURA
Achei em folha esquecida
Esta nota singular:
Nunca reclames da vida
O que não devas gastar.
*
JOSUÉ ROMANO
Acalma-te, serve e abranda
A vida, a voz e o caminho;
Quem pede como quem manda
Costuma ficar sozinho.
*
JOSÉ PATRÍCIO
Vida incessante na festa,
De idéia vagando à toa
Não dá camisa que presta,
Melado demais enjoa.
*
MANOEL SERRADOR
Nos longos tratos da vida,
Há muita espécie de furto.
Exemplo: A fala comprida
Arrasta serviço curto.
*
QUINTINO CUNHA
Conselhos dão às dezenas
Com juízo ou sem juízo,
Mas noto que indico apenas
Aquilo que mais preciso.
*
LULÚ PAROLA
Quem controla a própria boca

Não cai nas tricas do mundo;
Não há saco sobre a Terra
Que se encha pelo fundo.
*
SILVEIRA CARVALHO
Prender e tiranizar?
Há nisso ilusões em bando...
Ninguém pode encarcerar
O dia que vai passando...
*
DERALDO NEVILE
Aviso do Grande Além
Dos mais sábios que se dão:
A fim de fazer o bem
Não percas ocasião.
*
LEANDRO GOMES DE BARROS
Dizem que o sexo agora
Tem liberdade izoneira,
Mas nos jornais toda hora
É só balaço e peixeira.
*
PEDRO NONATO DA CUNHA
Quando Deus te der trabalho,
Que a provação não te ofenda;
A cana só faz açúcar
Apertada na moenda.
*
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PAINÉIS DA VIDA
(7)

CIRO SILVA
Coração de quem perdoa
Mesmo sendo rude e incréu
É um sinal de que a pessoa
Está no rumo do Céu.
*
TARGÉLIA BARRETO
Na Terra, falou o Amor,
Segundo a filosofia:
Felicidade é uma dor
Disfarçada de alegria.
*
MÚCIO TEIXEIRA
Frase feita em que me apanho
Muita vez pensando nela:
O amor tem sempre o tamanho
Do coração que o revela.
*
LÍVIO BARRETO
Afeição que não se amplia
Vivendo de posse escrava
Quando acha o que queria
Não tem o que desejava.
*
ORMANDO CANDELÁRIA IRMÃO
Pensamento que nos chama
A viver na Lei do Bem:
Sem ter o que mais se ama,
Que se ame o que se tem.
*
JOVINO GUEDES
Se a ofensa de alguém te alcança,

Atirando-te ao desdém,
Eis o melhor da vingança:
Responder fazendo o bem.
*
LOURENÇO PRADO
Lutar, chorar e sofrer,
Entre os estudos que anotas,
Ensinam como vencer
No trânsito das derrotas.
*
PEDRO SILVA
Por mais que alguém se regale
Na rede vistosa e rica,
A vida somente vale
Pelo bem que se pratica.
*
CORNÉLIO PIRES
Tinha sítios às dezenas,
Nosso amigo Joaquim Serra,
Depois se contentou apenas,
Com sete palmos de terra.
*
LULÚ PAROLA
Casamento é uma oferenda
Do Céu que o amor afaga
O filho é imposto de renda
Que a vida inteira se paga.
*
FIDÉLIS ALVES
Disse-me um sábio do Além:
- “A luz divina da paz,
Não brilha no que se tem
Mas sim no bem que se faz “”.
*
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REENCARNAÇÃO
(4)

CASIMIRO CUNHA
Não te enganes, não te iludas,
Anota o que escrevo aqui:
Depois da morte é que a gente
Conhece o que fez de si.
*
IRTHES TEREZINHA
Quem sabe compreender,
Vive sempre mais feliz;
Se sofrer, nada reclama,
Faz-se o bem, nada diz.
*
DALMO FLORENCE
Se todo mundo soubesse
Todo o bem que a dor nos traz,
Talvez que a gente quisesse
Sofrer um pouquinho mais...
*
JAKS ABOAB
Se calúnia te visita
Não lhe emprestes teus ouvidos,
Os que se lembram do bem
Pelo mal são esquecidos.
*
EURÍCLEDES FORMIGA
Reencarnação – eis a Lei
Que nos norteia o destino,
Ninguém aprende a ser grande
Sem se tornar pequenino!...
*

