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01 – Afetos  Humanos 
Vivita Cartier 

Em várias questões de afeto, 
Eis a lição com que esbarro: 
Cultiva-se amor dileto 
E adora-se um deus de barro. 

��  ��  
 

02 – Alma e Destino 
Regueira Costa 

Dos quadros além da morte 
Eis o mais claro que vi: 
Cada qual entra na sorte 
Que fez por dentro de si. 
  
Toda forma que há na vida 
Por onde a vida se vá  
Guarda outra forma escondida 
Que a morte revelará.  

��  ��  
 

03 – Amar 
Pedro Silva 

Amar expressa na estrada 
Doar-se constantemente, 
Entregar tudo por nada... 
Ser amado é diferente. 

��  ��  
 

04 – Verdades da Vida 
 Chiquito de Moraes 

Mede a coragem que tens 
Quando a tormenta sibila. 
Todos somos bons pilotos 
Quando a corrente é tranqüila. 
  
Fraquezas de irmãos caídos... 
Não te dês a criticar. 
Recorda: um de teus pés 
Um dia pode falhar... 
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Ao companheiro com fome 
Não agridas com sermão.  
Atende à sabedoria; 
Primeiro se lhe dê pão. 
  
Ascensão pede trabalho... 
Serve, porfia, não temas. 
Um problema resolvido 
Encaixa novos problemas. 
  
Agradece os teus empeços 
À Providência Divina 
A escola somente apura 
Aquilo que a vida ensina. 
 
 

��  ��  
 

05 – Amor  Livre 
Adelmar Tavares 

Amor livre – uma expressão 
Que vive a se contrapor. 
Amor em si não é livre, 
Se é livre não é amor. 
 

��  ��  
 
 

06 - Amor  em  Si 
Rita Barém de Melo 

O amor em si lembra o Sol 
Que dissipa treva e bruma, 
Trabalha, serve e ilumina, 
Sem exigir coisa alguma. 
 

��  ��  
 

07 – Análise 
Eugênio Rubião 

Depois de minha viagem 
Para as Verdades do Além, 
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Já não mais tenho coragem 
De censurar a ninguém. 

��  ��  
 

08 – Anotação  da  Verdade 
Mílton da Cruz 

Não te iludas... Todo dia, 
Vemos formas, faces, cromos, 
A fama é fotografia, 
Caráter é o que nós somos. 
 

��  ��  
 

09 – Anúncios  da  Vida 
                                               
O tempo carrega em tudo 
A justiça por escolta. 
De tudo quanto se dá 
O tempo entrega de volta. 

Antônio Bezerra 
 
Em questão de mal e bem 
Nesta lição sempre esbarro: 
Resultado segue ação 
Como a roda segue o carro. 

José Albano 
 
Serve e abençoa conquanto 
As provações dolorosas, 
Embora cheia de espinhos 
A roseira abre-se em rosas. 

Álvaro Martins 
 
Trabalha e serve. No mundo, 
A vida mais longa e bela, 
Recorda ante a Grande Vida 

Henrique Jorge 

��  ��  
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10 – Aprendizado 

Marcelo Gama    
Pensamento da verdade 
Que o mundo jamais desdiz: 
Quem não sofre desventura 
Não aprende a ser feliz... 

 

��  ��  
 

11 - Assuntos  da  Fé 
Pedro Silva 

Dois empeças não entendo 
Nos problemas a transpor: 
Fé vazia de trabalho, 
Coração ermo de amor. 
  
Na crença em que te desdobras 
Buscando o amor de Jesus, 
Recorda: a fé sem as obras 
É ramo que não produz. 

��  ��  
 

12 – Avareza 
Silveira de Carvalho 

Dinheiro guardado sempre 
Recorda, em sono cruel, 
Um cadáver de metal 
Sobre um colchão de papel. 
 
