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Dedicatória

 Há coisas na vida

Que a boca não fala,

Mas há outras que só

O coração diz;

Também há outras que nem

A boca, o coração transmite.

São os gestos que na sua

Sinceridade emociona os

Sentimentos e escreve:

\\\\\\\\\\\\\\\"O amor é como uma fonte

De água viva, se não cativar morre\\\\\\\\\\\\\\\"!!
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Agradecimentos

 \\\\\\\\\\\\\\\"Ser grato é devolver o ar respirado em cada letra, gesto de bondade\\\\\\\\\\\\\\\"!
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Sobre o autor

 \\\\\\\\\\\\\\\"A cada olé da vida, em cada lágrima um

suspiro de alívio, pois consegui entender quem sou!

Amante da vida, da amizade, do ser bom, pois é

melhor fazer o melhor as pessoas\\\\\\\\\\\\\\\"!
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 Sem luta não há vitória!

Nosso mundão mudou completamente não é mesmo? 

Desde nossa natureza até as pessoas. 

É sabido que tudo muda tudo se transforma, 

mas convenhamos que a temperatura está acima do normal, 

o calor está não só de rachar mamona, 

mas também os corações estão saindo pela boca de tantas aflições, 

desavenças, ou seja nossa temperatura interna está preocupante, 

pois os que eram para nos trazer um refresco, 

nos dar um alívio com ventos de dignidade, 

honestidade são os primeiros a fazer nossa vida ferver de problemas, 

indagações e o pior de tudo que em nome da vida moderna, 

da evolução tecnológica, até mesmo da evolução humana, 

que no final tem mais de desumano, só prejudicam nossa vida, 

nosso coração e vai esfriando as relações de afeição das pessoas, 

até o olhar perde o brilho, as vozes vão ficando embargada, 

pois até pouco tempo o que valia a pena de viver era o ousar no abraço, 

no olhar nos olhos, na prosa a beira do fogão e até mesmo 

o prato de comida partilhado com o irmão, ou seja, o que valia a pena 

era o amor compartilhado, vivido nos gestos simples e que fazer o bem 

não era um sacrifício e sim uma obrigação. 

Aprendemos e estamos deixando nos levar do nosso coração 

de que a medida de amar é amar sem medidas! 

Se tiver alguém errado, quente, mas de veneno do desamor 

são esses que temos visto, encontrado em nosso dia a dia a beira do caminho, 

assistindo, só usufruindo de nossa luta pelo pão de cada dia, 

mas não desanimemos, força, coragem porque sem luta não há vitória! 
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 Como está teu jardim?!

Todos nós devíamos ser como um jardim; florido,  

cheio de cores...hum como seria lindo as pessoas cheirosas,  

meigas como as rosas, as lavandas, enfim cada um com sua beleza!  

Mesmo que há aquele que não goste não pisa,  

não despedaça as flores, pois respeita e apanha somente a que lhe agrada!  

Puxa, como seria bom nosso coração 

estar em sintonia com toda essa beleza existente nos jardins, nas flores,  

na natureza, entender de que somos gente 

 e precisamos do ar puro, do vento, da chuva e da beleza!  

A beleza da natureza, mas também a beleza da alma  

devem estar em sintonia, pois traz vida longa,  

devido as virtudes estarem com forças suficientes para resistir o combate,  

as provações e assim exalar o perfume da bondade,  

pois gentileza gera gentileza! 

Já dizia os grandes filósofos: "Só colhe o que se planta",  

grande verdade, pois já viu alguém plantar milho e colher abóbora!? 

 Como está seu jardim? O que tens plantado? Tens regado teu jardim?  

As vezes se preocupamos demais  

com os espinhos esquecendo de que são defesas 

 e que a beleza da flor, da árvore não diminui com seus espinhos!  

Quem sabe devemos olhar para o outro para ver suas belezas e  

não seus espinhos, pois os espinhos necessitam  

de apoio para que saiam, eis o grande mistério da beleza,  

da alegria, da felicidade: ser canal de graça ao outro,  

ajudá-lo a retirar os espinhos...puxa que emoção lembrar  

da satisfação de minha Mãe Maria em retirar os espinhos  

de meu pé, bem como o bicho de porco, nossa como ela  

adorava retirar...não, não meu filho deixa para amanhã  

que é mais gostoso e vai doer menos...sabe meus amigos 

 hoje em dia parece que espinhos, dor não pode existir,  

que saudade é para os fracos, sinto muito dizer: saudade  

também é amor! Jesus nosso REI do amor foi coroado  

com uma coroa de espinhos, crucificado e venceu  
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a morte...então vamos em frente, coragem para amar e verás 

 um dia como o jardim celeste é lindo!  

O jardim de nossa vida fica muito lindo com sua  

presença, alegria, obrigado!
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 Há um tempo...!!!

Há um tempo para cada coisa, tempo de sonhar,  

tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de chegada,  

tempo de partida...tempo, tempo que não pára, 

 assim devemos vivê-lo como não houvesse amanhã! 

 O relacionamento humano é um mistério, 

 antes e ou algum tempo atrás se a comadre  

demorasse em uma visita, seria uma desfeita  

sem tamanho! Se na visita não aceitasse um  

café ou não sentasse para uma prosa boa,  

como se diz colocar as fofocas em dia,  

nossa seria confusão certa!!! 

 Que coisa, como somos mutáveis,  

hoje em dia a visita está no tal de site, 

 imagina se há tempos atrás a comadre  

que nem olhava para a televisão achando  

que era coisa do demônio iria aceitar visitar  

seus parentes via site, facebook,  

minha nossa quanta diferença,  

o que atraia antes agora se repelem!! 

 Será que isso é cultura mesmo?  

Tudo isso faz parte do pacote como dizem?  

Será que é a evolução das espécies como dizia meu professor?? 

 Sei lá viu, eu sei que nada sei já falava o filosofo!! 

 Meu povo ouvinte precisamos ficar de orelha em pé, 

 de olhos bem abertos porque o tempo urge e  

se não cuidarmos de fazer nossa parte,  

vamos ficar só com as lembranças, isso se tivermos  

o tal de celular para arquivar porque a memória  

tá indo embora de nosso povo, não percebem  

que estão apagando seus arquivos sagrados  

de histórias gravados no coração, pois estão  

querendo que preocupemos somente com o que passa,  

esquecendo, deixando de dar atenção,  
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tempo um ao outro para que o coração  

fique aquecido e nunca pare de bombear amor...a essência da vida!!!
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 Corpo e Alma!

Estamos no mundo da estética, do fit! Se não tiver malhando, 

pensa bem: não é malhar como há 20 anos  atrás, é academia, 

ginástica pra ficar "Top" ao olhar da rapaziada,

 

das garotas ou seja na maioria das vezes consideram que o peso 

está na balança, que o padrão de vivencia está na cintura, nos seios, nas pernas, 

focam o corpo e ai o coração fica vazio, apesar de maior 

fica sem dilatação para os verdadeiros valores para se viver bem totalmente! 

É primordial a saúde, o cuidar de você, das pessoas, mas não ao ponto 

de idolatrar o corpo, colocando padrão de medidas, esquecendo o ser humano, 

o ser gente, filho e filha de Deus que merecem serem felizes, respeitadas(os) 

com gordurinha ou sem gordurinha! Não podemos somente, só cuidar 

do corpo, somos um todo: corpo e alma! 

Assim, devemos buscar uma sintonia para nos sentirmos bem, 

felizes, mas sem se torturar ou se idolatrar, pois todos nós temos tempo de 

validade, precisamos estar cientes, respeitar nossos limites 

de uma maneira sadia, leve sem se martirizar, pois o peso da balança 

muitas vezes só é um sinal de alerta para você caminhar com a família, 

namorado e até mesmo sozinha(o) para refletir não só no teu "peso" da  

balança como também no teu "peso" sobre as pessoas que te rodeiam, 

que buscam serem amigos(as), buscam fazer uma massagem no teu 

coração com uma presença solidária, um abraço, 

uma conversa sadia e só tem encontrado "músculo", 

"força exagerada" e até mesmo nem te encontrado,  

pois penetrou tanto no celular, no digital, que virou máquina 

e só vai desligar quando alguém te desconectar ou tiver uma pane,  

na qual será uma pena te ver na reciclagem, 

correndo o risco do descarte da vida humana, da sensibilidade,  

o conectável com os mais nobres sentimentos,  

do mais nobre valor do ser humano que é o respirar carinho, 

respeito, conhecimento partilhado e enriquecido com o olhar, 

o ver tanto quanto é maravilhoso o brilho 

dos olhos ao ouvirmos: você é fofa, tu és um doce! 
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 Simples, AME, AME...!