MARIA DOLORES
Pelas veredas da vida
Tantos espinhos achei,
Tanta gente vi chorando,
Que, se sofro, já não sei.
*
JÉSUS GONÇALVES
Ontem, verdugo implacável,
Terrível perseguidor...
Hoje, doente na rua,
Estátua viva da dor.
*
MEIMEI
Tudo aquilo que fazemos,
Em qualquer tempo e lugar
É tudo quanto teremos
Na hora de precisar.
*
PEDRO SILVA
A humanidade quer paz,
Entendimento, união,
Mas o homem pouco faz
Em matéria de perdão.
*
CLÓVIS AMORIM
Se a verdade não for dita
De forma calma e prudente,
É uma voz que acusa e grita
Arrasando a gente.
*
LÚCIO MENDONÇA
Se um dia a Terra voltar,
Eis, Senhor, do que me valho:
Peço-Te alguém que me eduque
Com muito amor e trabalho!
*

AUTA DE SOUZA
Quando venha o sofrimento,
Não te dês à rebeldia.
Recorda: Depois da noite,
Brilhará um novo dia...
*
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RIMÁRIO DE LUZ
(2)

CASIMIRO CUNHA
Se desejares cooperar
No trabalho de Jesus,
Não te dês a censurar
O peso da própria cruz.
*
IRTHES TEREZINHA
Muita gente que conheço
Deseja a felicidade,
Mas vestem sempre ao avesso
O manto da caridade...
*
EURÍCLEDES FORMIGA
A vida nos pede ação,
Aprendizado, suor...
No livro da evolução
Saibamos isto de cor.
*
MEIMEI
Revolta não auxilia,
Desespero não convém,
Aquele que em Deus confia
Nunca deserta do bem.
*
PEDRO SILVA
Na Terra, o progresso avança
E ensina-nos a vencer...
Quem não luta, nada alcança,
Quem não sabe há de aprender.
*
AURA CELESTE
Esquece quem te agrediu

E sustenta a própria paz,
Aquele que te feriu
Não sabe ainda o que faz...
*
CORNÉLIO PIRES
Quem se julga experiente
E em tudo quer opinar,
Quando o assunto se faz quente
Nada viu ou quer falar.
*
LULÚ PAROLA
Nunca digas que não mudas
O próprio modo de ser...
Por mais tempo não te iludas,
Temos muito que aprender.
*
MARIA DOLORES
O lírio no pantanal,
Convida-nos a sentir
Quem em tudo o bem vence o mal,
Louvando a vida a sorrir.
*
LÚCIO MENDONÇA
Senhor Jesus; abençoa;
Os que choram sobre a Terra...
Amado Mestre; perdoa;
Os que fomentam a guerra!...
*
AUTA DE SOUZA
Em meio às lutas da vida,
Vejo e sinto a Natureza
Numa procura incontida
De perfeição e beleza...
*
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RIMAS DO BEM
(14)

CASIMIRO CUNHA
Ante os empeços da vida,
Não pares de trabalhar,
Quem persevera descobre
A ciência de chegar.
*
EURÍCLEDES FORMIGA
Oferta o melhor de ti
Na sementeira do bem,
Quem pensa somente em si
Nunca chega a ser alguém.
*
CORNÉLIO PIRES
“Quero ser muito feliz”,
Dizia o Custódio aos brados,
Mas ficava só na dele
Trazendo os braços cruzados...
*
PEDRO SILVA
Não te permitas cair
Em pensamento e descrença
Ninguém sabe se tem fé
Se a luta não for intensa.
*
MEIMEI
O servidor de Jesus
Desconhece a solidão...
O bem que pratica é luz
Que lhe aquece o coração.
*

JUVENAL GALENO
A inteligência tutela
O progresso nos seus passos,
Mas nada conseguiria
Sem o concurso dos braços.
*
IRTHES TEREZINHA
Quando o grande sofrimento
Trabalhava-me a cinzel,
Embora o pranto; sorria,
Guardando a concha de fel.
*
AURA CELESTE
Na vida, de quanto sei,
Apenas anoto isto:
Nada me pode afastar
Do Amparo de Jesus Cristo.
*
AUTA DE SOUZA
Auxilia-me, Senhor,
A seguir em trilho estreito,
Resgatando em paz e amor
As dívidas que haja feito...
*
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TROVAS DA MEDIUNIDADE
(5)