 

��  ��  
 

13 – Bagatelas  de  Poesia 
Lucano dos Reis 
Sentença das Leis Divinas 
Que se grava por dever: 
Quem nunca perde, nem sofre, 
Não sabe compreender. 
  
Quem ama sem pedir nada 
E as próprias dores bendiz 
Encontrou, por fim, na estrada, 



Rosas com Amor 

Francisco Cândido Xavier – Espíritos Diversos 

8 
A bênção de ser feliz. 
  
Muito erro se comete 
Mas não se deve olvidar 
Que o erro maior na vida 
É crer-se livre de errar. 
  
O tempo é um mestre perfeito 
Que ensina, orienta, arruma 
E apaga qualquer problema 
Sem dizer palavra alguma. 
  
Missão de amor sobre a Terra 
Expressa duro combate, 
É a dor que se cristaliza 
Para que a luz se retrate. 

��  ��  
 

14 – Beneficência 
Ormando Candelária 

Quem faz o bem pelo bem 
Jamais alega o que faz, 
Não atrapalha a ninguém, 
Nem se volta para trás. 
 

15 – Cantigas  da  Tolerância 
Ferreira Aguiar 

Se Deus suportasse a lama 
Só por mal gerando o mal 
Ninguém veria uma flor 
Saindo do pantanal. 
  
Se lanço condenação 
Eis a lição com que esbarro: 
O pão que enriquece a mesa 
Vem de uma cova de barro. 
  
Alegrias sobre as dores, 
Quantas no campo da vida!... 
Anota o custo da seda 
Ante a lagarta esquecida. 
  
Não reproves alma alguma 
Em provações dolorosas!... 



Rosas com Amor 

Francisco Cândido Xavier – Espíritos Diversos 

9 
Há muita raiz no lodo 
Para que o ramo dê rosas. 
  
Demonstrando que a virtude 
É sempre amor em ação, 
Deus mostra os astros por jóias 
No cofre da escuridão. 

��  ��  
 

16 – Caridade 
Soares Bulcão 

Socorro ao tormento alheio 
Ungido de amor fraterno 
É a primavera que veio 
Em pleno frio de inverno. 
 

��  ��  
 

17 – Cartazes  do  Caminho 
José de Castro 

Deus não reclama o impossível, 
Só nos pede por dever 
Aquilo que cada um 
Por si já possa fazer. 
  
Caridade por mais sofra 
Penúria, prova ou pesar, 
Tem sempre no coração 
Alguma cousa que dar. 
  
Passar por lama não é 
Fracasso de alma vencida, 
Fracasso é fazer da lama 
A razão da própria vida. 
  
Se almejas subir na vida, 
Olha as trilhas de Jesus: 
Primeiro, o calvário agreste, 
Depois, a ascensão à cruz 

��  ��  
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18 - Cartão  de  Pensar 

Chiquito de Moraes 
Não vale tanto ganhar 
Nas provas que vão vem, 
Mais importante é lutar 
Pela vitória do bem. 

��  ��  
 

19 – Céu 
Targelia Barreto 

Felicidade no Além? 
Temo-la aqui resumida: 
Só há Céu depois da morte 
No amor que se deu à vida. 

��  ��  
 

20 – Ciência  e  Amor 
Sílvio Fontoura 

Ciência ao nível do amor – 
Eis o que a Lei determina. 
Quando falha o coração 
O cérebro desatina. 
 

��  ��  
 

21 – Conquistas 
S. Lasneau 

Lutando, nada tereis 
Daquilo que desejais. 
Cedendo sem covardia 
Conquistareis muito mais. 

��  ��  
 

22 - Consolações 
José Bortolotta 

Às vezes, quem te consola 
E te distrai a contento 
Traz o peito estrangulado 
A fogo de sofrimento. 
 

��  ��  



Rosas com Amor 

Francisco Cândido Xavier – Espíritos Diversos 

11 
 

23 – Corpo 
Pedro Silva 

Guarda o corpo bem cuidado 
Se queres luz e valor, 
Não há quem saiba de arado 
Que sirva sem lavrador. 