  

Olá como vai você?Como vai sua vida, sonhos, planos, projetos, família, enfim como vai sua vida??
Que valor tem dado a "ela"?Que significado tem sido para você?No que mais tem dado valor?Na
vida, nas pessoas ou nas coisas?É minha gente muitas vezes nesta vida damos mais importância
as pessoas quando perdemos, quando não estão a nossa volta, nem sempre valorizamos nosso
trabalho e quando vemos tantos desempregados ai começamos a valorizá-lo!Precisamos estar
mais atentos a nossa volta porque amanhã não nos pertence, só o hoje que existe, portanto
devemos plantar sementes boas,valorizar o que amamos e quem nos ama,pois não temos o
controle desta vida, ela não está conectada em nosso celular, computadores, não, está no coração
de cada um e nós estamos fazendo o quê; para este coração que nos ama, que pulsa forte quando
nos vê, que chora quando não estamos por perto e que enche de vida quando nos envolvemos
num abraço, num carinho...não perca mais tempo, não desperdice mais seu tempo com coisas que
esvaziam seu coração, valorize as pessoas que estão a sua volta, perdoe, ame mais, viva,
agradeça porque o amanhã não nos pertence...o controle está na mão DAQUELE que nos criou,
que nos amou por primeiro  e intensamente como nunca vimos até hoje, então nos resta amar,
amar, plantar sementes de amor em todos corações que encontrarmos pelo o caminho e acreditar
de que vale a pena ser do bem, pois é virtude de vida! Se ainda não conheces o bem , o amor eis
que te apresento: prazer sou o amor, aquele que tudo suporta na dor ou na alegria! Nada temas
pois só se ama aquilo que se conhece e se ainda vês muitos ainda na escuridão brilhe, seja luz,
estrela que guia, o sol que aquece ou a chuva de amor que lava todas maldades, desavenças e
encanta todos os jardins com o canto do amor, não há maior amor daquele de que dá a vida pelo o
irmão. Seja feliz, SIMPLES: AME,AME,AME!!! 
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 AGRADECER, AGRADECER!!!

Agradecer! Agradecer! Hoje fui despertado com noticias tão abençoadas que fico me indagando
como agradecer ao nosso Bom Deus tamanha misericórdia, cuidado, carinho que tem para cada
um de nós!?Puxa, vejo que o nosso egoísmo é muito grande por isso não conseguimos ser
melhores uns com os outros, pois só assim vejo possível agradecer ao CRIADOR por tamanho
amor por cada um de nós!Creio que ficamos mais focados em nós mesmos do que nas pessoas, no
amar o outro sem cobrança, no fazer o bem sem olhar a quem, enfim no ser BOM, porque fomos
criados inteiramente no amor...então porque não agir somente na bondade!? Creio que falta a
humildade do perdão, pois percebo que mesmo não querendo fazer o mal as pessoas, mas com
nosso jeito de expressar, olhar muitas vezes elas ficam considerando que não gostamos delas, ou
que fomos mal educados, indelicados...ou seja não sabemos compreender, entender a
necessidade, a cultura do outro e assim acabamos deixando-o ferido, magoado e ai falta a
sensibilidade, o feeling como dizemos muitas vezes para perceber o fato e recuar, se redimir e
pedir perdão a pessoa e assim o amor, a graça não é obstruída e conseguimos fazer mais pessoas
felizes e também sermos mais felizes! Pode parecer complicado, difícil, mas não é pode crer, só
fazendo a experiência que entenderá a dimensão do amor, da humildade e como os humildes
serão exaltados e como o amor constrói!!!Faça sua parte depois nos conte ok?Ah, e já praticando,
te agradeço prezado poeta, pela tua vida, pela tua partilha, amizade e mesmo distante ou perto
geograficamente te digo que estamos ligados pelas ondas da POESIA e que estas ondas gere em
você mais alegria, mais motivação para seguir teu caminho plantando bondade!!! 
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 ALÔ, ALÔ...!!!

Alô, Alô porque ninguém me atende?! Senhor, meu bom Deus cadê seu anjos? Ninguém atende ao
telefone, já enviei um watsap e nada de resposta!Será que o céu está em recesso?Será que São
Pedro está bravo comigo? Só queria saber do meu amor... foi tão cedo, não deu nem para despedir
direito...puxa a saudade tá doendo papai do céu! Maezinha querida conforta, consola meu coração,
tu conheces bem como é esta dor, este vazio, parece que tudo ficou sem sentido, puxa não sabia
que eu era tão humano! Fico aqui a pensar como tudo é rápido, um piscar de olhos, como
precisamos viver mais e melhor todos os momentos, olhar mais nos olhos, falar do que escrever, do
que twittar, se tocar, sentir o cheiro, pois assim as lembranças reais alivia meu coração quando
penso em você amor!! Que bom que amemos infinitamente, aprendemos um com o outro a se
construir, em se superar para que nos momentos de conflitos, nas horas difíceis da vida, os
ensinamentos, as vivências juntos pudesse nos fortalecer e nos alavancar para águas mais
profundas! Sim, eu creio: Deus é mais, tem sempre algo bom para nós e na dor aprendemos
sermos fortes na vida e na fé!!! Passamos a vivenciar a fé, as virtudes no real, mesmo com as
lágrimas escorrendo pelo o rosto, um "buraco" no peito, somos levados pela fé, a enxugar o rosto, a
massagear o peito e seguir em frente para descobrir nossa missão ou terminar nossa missão já
descoberta!Sim, temos uma missão, não estamos aqui por acaso, tudo tem um sentido, um por
que, e só vivendo, lutando, dando passos que iremos entender cada marca deixada, cada pegada
no chão e no coração de cada pessoa, pois é de lá...no coração que tudo vem e vai!! A cabeça
comanda o corpo, mas o coração comanda a vida, então alimente-o de coisas saudáveis, de
palavras boas, de ações edificadoras que vai fazer seu coração bombear alegria, saúde, felicidade,
energia que vai contagiar todos que te rodeiam e na distância irão dizer: puxa que saudade da
"Maria", do "João"... porque me passavam vida, os momentos com eles eram uma eternidade, eles
tinham luz divina...!!! 

 Entendi, creio que não preciso mais ligar, pois o telefone do céu é a oração... Eternamente
ligados!!
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 A ousadia te traz novos sabores...!

Na culinária, na cozinha sempre buscamos combinar sabores, reinventar, recriar como, por
exemplo, uma lasanha com leite de coco... Hum adoro!!!. Você já experimentou? É incrível,
saboroso, mas creio que poucas pessoas imaginariam essa combinação, mesmo imaginando que é
possível, não arriscam ,esquecem que a ousadia te traz novos sabores, experiências e que muitas
vezes determinadas misturas não dão certo, porém, porque não tentar, experimentar... Errar faz
parte, tudo é uma descoberta e sem tentar jamais saberemos!! 

Vejo no dia a dia diversos administradores, gestores recusando a experimentar algo novo, talvez
por receio, por medo ou por desconhecer. Enfim, somos humanos precisamos a cada dia se
redescobrir, não podemos ficar sem ação, parados só no que nos impõem!! Porém, essa ousadia
em misturar sabores, poderá criar algo novo, diferente, atraente para as pessoas em nosso redor,
aos clientes, colaboradores... Enfim todos se motivam! Misturar pensamentos, equipes, elaborar
uma nova estratégia, arriscar, sem dúvida nenhuma, isto foi fator predominante para que
impulsionasse diversos poetas, músicos, pessoas, empresários, empreendedores a obterem
sucesso em sua área. 

Portanto, é preciso sair de nosso quadrado, de nossa concha, de nosso EU e Criar esses novos
conceitos em sua casa, negócio, relacionamentos, organização com a possibilidade de que a
diversidade é uma riqueza e que podemos "misturar sabores" e obter novos e melhores sabores. 

Sempre houve crises e em momentos de crise, como o atual, talvez esta possa ser a solução que
você tanto procura. Não adianta descabelar, estressar, comer uma caixa de chocolate que sem
ação nada muda. Portanto, a dica é simples: dê espaço a pessoa para aproximarem de você, te
conhecer, partilhar ideias e assim você seleciona as melhores e terá vida nova, amigos novos e um
ambiente inovador, criativo e cheio de novas oportunidades!Creia a ousadia te traz novos sabores!
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 BOM DIA AMOR!!

