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Prefácio.

Essa obra de Avany Frossard e dos seus
espíritos mentores é recheada de carinho e
amor. Pois, as mensagens e pensamentos
aqui escritos são para ajudar a você, leitor, a
atravessar caminhos difíceis.
Que as doces palavras descritas sirvam para
você como gotas de luz que caem na
escuridão

e

que

aos

poucos

vão

se

fortalecendo e iluminando os caminhos a
seguir na vida.
Espero que encontre muita paz ao ler cada
mensagem carinhosamente aqui expostas.
Boa leitura.

3

Jesus ouvia com sabedoria, falava com
maestria e até hoje ensina os doutos de nossos
dias.

***
Conquiste um elo de esperança na corrente de
seu coração e você se sentirá fortalecido
quando os tropeços da vida lhe atrofiarem.

***
Quero fazer muitos amigos assim eu me
sentirei perfeita e me sentirei uma mulher
honrosa para carregar as flores do evangelho
do meu amigo Rei. ” Jesus”.

***
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Se eu não chorar agora, não chorarei depois.
Quero colocar as emoções para fora e deixar
que a tristeza de minha alma vá embora.

***
No céu encontrará a luz que quer alcançar e
você entesourará a luz que quero para o seu
olhar, e seu coração os sonhos que um dia terá
que alcançar.

***
Jesus ouvia com sabedoria, falava com
maestria e ministrava com galhardia.

***
Conquiste o inimigo ele é um perigo e só lhe
trará prejuízo. Faça-o seu amigo antes que ele
destrua o pouco que tens adquirido.

***
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Quando a ti dirijo uma palavra gosto de olhar
no fundo do seu olhar, assim posso
compreender o que se passa dentro de seu ser.

***
Jesus quando escrevia deixava o mundo
encantado e quando falava, deixava o povo
maravilhado.

***
Quero ser a luz para brilhar o seu interior nos
dias escuros de maldade e dor.

***
Você me fez sorrir e chorar é uma sintonia que
vai e vem, parece uma música que faz chorar e
me dá alegria também.

***
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Jesus era elegante até no caminhar e deixava o
Pai a pensar, será que não exagerei na beleza e
no olhar?

***
Quando a ti dirijo uma palavra gosto de olhar
no fundo do seu olhar, assim posso
compreender o que se passa dentro de seu ser.

***
Vou ver o sol nascer porque quero a Deus
agradecer o dia que está se iniciando. Rezo
uma prece para a paz que o meu coração está
sentindo, é só isso Deus que estou te pedindo.

***
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Jesus quando caminhava deixava na areia suas
pegadas que o vento apagava, mas o amor era
tanto que a luz novamente desenhava.

***
O homem que pensa grande só no pensar estará
crescendo.

***
Lute por uma causa e não por uma
inconsequência.

***
Para brilhar é preciso arrebanhar e a batalha
começar.

***
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Jesus quando orava chegava ao êxtase da
sublimação, Deus ficava admirado e olhava
para as suas próprias mãos.

***
Há momentos em nossa vida que paramos e
começamos uma grande reflexão e logo vem
uma mudança para que possamos acertar tudo
que está errado.

***
Vou pensar no verde como a esperança que
está surgindo, no amarelo como uma luz me
haurindo, e no branco na paz que estou
sentindo

***
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Deus tenho andado na sua luz e me
agasalhado com o manto sagrado do seu Filho
Jesus.
Não é pecado olvidar para ti uma felicidade
duradoura é um estrelado como se sua vida
fosse um estrelato

***
Pecar não é querer uma felicidade que perdura
e sim querer para ti aquilo que não busca
alcançar.

***
O amanhã parece um sonho que não virá, me
perco nas ilusões de um dia realizar os sonhos
que hoje me fascinam.
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***
Há momentos em nossa vida que paramos e
começamos uma grande reflexão e logo vem
uma mudança para que possamos acertar tudo
que está errado.

***
Jesus em suas parábolas provava que era o
mais divino ser, era tanta sabedoria que Deus
pedia para ler.

***
Não conte tudo que você aprendeu na vida
para o seu oponente, porque sempre haverá a
maldade em um coração carente.

***
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O homem que mata a sua rosa, sempre
carregará os seus espinhos, ela a sua beleza vai
levar, ele a sua maldade e perversidade em
todos os caminhos que andar.

***
Jesus em suas parábolas a sabedoria
empregava, o saber era tanto que os terrenos
nada enxergavam.

***
Tenha a mente sã para o seu corpo sadio. Não
pense que poderá enganar ao Pai dizendo que é
bonzinho, pois ele o vê e sabe o que pensas até
quando estás dormindo.
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***
Recreia o seu coração como uma criança.
Tenha nele a inocência e brincará com as dores
como estas fossem lindas flores.