��  ��  
 

24 - Couraça 
Lucano dos Reis 

Na vida, a melhor couraça 
Que nenhum golpe aniquila 
É a couraça do perdão 
Na consciência tranqüila. 
 

��  ��  
 

25 – Dedicações 
Chiquito de Moraes 

Conservar dedicações? 
Todos estamos no mundo... 
O poço cede água limpa 
A quem não lhe agite o fundo. 

��  ��  
 

26 – Deduções  do Amor 
 
Viver para o bem dos outros, 
Conquanto nem sempre agradece, 
Não é somente dever, 
É a lei da felicidade. 

 Silveira de Carvalho 
O amor disciplina tanto 
Que, no fundo, aperfeiçoa. 
A conquista de nos mesmos 
Por meio de outra pessoa. 

Júlio Maciel 
 
Bondade mesmo ferida 
Não se aparta da esperança, 
É luz que sustenta a vida, 
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Amor que jamais se cansa. 

Marcelo Gama 
 
Caridade é amor de Deus, 
Apoio aberto e sem fim, 
Que nos conhece os defeitos 
Mas nos quer bem mesmo assim. 

Antônio Chaves 
 
Deus fez do amor e retrato 
Da vida simples e pura; 
A paixão quis imitá-lo  
E deu-lhe a caricatura. 

Cornélio Pires 
 
Vi o amor...É um anjo excelso 
Em lágrimas jubilosas... 
O peito guardado espinhos... 
As mãos espalhando rosas... 

Targélia Barreto 
 
Em toda parte onde está 
O amor em si vem a ser 
Como a fonte que se dá 
Sem pensar em receber. 

Esdras Faria 
 
De toda lição que aprendo 
No estudo em que me aprofundo 
O amor é o maior prodígio 
Que se conhece no mundo. 
  

Manuel Sobrinho 
Amor puro, amor perfeito, 
Em paixões não se embaraça, 
Lembra o sol que aquece o leito 
Passando pela vidraça. 

Sílvio Fontoura 
 
Todo amor é Deus na vida 
A criá-la e engrandecê-la,  
Desde a penúria do charco 
À luz divina da estrela. 

Auta de Souza 
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��  ��  
 

27 – Diante  da  Morte 
Fidélis Alves 

A morte para quem ama 
Não tem mistério ou poder... 
O amor encontra na more 
Um novo modo de ser. 
  
Olha sempre o que produzes 
Se bem ou mal, luz ou treva, 
Que a morte faz o retrato 
Da vida que a gente leva. 
  
Toda morte que a pessoa 
Não pede, nem abrevia, 
É a bênção da liberdade 
Na aurora de novo dia. 
  
Ninguém se acaba na morte, 
Toda morte é uma saída  
Para aquilo que se busca 
Nas ânsias da própria vida. 
  
Para quem trabalha e serve 
Sem desertar do caminho, 
A morte é a brisa da paz 
Chegando devagarinho. 
  
Quem foge às lutas da vida 
Atira-se ao desamparo, 
Em qualquer parte do mundo, 
Rebeldia custa caro. 
  
Morta a lagarta? Qual nada!... 
Inércia não é o fim... 
Transformou-se em borboleta 
Ao claro sol do jardim. 
  
Morte, luta, cinza e sombra... 
Não te aflijas!... Passarão... 
O dia nasce de novo 
Em meio da escuridão. 
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��  ��  
 

28 – Diretrizes do Mais Além 
Casimiro Cunha 

Guarda o que já não te serve, 
Não compres sem precisão, 
Estuda, aprende, trabalha, 
Não dissipes tempo em vão. 
  
Sábio conselho da vida 
Aos grandes, quanto aos pequenos: 
No mundo tem sempre mais 
Quem necessita de menos. 
 

��  ��  
 

29 - Doutrina 
José Nava 

Doutrina é planta que pega 
Dando colheita de paz, 
Mas fruto do que se prega 
Só vem de quanto se faz. 