Bom dia amor!Sem amor não há vida, tudo parece seco, sem beleza, tudo fica chato não é
mesmo?!Como é bom acordar de bem com a vida, pois o amor nos move, motiva e a vida é bela!
Cada segundo deve ser vivido como único, mesmo que as coisas parecem não ir muito bem, pois
tudo passa e só o amor vai permanecer!Portanto como vai o seu amor, qual tem sido a sua medida
de amar?? Conto-lhes que certo dia de muito frio, depois de um dia de trabalho atribulado, cheio de
corre, corre...chegando em casa, minha esposa linda, amorosa me aguardava com a mesa posta,
com café quentinho, torradas assadas no forno a lenha..hum delícia! Chamei minha filha para
assentar e saborear conosco aquele charmoso café, mas ao se servir das torradas, percebi que
estavam queimadas, mas naturalmente me servi e disse humm como eu amo torradas
queimadinhas, obrigado amor pelo carinho, te amo!Tomamos o café com torradas naturalmente,
mas minha filha tudo observava silenciosa. Conversamos um pouco a mesa, minha esposa relatou
seu dia agitado, cheio de afazeres, minha filha comentou sobre seu dia feliz na escola com novos
amigos, novos professores e eu também relatei meu bom dia de trabalho, assim mais tarde fomos
nos preparar para o descanso. Quando passei pelo o quarto de minha filha para dar boa noite ela
cochichou no meu ouvido: Papaii porque você falou para a mamãe que amava torradas
queimadas? Querida, mamãe teve um dia atribulado, ela fez o seu melhor e faz a cada dia, seu
amor por nós é muito mais que uma simples torrada queimada, seu amor vai além, pois uma
torrada queimada não magoa ninguém, porém palavras podem ferir profundamente uma pessoa, a
vida é cheia de momentos lindos e pessoas imperfeitas, mas respeitá-las, amá-las como elas são
fazem a diferença, é o grande segredo da felicidade!Te amo durma bem! 
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 BONDADE

Ser bom hoje em dia parece loucura aos olhos do mundo!Não podemos nos entregar a cultura do
mundo, devemos nos exercitar a cada dia as virtudes primordiais para a vida e a bondade é uma
delas. Ser bom, praticar a bondade no nosso dia a dia não é sinônimo de fraqueza, mas sim de
nobreza... É um gota a gota que pode curar as pessoas, transformar, prolongar suas vidas, mas
que necessita de nossa decisão, ou seja: fazer a nossa parte!A bondade é como um jardim bem
cultivado, aquela flor viçosa e atraente do nosso jardim, portanto como anda seu jardim? Há quanto
tempo faz que você deu um sorriso?Partilhou sua alegria com alguém? Sim, sorrir, mostrar nossa
alegria é ser bom, é querer fazer o bem, é querer plantar a bondade em muitos outros jardins sem
olhar a quem, pois a bondade não faz discriminação, não tem preconceitos, é como um perfume
que ao ser exalado encanta o ambiente, as pessoas e nos motiva em caminhar em direção ao
outro, a conquistar o ambiente não é mesmo?!Humm... Que pessoa agradável, teu perfume parece
com ela: meiga, carinhosa, educada, uma bondade de pessoa!Não é assim que pensamos quando
alguém deste tipo passa perto de nós? Ficamos querendo não sair de perto deste tipo de pessoa,
pois nos agrada, é gentil, seu diálogo, sua conversa faz bem ao nosso coração, ganhamos uma
motivação nova, parece que até não temos mais problemas... A vida fica leve!Portanto que acha de
hoje em diante fazer seu gota a gota de bondade e irradiar seu jardim?! Que a paz esteja sempre
com você e que a bondade te leve a descobrir como a vida é boa!
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 CADÊ SUA POESIA?!

 Por onde anda sua poesia? Seu romantismo ou sua visão realista, mas com uma pitada de carinho
e recheada de sonhos!? Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho
sempre! Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida!Quem já
cantou esta música sabe do que falo, pois não dá para parar de sonhar e muito menos de ter fé,
sim fé, acreditar em dias melhores, num recomeçar sempre, porque a vida é um eterno
aprendizado, uma escola com vários professores com qualificações variadas, mas de um conteúdo
que não se vê nas escolas tradicionais, não, não veremos porque a vida é um infinito de coisas,
cores, sons, jeito, trejeitos enfim é única! Seus alunos são inacreditáveis, pois um dia são alunos no
outro são professores e acontece uma mistura tão genial que nos encanta, motiva, emociona
porque o aprendizado é em tempo real e sua marca é inserida em nós naturalmente!Assim ficamos
encharcados com teu charme, com teu brilho, sim isso mesmo a vida é linda, o detalhe é como tem
pintado, ela brilha como ouro, mas nenhuma riqueza deste mundo a compra, nenhum jardim é tão
colorido como ela e nenhum verso ou poesia pode defini-la, pois por si só te descreve: vida!
Portanto cadê a poesia de sua vida? Só você pode escrevê-la, não percas tempo vá escrevê-la,
pois o poeta de tua vida é você, não temas vida é chorar, sorrir, caminhar, correr, ler, ouvir então
viva e descubra sua poesia! 
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 INDEPENDÊNCIA OU MORTE?!

Muitas expectativas de independência, pois a fé remove montanhas e a semente boa plantada com
irrigação permanente não irás morrer! Nesta vida tudo vale a pena se vivemos intensamente na
busca da felicidade, sempre reconhecendo nosso limite, respeitando as pessoas, mas lutando
bravamente com a graça de Deus conquistaremos a independência. Tudo é uma luta nesta vida,
nada é fácil principalmente para os que zelam pelo caráter, a dignidade, pois parece que está tudo
de ponta cabeça neste mundo de meu Deus!Parece que o mundo quer ser Deus, esquece quem é
o verdadeiro mestre e que estamos só de passagem e ao menos esperar chega nossa hora de
partir! Então para que tanta maldade, hipocrisia somos dependentes uns dos outros, não somos os
donos do mundo, sejamos humildes para entender que a felicidade, a independência financeira,
psicológica, social, política deve acontecer primeiramente dentro de cada um, não podemos ficar
presos em nós mesmos, nas nossas misérias, pois é o que somos miseráveis, fracos, limitados,
carentes então por si só não conseguiremos a felicidade plena! O mistério da felicidade é de que
ela está um pouco em cada um e no momento que saímos de nós mesmos para ir ao encontro da
necessidade do outro somos agraciados pela bênção de nos completarmos, saciarmos nossa
existência, nosso ser gente, humano, pois o divino penetra em nas nossas "entranhas" quando
vamos ao encontro da necessidade do outro, do conhecer o outro, de entendê-lo, olhá-lo, caminhar
ao teu lado e ai a lógica da vida... O divino faz a ligação e tudo muda se transforma como se fosse
um conto de fada, um momento mágico tudo fica leve, calmo e irradiante! Sim, é assim o impossível
aos nossos olhos é possível aos olhos de Deus, então independência ou morte?! Bem eu quero a
independência, o ser livre para amar intensamente a vida, as pessoas, a minha predileta fazendo
com que tudo vale a pena... Sim tudo vale a pena, tudo mesmo, pois somos eternos aprendizes,
portanto eu deixo, eu permito de hoje em diante que você me ensine, por favor, me ensinas o
mistério da felicidade!!!
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 MÃE: CHUVA DE OURO!

Como seria bom hein?! Ter uma chuva de ouro sobre todas Mães, merecido não é mesmo?! Ser
Mãe é um dom maravilhoso! Aquela que gera desde a concepção, seu amor é infinito! Creio que
foram capacitadas por "MARIA" a MÃE modelo, Aquela que sofreu todas dores e desde a
concepção foi capacitada para o amor supremo, renunciou a si mesmo e colaborou com nossa
salvação! Portanto, ser mãe é um dom divino, a alegria transborda em nossos corações ao ouvir o
choro do recém nascido e presenciar o milagre da vida, gerado dentro do ventre de um ser humano
pela graça de Deus PAI! Puxa, que emoção, gratidão...obrigado Papai do céu pela vida de todas
Mães, as presentes, as que estão nos hospitais, as que já estão junto de ti, as que estão conosco e
muitas vezes em meio as dificuldades financeiras, físicas e tantos outros desafios não deixam de
amar seus filhos (as), se dedicam dia e noite para que teus filhos sejam alguém digno, tenham um
futuro melhor ou pelo menos sejam gente, sim gente, com caráter, respeito e amor ao próximo,
buscando plantar o bem que tua mãe tanto desejou!!! Mãe, sei que está nos vendo, ouvindo, sei
que já não tem mais problemas auditivos e que sua atenção dobrou, quem sabe multiplicou sobre
cada um de seus filhos, pois tu eras assim: cuidadosa, preocupada com cada um (a) e talvez não
cuidou de si, nós na inocência, ignorância...bem mãe querida continuas a cada dia em nosso
coração e pela graça de NSRA Aparecida a qual nos consagrou iremos renovar nosso amor, quem
sabe instalar uma válvula no coração do céu para bombear melhor o sangue e com mais amor,
compreensão, fé e oração! Que nosso amor com as mães, nossas lágrimas de alegria, gratidão se
transformem em gotas de ouro simbolizando nosso imenso amor por esse dom maior que é ser
MÃE! Felicidades eternas a cada MÃE!
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 SAUDADE!