JAKS ABOAB
De tudo o que tenho visto
Guardo este ensino profundo:
O médium sem Jesus Cristo
É uma cobaia no mundo.
*
LULÚ PAROLA
Muita doença encravada
De origem desconhecida
É só idéia parada,
Mediunidade entupida.
*
ADERALDO FEREIRA DE ARAÚJO
Encontrei esta verdade
Na trilha de cantador:
O médium sem caridade
É um ninho de obsessor.
*
JOÃO MOREIRA DA SILVA
Servir é um diploma lindo,
Que todo médium alcança,
Mas muitos vivem pedindo
Água fresca e vida mansa.
*
ANTÔNIO VICENTINO
Uma rixa à pressa,
Uma intriga, um palavrão,
Uma queixa... Assim começa,
A trama da obsessão.
*
MANOEL SERRADOR
Ao ver que a mediunidade

Tem sempre pouco descanso,
Fugiu, viveu e morreu;
Na cadeira de balanço.
*
CATULO DA PAIXÃO
Na tarefa nobre e santa
De instruir e consolar,
Há muito médium que canta
Com vontade de chorar.
*
CORNÉLIO PIRES
Médium que larga o trabalho
Até que a fé se lhe extinga,
Pulando de galho em galho
É só conversa e mandinga.
*
JUVENAL GALENO
Peão que serve na marra,
Caixeiro com rispidez,
Médium que vive na farra...
Coitadinhos deles três...
*
CASIMIRO CUNHA
Parece um diamante achado
O médium em plena ação,
Mas deve ser lapidado
A cortes de provação.
*
RAUL PEDERNEIRAS
Mediunidade, no fundo;
É amor a crentes e ateus,
Uma estrela sobre o mundo,
Trazendo a bênção de Deus.
*
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VIDA E ALEGRIA
(9)

MOISÉS MAIA
Se quiser fazer o bem,
Não perguntas como e quando...
Haja o que houver em caminho,
Continua trabalhando...
*
TONINHO BITTENCOURT
Do que tenhas para dar
À penúria que te espia,
Não te esqueças de ajuntar
A dádiva da alegria.
*
JOÃO MOREIRA DA SILVA
Fala palavras risonhas,
Tocadas de amor e fé;
Ninguém te pede lhe ponhas
Espinho ou calo no pé.
*
BÓRIS FREIRE
Dedica-te à distração,
Tanto quanto isso te agrade,
Mas foge da tentação,
Que a treva não tem idade.
*
MEIMEI
A noite mais nebulosa
Para mostrar alegria
Tinge o céu em cor-de-rosa,
Louvando o nascer do dia.
*
MARCELO GAMA
Toda prova tem sentido;

Se sofreres, trabalha e espera,
O tempo, quando perdido,
Nunca mais se recupera.
*
SABINO BATISTA
Cala queixa ou desengano,
Mesmo sendo acidentais,
Que todo caminho humano
Já tem tristeza demais.
*
LOPES SILVA
Futura mágoa terrena?
Se a conheces, silencia;
Se contar valesse a pena
Deus mesmo nos contaria.
*
LOURENÇO PRADO
Notícia curta que entendo
Na estrada nova em que ando:
A vida vai escrevendo
O que o Céu lhe vai ditando...
*
MARIANA LUZ
Que toda gente recorde
Quando padece ou se cansa:
A Lei de Deus recomenda
Que não se perca a esperança.
*
CORNÉLIO PIRES (*)
Nesta noite, o frio é prova...
Sala amiga, hoje te deixo,
Não sei fazer qualquer trova,
Tremendo e batendo queixo.
*
LULÚ PAROLA

Noite fria!... A suporta-la,
Digo adeus aos trovadores,
Já fugiram desta sala
Os próprios obsessores.
*
(*) As trovas dos poetas Cornélio Pires e Lulú Parola se referem à noite de 05 de junho
de 1982 que, na cidade de Uberaba, Minas, se apresentava com temperatura vizinha
do gelo. – Nota do médium.
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