��  ��  
 

30 – Egoísmo 
Ciro Silva 

Felicidade egoísta 
Tem desenganos fatais 
Porque reclama da vida 
Felicidade demais. 

��  ��  
 

31 – Em  Torno  do  Amor 
                                               

Amar é sofrer sem queixa 
Para ver alguém feliz... 
Observa: o fruto é a soma 
Das lágrimas da raiz. 

Marcelo Gama 
  
Fácil amar a Jesus 
Mas a Judas...isso não... 
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Entretanto, a Lei de Deus 
Manda amar sem distinção. 

Lulu Parola 
  
Morre a carne, mas o amor 
Brota de novo com a vida 
Como o lírio perfumado 
Vem da terra corrompida. 

Vivita Cartier 
  
 
O amor é o astro dos astros 
E, às vezes, belo e profundo, 
Sabe ser feliz de rastros 
Na pior lama do mundo.                        

Vital Bizarria 
  
Amar, - viver para alguém, 
É sacrifício incomum, 
Entretanto, ser amado 
É próprio de qualquer um. 

Pedro Silva 
  
Quem ama recorda o Cristo, 
Sol de amor vencendo a treva, 
E, às vezes, o ente amado 
Recorda a cruz que se leva. 

Toninho Bittencourt 
  
Erros de amor? Silencia, 
Resguarde-te o verbo mudo. 
Porque, em matéria de amor, 
Somente Deus sabe tudo. 

Antônio Martins 
  
Na fonte eterna do amor, 
A força em que Deus nos cria, 
Todos os vermes do charco 
Hão de ser anjos, um dia... 

Américo Falcão  
  
O amor, - essência dos Céus, 
Tão só no amor se resume, 
Pode surgir em mil formas 
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Que é sempre o mesmo perfume. 

Oscar Batista 
  
As almas quando se amam 
Nem a morte as intimida, 
Regressam a berço novo 
E encontram-se noutra vida. 

Antônio de Castro 
  
 
 
Obsessão de quem ama 
Ninguém consegue entendê-la, 
Parece vaso de lama 
Encarcerando uma estrela. 

Auta de Souza 

��  ��  
 

32 – Equívoco 
Belmiro Braga 

Afeição que vive às tontas, 
Sem equilíbrio de lado, 
Não passa, afinal de contas, 
De equivoco prolongado. 
 
 
 

��  ��  
 

33 - Estudos 
Mário Linhares 

 
Podes crer. Felicidade 
Tem um lar em que se asila. 
Reside na casa oculta 
Da consciência tranqüila. 
  
Fracasso, derrota, luta, 
Tristeza, angústia, pesar?!... 
O remédio dos remédios 
Será sempre: trabalhar. 
 
Acerca de julgamento, 
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Eis o que há, meu amigo: 
Encontro sempre nos outros 
O que carrego comigo. 
  
Nossa vida lembra um livro 
Que a existência em si resume; 
A morte quando aparece 
É o índice do volume. 
  
Derrama a luz da esperança 
Nas dores de qualquer nível... 
Prodígio, amparo, socorro? 
Para Deus tudo é possível. 

��  ��  
 

34 – Evolução 
Silveira de Carvalho 

O espírito quando avança 
No bem que a vida requer 
Tem a força do varão 
E a compaixão da mulher. 
 

��  ��  
 

35 – Felicidade 
Marcelo Gama 

Felicidade!... Encontrei-a 
Em mãe humilde e sem nome 
No pão que se lhe estendia 
Ao filho que tinha fome. 
 

 

��  ��  
 

36 – Fonte  Divina 
José Albano 

O amor é fonte divina 
Que desliza clara e bela, 
Mas se está sem disciplina 
O charco arrasa ela. 
 

��  ��  
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37 – Idéias  o  Caminho 
S. Lasneau 

Aviso por toda parte, 
Onde brilhe a Lei Divina: 
A porta da liberdade 
Tem nome de disciplina. 
  