 Como é duro controlar a saudade!Parece que os minutos se tornam horas, os dias meses e a
saudade dói no peito e não conseguimos controlar as lágrimas! O tempo parece uma eternidade e
sem sua presença tudo fica sem graça... nunca pensei na sua partida, pois estava tudo tão
colorido!!! 

 Conto com a graça de Deus porque vai bater saudade, ah vai! Vai doer no peito e como vai! Tudo
fica muito difícil!Difícil entender, difícil de engolir, de sorrir... dizem que vai passar, que a própria
saudade vai cicatrizar a ferida, quero crer, eu creio, pois só se tem saudade do que é bom e se
choro de saudade é porque amei! Sim, sei, não sou fraco, simplesmente te amei, amei e vou
aprender te amar na distância também porque estas com o PAI e com ELE tudo se transformam em
BEM, em alegria, eu creio! 

 Jesus, Filho amado do PAI eterno e de infinita misericórdia dai-me a compreensão da saudade que
arde meu peito, que abriu um buraco no meu coração, pois TU sabes e conheces o que é chorar de
amor e por amor! Que minhas lágrimas sejam bálsamo para cicatrizar todas feridas e que subam ao
céu meu amor pela querida que se foi; pelo amigo (a) que dói no peito a saudade, mas que te louvo
e agradeço por acolherem na graça de Teu amor!Assim seja, amém! 
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 POETA, CADÊ VOCÊ!?

Como ser poeta num mundo tão incrédulo!? 

Parece absurdo, nós amamos as pessoas, 

Não aceitamos corrupção, 

Não se conformamos com a injustiça, 

Simplesmente queremos ser felizes! 

Criticamos mas participamos, 

Não concordamos, mas ficamos no canto! 

Sorrimos para não cair em pranto, 

Outras vezes aceitamos a maldade, 

Estampada nas ações, nos olhos de quem um dia teve encanto! 

Puxa poeta porque se esconder? 

Meu caro poeta, a vida não tem preço! 

Prezado poeta os caminhos não são retos 

E as curvas são tortuosas como as pessoas! 

Sim poeta, duvida? Saia da zona de conforto! 

Nunca experimente o que não acredita, 

Seja decidido mesmo na timidez do não! 

Estamos em busca de acertos, 

Consegue reescrever sua rota? 

Não? já está nela! Refaça teus valores! 

Andar na onda é só no mar, 

Não seja espuma do mar, 

Sejas o sal que dá sabor, 

Dá gosto, sentido aos alimentos! 

Não somos diferentes! 

Como pessoas procuramos o sabor ideal, 

Só conseguimos com o respeitar!
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 Doce Fragilidade!

Um dia somos fortes como um touro, em outros frágeis como um bebe! 

Somos dependentes do amor de Deus, portanto sintonizemos todos nossos 

Sentimentos, forças para que alcancemos entendimento desse mistério que 

Nos impulsiona, fortalece e ao mesmo tempo nos amolece, ficamos frágeis, 

Necessitados de abraços, piedade, pois somos dependentes uns dos outros! 

As vezes nos parecemos poderosos, mas ao darmos uma topada verificamos, 

Presenciamos nossa pequenez,que nosso limite é logo ali! Não somos um mar 

De tesouros, mas existe muitos valores a serem descobertos, riquezas escondidas, 

Muito ouro a espera de um escavador, uma mão delicada para tocar, abrir o segredo  

deste coração de imensas virtudes e assim sentir a melodia, ouvir o som brando, 

E o sangue ferver de tamanha emoção, querer, viver, olhar e..., 

A voz doce dizer: Eu te amo!  

Nossa fragilidade vai até um piscar de olhos, um supiro, 

Um abraço forte e aos darmos as mãos vemos que podemos... 

Subir ladeiras, montes e curtir levemente a vida! 

Todos teem uma história, um desejo de amor, 

Mas quanta opção há ao teu lado, a frente, atrás... 

Para que possa desfrutar, conhecer o amor?! 

Talvez exista, mas não vejas devido aos bloqueios em ti, 

Talvez teu olhar está parado na cena que plantou em ti, 

Talvez  em tantas dores esqueceu que nelas surgem 

As grandes libertações, pois o perdão nos faz pintar 

No céu uma armadura de paz com um capacete de humidade! 
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 Coisas da Vida!

A realidade é amarga,

 Porém sempre vencida,

 Apesar das mentiras,

 Preconceitos e ambições!

 Um sentimento sincero

 No momento que vivemos,

 As vezes nos machuca,

 Outros se caducam!

 Porém devemos ficarmos alheios

 As impurezas, as fraquezas,

 Dedicarmos somente aos objetivos

 E anseios, sempre com esperança

 Certeza de que: Deus é por nós!

 Quem será contra nós! 

Há coisas na vida 

Que a boca não fala, 

Mas há outras que só 

O coração diz; 

Também há outras que nem 

A boca, o coração transmite. 

São os gestos que na sua 

Sinceridade emociona os 

Sentimentos e escreve: 

"O amor é como uma fonte 

De água viva, se não cativar morre"!! 
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 Toma posse!Somos vencedores!

Nossa vida deve ser sempre uma alegria, pois somos feitos para a vitória, o sucesso, quem investiu
em nós pagou "caro" e precisamos fazer valer a pena pelo o investimento!Se até agora
conseguimos manter a motivação, superamos os conflitos, as situações de riscos então são porque
nossos métodos sempre focados nas pessoas confirma que somos de alto valor: com habilidade,
capacidade para superar obstáculos e atingir metas!Aprendemos no passado de que time que está
ganhando não se mexe, mas sempre é importante abrirmos novas janelas porque assim
aprendemos, evoluímos com os  novos desafios a frente!Tivemos bons mestres, todos nós como
nossos pais que nos mostraram que vale a pena investir no ser humano. Pacientemente nos
ensinaram que nas pequenas coisas se escondem os mais belos tesouros. Talvez como uma pedra
bruta fomos lapidados pela luta da sobrevivência e assim compreendemos de que a vida é
breve...quantos amigos, entes queridos já se foram não é mesmo?! Nunca esqueça de que o
grande segredo para o sucesso das empresas, do ser humano para ser feliz é investir nas pessoas,
pois pessoas felizes rendem mais e melhor! Nossa grandeza não está nos títulos, mas na
capacidade de compreender as pessoas!Creio que a maior qualidade de uma amizade, uma
educação sadia está na nossa inigualável maneira de se relacionar, na eficiência de se manter o
feedback perto ou longe, pois o grande lucro, a verdadeira sustentabilidade que todos buscam está
no capital humano...confirmando: somos vencedores! Portanto, vamos em frente, coragem, pois
alguém antes de nós nos ensinou que é preciso ter metas, encorajar a sonhar com elas, de que a
vida é um espetáculo inesquecível e aguarda seu protagonista entrar em "cena"...,
quem?Eu!Você!Nós!Só nos resta tomar posse!
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 SOMOS HUMANOS!!!

Olá gente boa!Na luta pela sobrevivência muitas vezes causamos maus, transtornos a nossa vida
como a vida de muitos outros, pois somos imperfeitos! Puxa é uma pena, mas somos humanos,
falamos o que não deveríamos muitas vezes sem necessidade, em outras incomodamos,
agredimos sem intenção, malícia, mas agredimos,prejudicamos as pessoas! 

 Não respeitamos as diferenças, a cultura, a história do outro, seus limites, seu tempo e parece que
o mundo gira em torno do nosso umbigo, nossas vontades e o outro acaba sendo um detalhe!
Assim, acabamos causando prejuízos, tristezas, mágoas mostrando como estamos em falta um
com o outro. Precisamos enxergar que estamos em construção e o outro também, que a felicidade
deve ser construída em conjunto para que o tijolo não caia sobre nossas cabeças! Acidentes
acontecem e as vezes nos machucamos, nos sujamos, criamos feridas, mas para tudo há um
remédio, uma saída! Não podemos parar nos erros, pois estamos em formação e nos somos
responsáveis pela formação uns dos outros, estamos no mesmo barco da vida! 

