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AFIRMATIVA
Entre aqueles que se amam,
Por a união lhes agrade,
Se maior é a disciplina,
Maior é a felicidade.

ALEGRIA
Um amigo me viu e disse:
- “Olá, Cornélio! É você? ...
Quanta alegria abraçar,
Amigos de Tietê.”

BENEFICÊNCIA
Caridade que não busca
Ver os outros como estão,
Não promove sindicância,
Nem exige gratidão.

CANDEIA VIVA
Que não se alegrem os maus
Porque a vida é transitória;
Nós todos estamos presos
Na candeia da memória.

CASO TRISTE
Expulsando o pai leproso
Que o buscava, há vários dias,
Tonho caiu e morreu,
Ao descer escadarias.

CRIAÇÃO
Deus criou o homem na terra
À sua imagem Divina
Mas não falou quando é
Que esse trabalho termina.
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DESENGANO
Numa palestra serena,
Disse-me o sábio Conrado:
“Desengano que mais doi
É o que vem de um ente amado.”

DESERÇÃO
Abel, rapaz elegante,
Casou-se com Zina Alceu;
A moça teve dois gêmeos,
Abel desapareceu.

DESPEDIDA
Saudade, tanta saudade!...
Quem deixa as provas da vida,
È que sabe como dói
O tempo da despedida!...

DESTAQUE
Quem busca festas e balas,
No destaque do próprio nome
Lembra a aranha: tece e teia,
A teia em que se consome.

DISCIPLINA
Outro amigo me oferece
Um licor de tangerina
Explico: - Agora não posso,
Eu estou em disciplina.

DIVINO REI
Tutor da terra foi Rei
E é sempre Rei, o Amado Jesus,
Teve a coroa de espinhos,
Por trono, o lenho da cruz
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ESQUEÇAMOS
Lendo livros ou jornais
Guarda no bem a cabeça,
Esqueçamos qualquer mal
Para que o mal nos esqueça.

ESTAS TROVAS
Estas trovas que escrevo
São de amor e de saudade,
Lembram flores que colhi
No jardim da Amizade

FESTAS
Festa é um jardim de alegria,
Flores, quitutes, emblemas,
No entanto, de várias festas,
Saem difíceis problemas.

FILHO E PAI
João, viúvo, foi pedir
Para o filho a mão da Bela,
Mas gostou tanto da moça
Que se fez esposo dela

FINAL
Versos simples de meus sonhos
Ah! queridos sonhos meus!...
Estas provas, finalmente,
São todas de mor a Deus.

GÊMEOS
Léo e Téo eram dois gêmeos
Téo amava Conceição...
Téo no turismo atrasou
Léo quis a noiva do irmão.
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GUERRA ANÔNIMA
Um tipo de guerra existe
Que a muitos perturba e estraga,
É a guerra que se mantém
Por dentro da própria casa.

GRANDES EVENTOS
De grandes reuniões,
Seja aqui, seja acolá...
É preciso vigilância
Não se sabe o que virá.

GRATIDÃO
Das grandes forças da vida
À mais pequenina flor,
Tudo canta sobre a terra:
Louvado seja o Senhor!...

HORA DE FÉ
Não sei exaltar, ao certo,
Na força que nos conduz
O excelso apoio de Deus
E a proteção de Jesus

IMPACIÊNCIA
Nos dias de provação
Não te aborreças nem fales
Impaciência é uma brasa
Por cima de nossos males.

LIGAÇÕES
Ligações na vida humana?
Será talvez a mais forte
A novela entre as pessoas
Que prossegue além da morte.
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NOVO DIA
Um novo dia aparece,
Temos o beijo solar
E a vida perto nos fala:
“Servir e recomeçar...”

O INIMIGO
O inimigo, muitas vezes,
Quando surge em nossa estrada
É alguém que viveu conosco
Por pessoa muito amada.

O SERVIDOR DE JESUS
Quem ama e serve a Jesus
Seguindo-lhe as diretrizes,
Perdoa aos irmãos errados
E socorre aos infelizes.

ORAÇÃO
Entram em curta oração
Meus sentimentos plebeus,
Agradeço os dons da vida
E peço a bênção de Deus.

ORIGEM DO AMOR
Onde a força que há no amor
É assunto que não me cabe
A origem certa do amor
Somente Deus é que sabe

PERDA
A pessoa quando ama
Acha esta nota na vida,
Quando mostra mais ciúme
Perde a pessoa querida.
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PREVISÕES
As previsões nunca faltam
Com suportes de alarido,
Todos, porém, navegamos
No mar do desconhecido

PROBLEMAS DA PAZ
Filósofos, cientistas,
Inteligências de luz,
Só nos garantem a paz
Quando unidos a Jesus

PRODÍGIOS DO AMOR
Admiro certa mãe
Que tem em si tanto amor
Que a bondade dela própria
Cativou o obsessor.

PROSSEGUE
Servindo ao bem continua,
Espalhando amo e paz,
Do caminho de Jesus
Não se volta para trás.

REALIDADE
Quem se afasta de Jesus
Como sempre tantos vi,
Não muda por própria escolha
Porque não foge de si

RECONFORTO
“Vinde a mim vós que sofreis”
Diz Jesus à alma ferida...
Não nos cura, mas ampara,
Agindo nas leis da vida.
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RELAÇÕES
Se as relações entre dois
Sempre fosse naturais,
O casamento no mundo
Duraria muito mais.

RESUMO DA LEI
Vale a pena recordar
Este resumo da Lei:
“Amai-vos” – disse Jesus –
“Assim com vos amei!...”

SEGREDOS
Há tão amargos segredos
Nos corações intranqüilos,
Que é falta de caridade
O intento de descobri-los

SEGREDOS DA VIDA
A fim de não entendermos
Neste mundo quem é quem,
Deus, nos caminhos da vida
Não dá cópias a ninguém

SOLIDÃO ÚTIL
Quem anda na senda estreita,
Vendo as pedras do caminho,
Prossegue servindo aos outros
Mas prefere estar sozinho.

TRANQUILIDADE
Vive sempre de alma limpa,
Que aceita, serve e se curva
O Céu nunca se reflete
Em lagoas de águas turvas.
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VALIOSA POUPANÇA
Poupa conversa e festança
Onde estejas e onde vais,
Qualquer tempo gasto em vão
É tempo que não vem mais.

USUFRUTO
De nada vale ao sovina
Ser homem esperto e astuto,
O mundo é apenas de Deus
A nossa posse é usufruto.

VIDA ÍNTIMA
Nossos próprios sentimentos
Agindo em luta sem voz,
Igualam-se a tempestade
Rugindo dentro de nós.

VIAGEM ADIANTE
Cada reino quer domínio,
Usando força incomum,
Mas, em milênios se irmanam,
E apenas são três em um.

VIAGENS DA ALMA
Em nós existem três reinos
Que lutam contra a razão,
Por nome são conhecidos:
O Amor, a Paz e o Perdão.

INVENCÍVEL
Dos poderes que há na terra
Que mudam bens de lugar,
A morte é força invencível,
Não se deixa subornar