Se almejas subir aos Céus, 
Nas luzes de que dispões, 
Saibamos descer na escada 
 De nossas reclamações. 
  
Escuta. Muitos problemas 
Que o medo feroz te aponta 
A vida chega e resolve 
Sem pedir-nos qualquer conta. 
  
Calamidade por fora? 
Não te iludas, meu amigo, 
Tão só por dentro de nós 
Há verdadeiro perigo. 
  
Buscar Deus nas horas calmas 
De coração calmo e atento 
É a maneira de encontrá-lo 
Nos dias de sofrimento. 
  
Deus te pôs no mar de lutas 
Para atender-lhe ao comando... 
Não durmas. Serve e socorre. 
Alguém esta naufragando... 

��  ��  
 
 

38 – Indicação 
Chiquito de Moraes 

Se procuras elevar-te 
Mantendo paz, a contento, 
Serve sempre, em qualquer parte, 
Na base do esquecimento. 

��  ��  
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39 – Inveja 

José Nava 
Inveja – uma enfermidade 
Que logo se vê com quem... 
Coração que sofre inveja 
Não elogia a ninguém. 
 

��  ��  
 

40 – Julgamento 
Eugênio Rubião 

Se vejo falta nos outros, 
Em vez de cerrar o cenho, 
Busco mostrar a mim mesmo 
As muitas faltas que tenho. 
 

��  ��  
 

41 – Do  Mais  Além 
Deraldo Nevilie 

Aquele que pede mais 
Do que precisa ou convém, 
Às vezes, perde o que quer 
E muito do que já tem. 
  
Quem não espera outra vida, 
Quem não crê em Deus, no fundo, 
Já é morto antes da morte, 
Embora viva no mundo. 
  
O amor se revela à gente 
Nas qualidades divinas 
Começando exatamente 
Pelas cousas pequeninas. 
  
Medicina, além da morte, 
Guarda esta nota segura: 
Culpa trancada no peito- 
Enfermidade sem cura. 
  
Três herdeiras de Jesus: 
Fé – recurso salvador, 
Esperança – escora em luz, 
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Caridade – puro amor. 
 

��  ��  
 

42 – Lei  Bendita 
 Jésus Gonçalves 

Uma lei que nunca erra: 
Reencarnação, lei bendita... 
Cada ser retorna à Terra 
Na lição que necessita. 
 

��  ��  
 

43 – Lição 
Ormando Candelária 

Uma lição luminosa 
Para todos os caminhos: 
- Quem queira regar a rosa 
Há de reger os espinhos. 

��  ��  
 

44 - Mãe 
Irene de Sousa Pinto 

Culpas? Ações deprimentes?!... 
A vida fala, onde pises: 
Não existem delinqüentes, 
Temos irmãos infelizes. 

��  ��  
 

45 - Maturidade 
Adelmar Tavares 

Nas telas da Natureza, 
O sábio é aquele que alcança 
A força da madureza 
Num coração de criança. 
 

��  ��  
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46 – Maternidade 

José Albano 
Mãe por dentro é um anjo em regra, 
Conquanto mulher por fora, 
Que chora quando se alegra, 
Que se alegra quando chora. 
 

��  ��  
 

47 – Mensagens  das  Rosas 
                                                                                                    
Provocações? Olha a roseira 
Leal a Deus, tal qual é... 
Dá rosas a vida inteira, 
Por mais estrume no pé. 

Belmiro Braga 
  
A rosa por si revela 
Nos mais diversos caminhos 
Que uma flor pode ser bela 
Toda crivada de espinhos. 

Targelia Barreto 
  
De exemplos de amor revejo 
O maior que tive à porta: 
A rosa quando sustenta 
O jardineiro que a corta 

Sílvio Fontoura 
  
Parece que a rosa encerra 
Espinhos em profusão 
Para dizer que na Terra 
Não pode haver perfeição. 