 É necessário olharmos para dentro de nós mesmos e refletirmos em nossas ações, condutas, pois
o bem que desejamos para nós tem que ser a ação para o outro!A caminhada é árdua, longa, mas
estamos na mesma direção: a felicidade!!Somos capazes de construí-la basta fazermos nossa
parte com humildade, pois nossa vida é uma eterna construção!Aproveitemos a quarentena que se
aproxima momento de fazer o balanço, refletir como está o caixa, o baú, enfim como tem sido
minhas ações? De construtor? Sim ou não precisamos ficar leves, ninguém merece carregar peso,
ficar sobrecarregado...então vida nova, nos esvaziemos para que caiba mais gente em nosso baú e
em nossos corações!! 
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 MULHERES!!!

As mulheres já são naturalmente uma poesia. São muito especiais!Não só para os homens, mas
também para Deus, pois geram vida, se doam não só para si, mas muito mais para gerarem outros
seres humanos!Mulheres vocês são um show a parte, com ingressos limitados. Se ninguém te
falou, com licença vocês são lindas, cheirosas, dão brilho especial a este mundo. Fazem a
diferença em qualquer ambiente e em qualquer profissão. Teu DNA fica em cada atitude tua! 

Obrigado pelo teu dom de mulher, pelo dom em exercer a fertilidade, a maternidade, muitas vezes
a paternidade com tamanha maestria, sem medir esforços e ficar chorando pelos cantos,
caminhos...! 

Que não só hoje, mas que sejam mais respeitadas, valorizadas, que nunca percam a esperança,
pois o jardim da vida precisa seguir brilhante, colorido, teu brilho nos olhos devem se manter
acesos, nada deve ofuscar teu toque delicado, teu cuidado, determinação, a tua voz de comando
exigente, mas que 

acerta a rota e objetivo. Parabéns, acredite, vocês são essenciais ...Como a neblina em dias de frio,
o orvalho da manhã que parecem que ofuscam a natureza, mas na essência simplesmente dão
vida a natureza, faz carinho nas folhas com suas gotículas de amor! A cada manhã os homens com
seus andares desajeitados, são agraciados com o desfile das mulheres pela a casa, lares de cada
um e pelas passarelas do mundo deixando teu encanto! O mundo está em constante mudança
através do clima, das pessoas,mas as mulheres estão além, elas espalham sementes da beleza,
fertilidade, resiliência, sempre 

impulsionando não só os homens, mas o mundo a decifrar as virtudes existentes em cada olhar,
falar, tocar do ser humano! 

As mulheres sairam do coração do "maior" arquiteto do mundo, "intangível artista", portanto,
respeito! Desejo-lhes que tenham mais poetas para dilatar vossos corações com sorrisos! 
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 Só o amor basta!

Será que desde nossa gestação, nascimento estamos numa zona de conforto e por isso temos
tanta dificuldade em respeitar, cuidar do outro?? Parece meio maluco uma reflexão neste sentido,
mas que sentido tem a vida para você?! Nascer, crescer, arrumar um emprego, casar-se e ai dona
Maria?! Vamos ficar nesta roda gigante até quando?! Tudo tem um começo e um fim ou não vamos
crescer no relacionamento, na reflexão da vida e simplesmente ficar tolerando, tolerando e vem um
tsunami, um mar de lama, choramos, ficamos depressivos, doentes...e nada muda, nada nos faz
rasgarmos nosso egoísmo, egocentrismo para enxergarmos que precisamos sermos efetivos nas
ações do bem e que num piscar de olhos tudo passa?! Que só o amor basta!? Que nenhum império
acompanha a morte, que nenhum caixão tem cofre...!!Meu Santo Deus ou santa fé tua em algo,
para onde queres ir?! Estamos de passagem, só Deus é eterno, mesmo centenas duvidando já se
foram!!! Acredite só o amor basta! O amor tem boca, tem som, te traz paz, basta abrir os olhos,
ouvidos ou sentir o tato! O amor transforma lágrimas em sorriso, pois o olhar da pessoa que te
cativou ou mesmo sem dizer uma palavra você sentiu uma presença sincera, mesmo no frio ele
aquece porque você abraçou alguém, doou uma coberta...então abra teu coração, seja grato pela
tua vida e do outro, não espere a dor, a falta de alguém, vá em frente se abasteça de amor...pois o
amor é o bem que tu esperas do outro!Tá difícil? Puxa, nunca foi fácil e a cada minuto são
inúmeras oportunidades para que saiamos da zona de conforto. Aproveite, pois só conhecemos o
hoje! 
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 Sentimentos!

As vezes com os sentimentos

 Feridos e totalmente abalados,

 O coração perde os reflexos,

 Ficando dias com complexo!

 

As vezes sonhamos

 Com um dia lindo,

 Mas quando acordamos,

 Vemos o dia tímido!

 

 As vezes pensamos

 Que apaixonamos, amamos,

 Mas quando amadurecemos,

 Enxergamos o quanto fomos ingênuos!

 

 As vezes pedimos

 A Deus para sermos felizes,

 De repente sentimos...

 Que a felicidade está nos narizes! 
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 Desigualdade!!!

A desigualdade

 É uma permanente

 Em nossa vida, 

Ela é vista de amizade com a ambição!

 

 Somos seres fracos

 Perante o materialismo,

 Não sabemos ser "serenos"

 Defronte ao pessimismo!

 

 Somos desiguais nas opiniões,

 Como no amor e no amar!

 Alguns geram violência,

 Outros procuram a paz!

 

 Muitas vezes não sabemos viver,

 Fazemos da vida uma competição!

 Ignoramos a eternidade...,

 Assim existe a desigualdade!
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 Ingratidão!

As vezes as nuvens 

Parecem pairar...escurecendo 

Nossos horizontes, escondendo 

Acima de nossas cabeças...mistérios!!! 

  

Pensamos, analisamos nossos passos, 

Mas a profundidade e a relatividade, 

Dos fatos e da infinita mediocridade 

Humana ficamos nas nuvens! 

  

Somos tão pequenos... 

Metidos á grandões... 

Que não notamos ao menos 

Nossas ingratidões! 

  

Deus fez o céu e a Terra 

E os homens querem governar 

Seus mistérios e para si próprio, 

Esquecendo que somos filhos... 

Devendo ter respeito e respeitar!!!
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 ETERNAMENTE GRATO!

Nesse mundo tão agitado o párar, o refletir,  

O olhar, observar parece ser coisa rara...! 

Focados no resultado esquecemos  

Que há um tempo para cada coisa,  

Tempo de sonhar, de sorrir, de chorar,  

De chegada, de partida...tempo que não pára,  

E devemos vivê-lo como não houvesse o amanhã!! 

  

O relacionamento, a convivência humana  

É um mistério para a vida,  

É uma riqueza para a evolução humana! 

As diferenças são virtudes preciosas  

Para o crescimento de cada um de nós,  

Hora nos atrai, ora nos repele,  

Mas nos faz repensar e buscar,  

Empenhar-se no bem estar das relações! 

  

Muitas vezes nos passa despercebido  

Á gratidão, o agradecer, ser grato  

Por todos aqueles que mesmo na dor  

Ou alegria se manteve por perto,  

Foi apoio,barreira, mas apesar  

De tudo crescemos como pessoa,  

Profissional, gente, ficamos mais fortes, 

Capacitados para seguir o caminho!! 

  

Deixando novas marcas pelas estradas da vida, 

E também marcando positivamente nossas vidas, 

As pessoas certamente nos enriquecem 

Com as novas mudanças em nossas vidas!!! 

Não tenhas medo, viva e seja sempre  

Grato por todos aqueles que  

Deixaram suas marcas, DNA em sua vida! 
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 PERSEVERE!!!

Pode ser que esteja sendo difícil o ano de 2019, mas tudo é um aprendizado, nunca se deve se
abater pelas frustrações, perdas, pois nossa humanidade está sempre em busca de novos desafios
e querendo entender muitas vezes o que é preciso para ser feliz!?Portanto, precisamos conhecer a
nós mesmos para depois conhecer a felicidade! Creio que irão ficar surpresos, pois Ela mora em
nós mesmos!Sim, parece que temos uma casca dura, uma proteção do EU...! Ah, este Eu prega
muitas surpresas e obstáculos em nosso dia a dia, pois precisamos um do outro, queira ou não,
sem o outro não se completamos, vai ficar sempre faltando algo. As vezes um sorriso, outras
dinheiro ou um simples bom dia! Ficamos querendo mandar no outro e muitas vezes no mundo,
sendo que precisamos simplesmente amar, fazer o bem sem olhar a quem para que o feedback
faça com que sintonizemos uns nos outros de forma leve, alegre, positiva e tenhamos a
confiabilidade inserida nos corações! Te desejo que voce possa sintonizar mais na pessoas do que
no celular, na mídias, que teu coração bata na sintonia do verdadeiro amor, nas coisas que são
essenciais para viver, crescer em estatura e sabedoria!Não fique reclamando do outro, faça tua
parte, respire ar puro, olhe para a frente e veja quantas oportunidades te esperam...muitas
hein?!Não espere o outro decidir por voce, se decida, faça tua escolha, mesmo que erre, irá
aprender com o erro ou com a má escolha! Não se maltrate, a vida é breve, faça valer a pena viver
intensamente e em prol de seus sonhos, objetivos, papai do céu tem planos incriveis para todos
nós, não podemos deixar no baú! Então decidido, vamos fazer a diferença!? Que teu maior
presente seja você refeita(o), restaurada(o), focada (o) em novas conquistas, e desafios! Força,
vamos em frente mesmo que dando voltas, persevere!
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 ALÔ, ALÔ...!!!

Alô, Alô porque ninguém me atende?! Senhor, meu bom Deus cadê seu anjos? Ninguém atende ao
telefone, já enviei um watsap e nada de resposta!Será que o céu está em recesso?Será que São
Pedro está bravo comigo? Só queria saber do meu amor... foi tão cedo, não deu nem para despedir
direito...puxa a saudade tá doendo papai do céu! Maezinha querida conforta, consola meu coração,
tu conheces bem como é esta dor, este vazio, parece que tudo ficou sem sentido, puxa não sabia
que eu era tão humano! Fico aqui a pensar como tudo é rápido, um piscar de olhos, como
precisamos viver mais e melhor todos os momentos, olhar mais nos olhos, falar do que escrever, do
que twittar, se tocar, sentir o cheiro, pois assim as lembranças reais alivia meu coração quando
penso em você amor!! Que bom que amemos infinitamente, aprendemos um com o outro a se
construir, em se superar para que nos momentos de conflitos, nas horas difíceis da vida, os
ensinamentos, as vivências juntos pudesse nos fortalecer e nos alavancar para águas mais
profundas! Sim, eu creio: Deus é mais, tem sempre algo bom para nós e na dor aprendemos
sermos fortes na vida e na fé!!! Passamos a vivenciar a fé, as virtudes no real, mesmo com as
lágrimas escorrendo pelo o rosto, um "buraco" no peito, somos levados pela fé, a enxugar o rosto, a
massagear o peito e seguir em frente para descobrir nossa missão ou terminar nossa missão já
descoberta!Sim, temos uma missão, não estamos aqui por acaso, tudo tem um sentido, um por
que, e só vivendo, lutando, dando passos que iremos entender cada marca deixada, cada pegada
no chão e no coração de cada pessoa, pois é de lá...no coração que tudo vem e vai!! A cabeça
comanda o corpo, mas o coração comanda a vida, então alimente-o de coisas saudáveis, de
palavras boas, de ações edificadoras que vai fazer seu coração bombear alegria, saúde, felicidade,
energia que vai contagiar todos que te rodeiam e na distância irão dizer: puxa que saudade da
"Maria", do "João"... porque me passavam vida, os momentos com eles eram uma eternidade, eles
tinham luz divina...!!!
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 MORENINHA LINDA!

Conheço uma moreninha, 

Que é uma gracinha, 

Dança como bailarina 

E sorri como menina! 

  

Minha amiga moreninha, 

É elétrica e cheia de energia, 

Teu rosto tem ar de magia, 

Tua simpatia é o que contagia! 

  

As palavras confundem as vezes, 

Em sua boca, pois a timidez 

Sempre lhe alcança, causando 

Embaraço em sua aparência! 

  

Não conheço teu corpo, 

Pois te respeito, 

Conheço teu sorriso, 

Tem o brilho do sol!
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 A MELHOR IDADE!

Tem gente de toda idade, 

Tem gente boa e cheia de felicidade, 

Tem prosa boa e gente bonita, 

Tem roda de prosa muito porreta, 

NiNguém se cala, todos querem prosear! 

Eta coisa boa essa melhor idade! 

  

Aqui se faz amizade, 

Aqui se abre o coração, 

Não se tem falsidade, 

Não se tem palavrão, 

Aqui se tem identidade, 

Com a família e com a cidade! 

Eta coisa boa essa melhor idade! 

  

Ninguém é politico, 

Mas tem cultura com fartura, 

Não se engasga com o tom critico, 

Muito menso se esconde na cadeira, 

Mostra a cara, abre o peito com bravura, 

Diz não a corrupção, E cheios de emoção aquece nosso coração! 

  

Não se avexe com meu cordel, 

Pois a alegria está presente, 

Não tem lugar para a tristeza, 

Pois o amor é uma imensidão, 

Que dilata, aquece nosso coração! 

  

Tem dia que acordo sonhando, 

As horas passam devagar, 

Pois não vejo a hora de dançar, 

Delirar, com a alegria de reencontrar, 

Os amigos que acabei herdando, 
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Pois ganhei uma nova família, 

Com a bondade do Senhor da Glória!
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 GENTILEZA GERA GENTILEZA!

"Nada acaba quando termina, ninguém está abaixo de ninguém e nada"!

 Qual é sua visão cultural no momento? Já pensou nisso? Como você se encontra como pessoa,
profissional, amigo, mulher, homem...ou ainda não se encontrou? Estamos de passagem, mas o
que estamos deixando de mensagem? Será que não temos nada a dar, a fazer, a contribuir para a
melhoria deste mundo que vivemos, se relacionamos, sorrimos e choramos? 

A cultura inicia-se quando há troca de informações, portanto ficar "preso", fechado em nós mesmos,
no achismo, no celular não iremos contribuir para que o mundo seja melhor e muito menos para
que sejamos melhores! Talvez você esteja refletindo de que já é bom ou talvez que está bom
assim, então reflita no seu perfil, que qualidades se destacam em você: sou prestativo, organizado,
paciente, comprometido, sei trabalhar em equipe, respeito as pessoas, sou honesto, ético,
simpático, criativo, pró ativo?? São qualidades básicas, mas que fundamentam bem nossa vida,
relacionamento, nosso viver e elas estão em suas ações? 

Muitas vezes dizemos de que não temos culpa do mundo ser assim: as vezes bruto, corrupto,
ingrato, mas já dizia os grandes filósofos de que "gentileza gera gentileza", mas temos muito ficado
a desejar não é mesmo? Sempre preferimos que o outro seja gentil, mas eu nem sempre sou e
sempre acompanho a "onda" e quando deparo em alto mar correndo risco de afogar-se que
desperto de minhas limitações, incoerências e falta de cultura! Será que não está na hora de
refletirmos de que todos nós temos uma parcela de culpa com todas incoerências que acontecem
ao meu redor e que minha ação gera uma reação positiva ou negativa conforme minha cultura?!  

Um dos princípios da cultura é o cuidar do outro, portanto nada acaba quando termina, ninguém
está abaixo de ninguém e nada, assim sendo, que saibamos de hoje em diante agir diferente, não
ter medo do diferente e ver que nossas diferenças são riquezas desde que compreendamos ou
busquemos compreender: "gentileza gera gentileza!!!
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 A ALEGRIA!

A alegria 

É adjetivo 

De felicidade! 

Ao alcançarmos um objetivo! 

  

O objetivo 

É o complemento 

Do sentimento alegria! 

  

Não existe regra, 

A alegria é a emoção! 

De um sorriso, até um choro! 

  

Alegria é vida, 

Como viver é alegria, 

Procuro e quero da vida, 

O mais simples: alegria!
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 BEIJO!!!

Suave como a neve, 

Quente como o verão! 

Sacode o coração, 

Apertando a respiração! 

  

No namoro, 

É uma necessidade, 

Responde muitas perguntas, 

Quando dado com sinceridade! 

  

No beijo 

Podemos transmitir: 

Desde simpatia, até pressentir, 

Um amor que está por vir! 

  

Considero o beijo, 

Uma curiosidade, 

Uma atração emocionante, 

Trazida por um "mágico" instante! 
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 É tão bom...!!!

É tão bom amar, 

Sentir o desejo de alguém, 

É tão bom pensar, 

Querer alguém! 

  

É tão bom o coração, 

Acelerar por alguém, 

Os olhos brilham, 

O carinho, o afeto aparece! 

  

É triste pensar, 

Que acabou o amor, 

Sumiu a sinceridade, 

Apagou a felicidade! 

  

É tão bom amar, 

Descobrir o amor, 

Esquentar a sinceridade! 