Lobo da Costa 
  
A rosa em qualquer jardim 
Do mais nobre aos mais plebeus 
É uma prece de louvor 
Que a terra dirige a Deus. 

José Nava 
  
A roseira é professora 
De humildade e intrepidez, 
Dilapidada e ferida, 
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Floresce e brilha outra vez. 

 José de Castro 
  
Deixa as injúrias ao tempo... 
Perdoa, auxilia e cala... 
A rosa envolve de aroma 
O vento que a despetala. 

Meimei 
  
A morte não vence a vida 
Por muito que a desarrume. 
Tomba a rosa fenecida, 
O Céu recolhe o perfume. 

Auta de Souza 

��  ��  
 

48 – Noras  Amigas 
Sílvio Fontoura 

Nas regras do bem que traças 
Guarda estas notas amigas: 
Do que não convém não faças, 
Do que não saibas não digas. 
 

��  ��  
 

49 – Notas  de  Rumo 
Ciro Silva 

Ante os problemas alheios, 
Não te dês a criticar, 
No fundo de cada vida 
Só Deus consegue enxergar. 
  
Leio no livro da Terra 
Este conceito profundo 
Quem vive só para si 
Não devia vir ao Mundo 
  
Para dar felicidade 
Tão alta quanto perfeita, 
"Fazer os outros felizes" 
É sempre a melhor receita. 
  
Não insistas em queixar, 
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O coração mais tranqüilo 
Que fala só de pesar 
Acaba por atraí-lo. 
  
Se a tua grande afeição 
Já deu tudo quanto tem, 
Não sofras... A provação 
É para teu próprio bem. 
  
Analisa a própria crença 
Onde colocas a fé, 
Segundo aquilo que pensa 
Assim a pessoa é. 

��  ��  
 

50 – O  Mais  Difícil 
Sabino Batista 

Sempre mais fácil vencer 
Tendo vez e tendo voz, 
Mais difícil é saber 
O que fazermos de nós. 
 

��  ��  
 

51 – Obsessão 
Antônio Sales 

Obsessão – dura trama 
Que o verbo não sabe expor – 
É a doença de quem ama 
No lado avesso do amor. 

��  ��  
 

52 – Ódio 
Oscar Batista 

Por mais injúria na estrada, 
Ajuda, ampara, asserena... 
O corpo dura tão pouco 
Que odiar não vale a pena. 

��  ��  
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53 - Paixão 

Cornélio Pires 
Paixão como a reconheço, 
Parece-me um prato assim: 
Puro melado ao começo, 
Jiló à força no fim. 

��  ��  
 

54 – Paz 
Sebastião Rios 

Quem colhe o prêmio da paz  
Na mais alta recompensa 
É a pessoa que se cala 
Quando recebe uma ofensa. 
 

��  ��  
 

55 – Pensamento 
Toninho Bittencourt 

Quem diz que Deus não nos vê  
Nos campos da vida eterna 
Veja o Sol a refletir-se 
No espelho de uma cisterna. 
 

��  ��  
 

56 – Postais  Fraternos 
Chiquito de Moraes 

Para ajudar a quem sofre, 
Diz você que nada tem... 
Não digas, porem: "não posso", 
Na sementeira do bem. 
  
Se você tudo perdeu 
E crê não poder servir, 
Escute: - recomecemos, 
Você consegue sorrir. 

��  ��  
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57 – Pregações 

Jucá Muniz 
Palavra que aformoseia, 
Nobre conselho ao dispor... 
Diante da dor alheia 
É que o teste dá valor. 
  
Tantã lição que se escuta, 
Em palavra bela e rica!... 
Mas se quem fala não luta 
Não sei onde o verbo fica. 

��  ��  
 

58 – Programa 
Casimiro Cunha 

Atende aos próprios deveres, 
Segue o bem por diretriz, 
Ama, esquece-te e perdoa 
Se quiseres ser feliz. 
 