Iluminar a felicidade! 

  

É tão bom, 

Ter fé, esperança, 

O coração fica alargado, 

Cabendo um amor deslumbrado!
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 Timidez!

Parece um encanto, 

O rosto avermelha, 

A vergonha se espalha, 

Procurando um recanto! 

  

O coração acelera, 

As palavras se escondem, 

O olhar se desepera... 

Procurando coragem!! 

  

Que coisa estranha, 

Parece carência, vergonha, 

Talvez inexplicável, 

Ou até parece algo pecável! 

  

A personalidade é um mistério, 

Nos reserva segredos e fofocas, 

As vezes não tem critério,  

Como a timidez que nos sufoca!
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 ME BEIJE!!!

Na euforia da amizade,liberdade, 

O sangue acelera a entrega, 

Os olhos parecem brilhantes, 

Porque o amor é contagiante! 

  

Sinto o coração, 

Bater forte perto de ti, 

Pois tenho a sensação, 

Que gamei em ti! 

  

As palavras inovam, 

Sem medo da despedida, 

Renovam a esperança, 

Nos enchem de paixão! 

  

Gosto do amor, 

Gosto da flor, 

Por isso não me deixe, 

Por isso...me beije!!! 
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 SAUDADE!

A saudade já 

Invade o coração! 

E pede para que haja 

Paciência e compreensão! 

  

Fico a pensar 

Em tamanha dedicação, 

Algo que abala a emoção, 

Dando força para se encorajar! 

  

Não teem como agradecer, 

Tanto carinho, amor, 

Gestos que nos engrandece, 

E nos dá prazer em retribuir! 

  

As vezes chego a refletir, 

Que meu orgulho, 

Não deixa fluir o olho no olho, 

Palavras como: Eu te amo!!!
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 BELEZA! VIRTUDE!

A maior beleza, 

É aquela que não vemos, 

Apenas sentimos, queremos, 

Sim o mínimo de avareza! 

  

Ser bonita, bela, 

Não precisa morar em Ilha Bela, 

Basta ter carater, amor, 

Que a beleza pegará com fervor! 

  

Não existe o feio, 

Deus faz tudo para todos! 

Mas para cada jeito, 

Existe o olhar da mais bela! 

  

Não basta ter beleza, 

Sem ter dignidade, 

Seria como ter lua de mel, 

Mas não ter a virgindade! 
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 EM BUSCA DO AMOR!

Para viver precisamos, 

Não só de água, ar, 

Mas também de carinho, amor, 

Alguém para se realizarmos! 

  

Apesar dos defeitos, 

A ambição e os preconceitos, 

Que afligem a nossa personalidade, 

Uma companheira é necessidade! 

  

As vezes a procura, 

Nos deixa frustrado, 

Pessimista perante as dificuldades, 

As necessidades de renúncia! 

  

Na busca de um amor, 

O bom senso e o carater, 

É essencial para não ferir-se, 

Para quem sabe, encontrar alguém!! 
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 SOLIDÂO!!!

Dói lá no fundo, 

O coração é o seu profundo... 

Conhecedor, é quem suporta, 

Suas investidas e mexidas!! 

  

Todos querem carinho, 

Desejam companhia, amizade, 

Mas as vezes encontramos espinhos, 

Machucando por inteiro nossa personalidade! 

  

A vida, pedimos o máximo, 

Respeito, felicidade, 

As pessoas pedimos o mínimo, 

Carinho, respeito e amizade! 

  

É uma pena que o mundo, 

Nem ao menos nos respeita, 

Tratando-nos sem compaixão, 

Sobrando-nos apenas a solidão!
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 OLHANDO-SE!!

Minhas escritas, 

São coloquiais, 

Mas jamais, 

Escondem as emoções! 

  

As vezes sinto 

Ultrapassar os preconceitos, 

Intuitivo, na vibração, 

De uma vida mais solidária! 

  

Penso em ser poeta, 

Mas não quero ser um poema, 

Quero ser um poeta, 

Sem nenhum problema! 

  

Não quero ser esperança, 

Quero passar a esperiencia, 

Vivida, sentida, 

Por um coração "criança"!
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 CARENCIA!!!

Sentimento doído, 

Machuca, amargura, 

Dificil para quem está sentindo! 

  

Sentimentos de solidão, 

Entristece o coração,  

Penetra o intimo, 

Atrapalhando nosso ritmo! 

  

Devemos conscientizar, 

De nossas fraquezas, 

Com isso amenizar, 

Nossas avarezas e trsitezas! 

  

Neste sentimento chato, 

Que é a carencia, 

Devemos ter paciência, 

Para que não torne nato!
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 ACREDITE!

Nunca se apaixone, 

Por uma falsidade, 

É muito desgastante, 

Deixa o coração sufocante! 

  

O coração não escolhe, 

O caminho da paixão, 

Mas pode evitar a ilusão, 

A gamação por um coração pobre! 

  

É dificil evitar, 

O contato, a visão, 

Mas o coração, 

Não merece chorar! 

  

Por tudo isso, 

Nunca pense nisso, 

E sempre acredite, 

A insensibilidade pega até os sensíveis!
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 AS VEZES!!!

As vezes as estrelas, 

Dizem, falam, mostram, 

Mais que os homens... 

Basta entende-las! 

  

As vezes a humildade, 

Reflete a educação, sinceridade, 

Que muitos homens desprezam, 

Sem ao menos conhece-la! 

  

As vezes sonhamos, 

Com a felicidade, 

Que muitos homens procuram, 

Mas a mediocridade, 

Tapa os seus caminhos! 

  

As vezes esquecemos, 

De lembrar de Deus, 

Quem nos dá a vida, 

Falta fé aos homens!
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 DINAMISMO!!!

Total energia, 

Muita magia, alegria, 

É um novo dia, 

Seja otimista, positiva! 

  

A felicidade nasce, 

Do objetivo, da determinação, 

Vivida pela cabeça e o coração, 

A avareza padece...! 

  

Somos uma passagem, 

Portanto nossa imagem, 

É o que permanece 

Na lembrança...! 

  

Nunca despreze, 

Tua capacidade, 

Tua criatividade, 

Dedique-se, renuncie, 

A comodidade!!
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 Somos todos uma águia!

Somos todos uma águia, 

Temos vocação para o alto, o infinito, 

Não podemos permitir que o mito, 

A magia da liberdade nos dê apatia! 

  

Todos cantam sua pátria, 

Também vou cantar a minha, 

Com vibração, libertação, 

Para que  nosso voo atinja o céu, 

E não fiquemos a ciscar o chão! 

  

A águia voa acima das montanhas, 

Sempre nos olhos a direção do sol, 

E os homens voam com os olhos na ambição, 

Rumo a duras novas manhãs! 

  

Não permitamos que nos, 

Condenem a mediocridade! 

Cantemos nossa terra, 

Em busca de liberdade e felicidade!
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 AMAR!!!

É querer ser feliz, 

É querer alegria, 

É buscar magia, 

É sentir felizzz! 

  

É renunciar... 

É dedicar-se, 

É admirar-se, 

É querer amar! 

  

É lutar, 

É sonhar, 

É chorar, 

É sorrir! 

  

É ter um objetivo, 

É ser criativo, 

É buscar a emoção, 

É cativar o coração!
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 Virgem!!!

Virgindade é totalmente, 

Sexo ou complexo, 

Amadurecimento ou veemente, 

Um ato sem reflexo!? 

  

A hereditariedade, 

Transmite e censura, 

Emoções que na realidade, 

São verdadeiras ternura! 

  

A virgem é por querer, 

Acreditando que em ser, 

Sempre livrará dos preconceitos, 

Do receio, dos maus jeitos...!! 

  

Outras virgem não querem ser, 

Mas não entende por que não ser! 

Outras imaginam ser, 

Mas desconhecem como não ser!
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 Mistérios!

As vezes as nuvens, 

Parecem pairar, escurecendo, 

Nossos horizontes, escondendo, 

Acima de nossas cabeças...mistérios! 

  

Pensamos, analisamos nossos passos, 

Mas a profundidade e a relatividade, 

Dos fatos e da infinita mediocridade 

Humana nos deixa nas nuvens! 

  

Somos tão pequenos, 

Metidos a grandões, 

Que não notamos ao menos, 

Nossas ingratidôes! 

  

Deus fez o céu e a terra, 

E os homens querem governar, 

Sem mistérios e para si próprio, 

Esquecendo que somos filhos..., 

Devendo ter respeito e respeitar!
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 Respeitar a Vida!!!

Respeitar a vida, 

É respeitar a individualidade, 

De cada ser: racional ou irracional, 

É ter sensibilidade, 

Consigo e contigo mesmo! 

  

Respeitar a vida, 

É entender qualquer sentimento, 

Como uma busca de felicidade, 

Como uma busca de sinceridade! 

  

Respeitar a vida, 

É amar a vida, 

Respeitando seus caminhos, 

Com ou sem espinhos! 

  

Respeitar a vida, 

É dar limites ao 

Teu coração, é diferenciar, 

Uma ilusão de uma paixão!
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 A criança!!!

Sinto saudade, 

De minha infância, 

Daquela liberdade, 

Sem repressão e carencia! 

  

Sinto saudade, 

Daquela inocencia, 

Dominante na criança, 

Que me dava força e esperança! 

  

Sinto decepcionado, 

Com o erotismo, 

Com a repressão, 

Ocasionada ao coração da criança! 

  

Sinto preocupado, 

Com o progresso do mundo, 

Que só nos traz desconfiança, 

Apagando a esperança da criança!
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 Todos cantam sua Patria! Também vou cantar a minha!

Todos cantam sua pátria... 

Também vou cantar a minha, 

Porque não quero adiar minha prosperidade, 

Quero encontrar a felicidade! 

  

Não quero ser solitário, 

Por isso vou cantar a minha Terra (Pátria), 

Com muito amor, sem guerra, 

Com o coração feliz,solidário! 

  

Não vou ser infeliz, 

Não vou ficar na duvida, no talvez, 

Pois sou uno com o poder que me criou, 

O mundo vai entender quem sou!! 

  

A coragem é a capacidade, 

De enfrentar o que se pode imaginar, 

Devemos confiar, experimentar, 

Assim a vida fica empolgante... 

Trazendo-nos felicidade! 
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 Ousadia!

No dia a dia diversos setores, gestores,  

Recusam a experimentar a inovação,  

Talvez por receio, medo ou desconhecer! 

 Enfim, somos humanos, a cada dia um indagação,  

Não podemos ficar sem ação, parados no que nos impõem!!  

Porém, a ousadia em misturar sabores,  

Poderá criar algo novo, diferente, atraente,  

Ao nosso redor, aos clientes, colaboradores...  

Enfim todos se motivam, criam apetite!  

Misturar pensamentos, equipes, elaborar uma nova estratégia,  

Arriscar, sem dúvida nenhuma,  

É fator predominante para que impulsione diversos poetas,  

Músicos, pessoas, empreendedores a obterem sucesso. 

Portanto, é preciso sair de nosso quadrado,  

De nossa concha,nosso EU e criar novos conceitos, 

 Em casa, negócio, relacionamentos, organização  

Vivenciando de que a diversidade é uma riqueza,  

Que podemos "misturar sabores" e obter novos, melhores sabores! 

Sempre houve crises e em momentos de crise,  

Como o atual, talvez esta possa ser a solução  

Que você tanto procura. Não adianta descabelar, estressar,  

Comer uma caixa de chocolate, que sem ação nada muda! 

Portanto, a dica é simples: dê espaço,  

As pessoas para aproximarem de você,  

Te conhecer, partilhar ideias e assim você seleciona,  

As melhores e terá vida nova, amigos novos,  

E um ambiente inovador, criativo, 

E cheio de novas oportunidades! 

Creia a ousadia te traz novos sabores!
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 TU!!!

Tua cabeça não é um pensar, 

É uma nuvem carregada de mistérios, 

Que cobre e descobre corações, 

Que encanta com suas colacações! 

  

Tua cabeça deslumbra, 

Torna infinito a alegria, 

Deixa demais sua magia, 

Te ouvir é como dizer: sorria! 

  

Tua cabeça é um encanto, 

Amadurecida, cheia de vida, 

Isso torna-a suave, meiga, 

Como caminhar nas nuvens! 

  

Somos feitos de qualidades, 

Defeitos, mas a felicidade, 

Não tem preconceito e nem idade!
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 Sair das câmeras!

Sair das câmeras é necessário, 

Sair das cãmeras é preciso, 

Sair das câmeras é decisivo, 

Sem cãmera ficamos real, 

Sem câmeras ficamos leal! 

  

Que câmeras perseguidoras, 

Sempre me hipnotizam, 

Sempre me futilizam, 

Sempre ignoram, 

Sem valorizar meu olhar! 

  

Que foco é esse?! 

Que imagem querem?! 

Sou gente, tenho cor , 

Tenho cheiro, sinto odor, 

Vejo além da imagem! 

  

Será que é a pandemia?! 

Será que é a anemia humana?! 

Será que é a atrofia emocional?! 

Creio ser a busca do essencial, 

Como a bússola do marinheiro, 

Que busca a rota do verdadeiro! 
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 Somos humanos!

Será que sei o que me faz melhor?! 

Será que conheço o suficiente?! 

Será que sou mesmo do bem?! 

Só sei que nada sei!!! 

  

Somos muito frágeis, limitados, 

Falta muito em nos conhecermos, 

Ficamos muito no dia a dia atarefados, 

Ligados naquilo que não conecta ao verdadeiro!! 

  

É urgente sairmos de nós mesmos, 

Refazer o aprendizado humano, 

Consolidar o espiritual e ficar real... 

Com a natureza e a beleza de cada ser! 

  

A felicidade mora em nós, 

Somos impulsionados por ela, 

Não podemos fugir dela, 

Basta assumirmos ela em nós! 
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 Cadê você?!

Ah, que saudades de voce...! 

A pandemia nos afastou, 

As pessoas se amendrontaram, 

O mundo mudou e voces se esconderam!? 

  

Que vida é essa?! 

Pára o mundo que quero descer...! 

Gente que vai, gente que vem, 

Ninguém fala, só chora...! 

Que vida é essa!? 

  

Não se confunda, Deus é Deus! 

O barulho é do "encardido", 

Não se assuste, Deus é Pai! 

Faça tua parte e nâo se aflija! 

  

Orai e vigiai! 

Não esqueça que és filho(a), 

Obediência te leva ao bom caminho, 

Humildade te faz ouvir o bom conselho, 

Fé nos capacita as vitòrias! 
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 O Vazio!

Muitas vezes nos consideramos vazios, 

Outras vezes parecemos desconectados, 

Sim, continuamos gente, mas meio vago! 

Parece que perdemos o cheiro, o sabor, 

Ou simplesmente estamos questionando si mesmo! 

  

Nada deve abalar nosso coração, 

Calma, somos gente acredite...! 

Portanto, respire fundo e siga em frente! 

Teu caminho continua e o meu também! 

Tá tudo funcionando, falta você. Acorde! 

  

É sonho?! Viajei dentro de mim?! 

Creio que sim, foi bom, me avaliei! 

Vou traçar novas metas, rotas e seguir...! 

Não se aflija logo tudo normaliza. 

  

As vezes nós mesmos somos virus! 

Sim, contaminamos até nossos pensamentos! 

Entramos em pane, erramos a rota, 

Abrimos portas erradas, enfim fechamos portas! 

Nada é um fim, tudo tem um recomeço. 

Sim, força, acredite em você, seja você de verdade!
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 Nossa Imagem...!

Nossa imagem revela nossas profundezas, 

É como fotografar a vida, suas cicatrizes, 

Outras revelar os segredos, 

Em outras revelar quem fomos, somos... 

Eternas pessoas, histórias reveladas! 

  

Nosso olhar muda, transforma... 

As vezes revela nossas dores, 

Outras demonstra as alegrias, 

Num sorriso, lágrimas, abraços, 

Enfim sacraliza o momento vivido! 

  

Nossa imagem num quadro, 

Nosso rosto colorido, fosco... 

Não importa, vale o brilho do momento! 

Imagem vivida em um segundo... 

Talvez imortalizada por um momento! 

  

Somos reflexo de muitas histórias, 

Somos imagem verdadeira da vida, 

Coletada a cada passo, flash, clik... 

Se traduzindo na imagem, papel, 

Efetivando o nosso verdadeiro ser!
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 Eita Vida!

Vida cheia de mistérios, 

Vida cheia de desejos, 

Vida cheia de sonhos, 

Vida, eita vida! 

  

Vida é ser eu, você, 

Vida é respirar, se expôr, 

Vida não é só cor, 

Vida é ajudar colorir! 

  

Vida é um caminhar, 

Vida é flutuar nos problemas, 

Vida é remar para vencer as ondas, 

Vida não é só um mar de maravilhas! 

  

Vida segue teu destino, 

Vida segue teus propósitos, 

Vida é um dom incrivel, maravilhoso, 

Vida é um descobrir contínuo, 

Vida não é se esconder...creia! 

 

Página 71/71