��  ��  
 

59 – Quadro  Triste 
Lulu Parola 

Quadro que mais me embaraça 
Em nosso antigo torrão: 
Homem tomando cachaça, 
Criança pedindo pão. 

��  ��  
 

60 – Queda 
Chiquito de Moraes 

Se caíste, ergue-te e anda, 
Não te algemes ao pesar... 
Vence a fonte muito lodo 
Até que chegue no mar. 

��  ��  
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61 – Quem  Ama 

Auta de Souza 
Amor no amor de uem ama 
Vara fel, pedra, aflição, 
Até que se faz estrela 
Por dentro do coração. 
 

��  ��  
 

62 – Receita  do  Tempo 
 Boris Freire 

Felicidade dos homens, 
Do mais alto ao mais plebeu, 
É fazer sempre o melhor 
Da vida que recebeu. 
 

��  ��  
 

63 – Reencarnação  e  Corrigenda 
Mauro Luna 

A paz com que sonho agora 
É luta que não me atrai... 
Meu inimigo de outrora 
Amanha será meu pai. 
  
Reencarnação... Nova trilha!... 
Terei amanha por filha, 
Segundo as regras da Lei. 

��  ��  
 

64 – Registro 
Auta de Souza 

Ama e serve, sofre e luta... 
Sem lâmina que a sublima 
A pedra largada e bruta 
Nunca seria obra prima. 
 

��  ��  
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65 – Reflexão 

Benigna da Cunha 
Alguém no despenhadeiro? 
Não faças desprezo ou troça, 
A queda de um companheiro 
Amanhã pode ser nossa. 

��  ��  
 

66 – Renascimento  e  Reajuste 
Aderbal Piragibe 

Reencarnação mostra a face 
Da Lei, de forma concisa: 
Cada pessoa renasce 
Na condição que precisa. 
  
Parente fazendo caso, 
Lar terrestre, provação: 
Conta que chega em atraso 
Pedindo liquidação. 
 

��  ��  
 

67 - Rimário de  Fé 
Lucano dos Reis 

Verdade das Leis de Deus 
Tão clara aí quanto aqui: 
Quem busca o bem para os outros 
Encontra o bem para si. 
  
Conserva a razão no afeto, 
Ama aos outros tais quais são. 
Deus colocou a cabeça 
Por cima do coração. 
  
Deus fez o Céu, fez o Sol, 
A Flor, o Sonho, a Beleza, 
Mas também criou o Barro 
De que o Pão se eleva à mesa. 
  
Perfeição distante e inerte... 
Virtude será só isso? 
Nunca ouvi esta lição 
Nas aulas de Jesus cristo. 
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��  ��  
 

68 – Rogativa 
Otoniel Beleza 

Mais amor e menos voz 
Com isso a prece é mais alta, 
Deus sabe mais do que nós 
Tudo aquilo que nos falta. 
 

��  ��  
69 – A Duração de uma Vela 

O amor é a soma dos bens 
Que a todos pertencerão. 
Felicidade onde esteja 
Resulta da divisão. 
 

��  ��  
 

70 - Sobre  a  Felicidade 
Leôncio Correia 

Felicidade, a rigor, 
É uma luz que nunca vem 
Para a trilha da pessoa 
Que nada criou no bem. 

��  ��  
 

71 – Temário  da  Dor 
 

Antônio Martins 
Dor lembra sombra por fora 
Mas, por mais densa sofrida, 
É sempre ação para dentro 
Trazendo mais luz à vida. 
  
O gênio para ser gênio 
Sublime, revelador, 
É força de inteligência 
Crucificada na dor. 
  
No todo da vida humana 
A prova que nos magoa 
Em tudo é a parte de Deus 
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Enobrecendo a pessoa. 
  
A dor que mais ilumina 
Por transformar-se no bem 
Nunca pede compaixão 
Nem atrapalha a ninguém. 
  
A lágrima, em toda estrada, 
Desde a mais pobre à mais rica, 
É uma ilusão que se apaga, 
Uma verdade que fica. 
 

��  ��  
 

72 – Trabalho  e  Amor 
 Auta de Souza 

Segue o ideal que te aquece 
Serve ao bem, seja onde for, 
Trabalho que permanece 
É o que se faz por amor. 
 

��  ��  
 

73 – Trovas  do  Amor 
Quem Ama 
  
Amor no amor de quem ama,  
Vara fel, pedra, aflição,  
Até que se faz estrela  
Por dentro do coração.  

Auta de Souza  
  
Amar 
  
Amar expressa na estrada  
Doar-  se constantemente,  
Entregar tudo por nada...  
Ser amado é diferente.  

Pedro Silva  
  
 Deduções do Amor 
  
Viver para o bem dos outros,  
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Conquanto nem sempre agrade,  
Não é somente dever,  
É a lei da felicidade.  

Silveira de Carvalho  
 
Receita do Tempo 
  
Felicidade dos homens,  
Do mais alto ao mais plebeu,  
É fazer sempre o melhor  
Da vida que recebeu.  

Boris Freire  
  
Rogativa 
 
Mais amor e menos voz  
Com isso a prece é mais alta,  
Deus sabe mais do que nós  
Tudo aquilo que nos falta. 

Otoniel Beleza 

��  ��  
 

74 – Trovas  de  Irmão 
Chiquito de Moraes 

Agora, depois da morte, 
Percebo, de alma sofrida, 
Que a vida que a gente leva 
É o que se leva da vida. 
  
Triunfos em pranto alheio?!... 
Mentira...Conquista vã... 
Muita grandeza de hoje 
É a lágrima de amanhã. 
  
Acende a luz da alegria 
Sem que a sombra te degrade, 
Prazer conjugado à culpa 
É ovo de enfermidade. 
  
Ante insultos do caminho, 
Por mais que o golpe te doa. 
Nunca reclames. Trabalha. 
Nem condenes. Abençoa. 
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Pessoa que te injurie 
Deixa que fique onde está, 
Olvida, serve e perdoa, 
Que a vida responderá. 
 

��  ��  
 

75 – Trovas  do  Reconforto 
Lucano do Reis 

Dificuldade e provas? 
Põe a tristeza de lado. 
Muita aflição do caminho 
É socorro disfarçado. 
 
Perdeste? Não te lamentes. 
Cessa o pranto em que te esgotas. 
A ciência de vencer 
Aprende-se nas derrotas. 
  
O fracasso não existe 
Se o trabalho não te cansa. 
Só não existe vitória 
Onde se perde a esperança. 
  
Injúrias e humilhações? 
Fica nas regras do amor. 
Onde o perdão rege a vida 
O vencido é o vencedor. 
  
Sofrimento quando chega, 
Furtando-te sonho e paz, 
É bênção que o Céu envia 
Para sabe como estás. 

��  ��  
 

76 – Verdades  da  Vida 
Chiquito de Moraes 

Mede a coragem que tens 
Quando a tormenta sibila. 
Todos somos bons pilotos 
Quando a corrente é tranqüila. 
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Fraquezas de irmãos caídos... 
Não te dês a criticar. 
Recorda: um de teus pés 
Um dia pode falhar... 
  
Ao companheiro com fome 
Não agridas com sermão.  
Atende à sabedoria; 
Primeiro se lhe dê pão. 
  
Ascensão pede trabalho... 
Serve, porfia, não temas. 
Um problema resolvido 
Encaixa novos problemas. 
  
Agradece os teus empeços 
À Providência Divina 
A escola somente apura 
Aquilo que a vida ensina. 
 

��  ��  
 

77 – Posições 
Lafayette Mello 

Grandes postos são medidas 
Definindo em mais ou menos 
Os pequenos que são grandes 
E os grandes que são pequenos. 
 

��  ��  
 

fim 
 
 
 
 
 