***
Só confio em Deus, em Jesus e Nossa Senhora,
o resto pode me trair a qualquer hora.

***
Enquanto o homem e a mulher continuarem
mentindo sempre haverá uma pedra em seus
destinos.

***
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Jesus só caminhava escorando no cajado para
matar as cobras e espantar os lobos que
vinham morder no seu manto sagrado.

***
Olhe ao seu redor e mude o que te dá dó, para
ter a moldura do seu quadro novo é preciso
tirar a ferrugem e o pó.

***
O amanhã parece um sonho que não virá, me
perco nas ilusões de um dia realizar os sonhos
que hoje me fascinam.

***
Jesus teve dois grandes momentos em sua
caminhada, ao nascer e no fim de sua estrada,
ao pedir perdão por nós toda Terra foi
iluminada.
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Da luz tiro o saber, da fonte tiro a água, do
orvalho tiro o alimento que nutre o meu ser.

***
Não voltes para um passado obscuro. Busque
na claridade a transparência para que seja a
sua estrela guia e conquiste a vida em todos os
seus dias.

***
Deus me dê sua luz em minha oração, porque
quero ter Jesus sempre segurando minha mão,
para com fé levar seu evangelho a todos meus
pequenos irmãos.

***
Na vida tenho me refeito, porque trago Deus
no peito e o cajado de Jesus na minha mão e
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Nossa Senhora plantando rosas em meu
coração.

***
Caminho e às vezes choro baixinho e sinto
Nossa Senhora o meu cabelo afagar e me
abraçar como se eu fosse uma menininha,
porque ela sabe que Deus é o meu tema e Jesus
é a luz que ilumina o meu caminho.

***
O homem é pequeno e sempre deixa na sarjeta
os filhotinhos, Mestre às vezes não consigo me
encontrar, sou como uma noite que não tem
luar, a rosa que não conseguiu embelezar, o
passarinho que não teve o seu ninho, será que
não fui eu que fiz a minha própria coroa de
espinhos?
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Às vezes tenho caminhado e choro baixinho,
quando nos espinhos os meus pés são cravados
e ainda vejo na espreita os lobos esfomeados e
eu os espantos com o meu cajado e levo as
minhas ovelhas para o redil, porque Jesus é a
fonte do amor do meu cantil.

***
Tenho nesta vida encontrado muitas
encruzilhadas, mas sempre tomo o caminho
correto, porque Jesus é a minha luz e Deus é
um Pai completo.

***
Às vezes a escuridão cobre os meus olhos e me
sinto como uma ovelha perdida e começo a
berrar, para que pelo meu pastor minha voz
seja ouvida.

***
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O homem se perde nos desejos insanos da
mulher.

***
Emudeça um coração. Ressurja do nada e
estenda uma mão. Dê asas a sua imaginação.
Cante uma linda canção. Enterneça o seu
coração de amor e o envolva de carinho como
uma flor e louve Jesus o seu salvador.

***
Às vezes me sinto pequena quase
desaparecendo, mas volto a crescer quando sigo
as pegadas do Meigo Nazareno.

***
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Descanse seu emocional se este estiver abalado
e dê a você a chance de refazer-se para o dia
que estará para nascer.

***
Conquiste uma alegria e apague uma nostalgia
ela não poderá fazer parte do seu dia-a-dia.
Um sonho é uma esperança que brilha em cada
olhar que encontro, é desta luz que nunca
quero me afasta.

***
Pai estou cansado o corpo não está
aguentando, mas estou lutando, porque sei que
com o amor de Jesus e com o seu evangelho
acabo vencendo, porque o espírito vivifica e é
com ele que chegarei ao Meigo Nazareno.

***
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Uma ilusão se foi, um sonho se perdeu, mas a
esperança no meu coração não morreu.

***
Conquiste um olhar e o faça brilhar, seu
coração começará a pulsar e a felicidade de ti
se aproximará e nunca mais te deixará.

***
Mestre a tua Seara é grande e poucos são os
trabalhadores que merecem o seu amor e o seu
carinho, porque o homem é pequeno e não é
sincero como um passarinho.

***
Vejo a beleza das mãos de Deus quando a
chuva está caindo, depois um arco-íris
surgindo, a lua aparecendo, o sol se
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levantando, as estrelas piscando, até Deus
deve ficar pensando, será que não exagera na
beleza quando este quadro está pintando?

***
Caminho às vezes com rumo ignorado, mas sei
que tenho os anjos do meu lado e Nossa
Senhora tem muito me ajudado, porque ela
sabe que estou na Seara do seu Filho Amado.
As palavras bonitas soam em nossos ouvidos
com uma beleza sem igual, mas as sinceras
soam com a beleza original.

***
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Mestre me faça renascer, para que a sua luz eu
possa ver.

***
Às vezes penso em mudar, mas a preguiça e o
comodismo me deixam no mesmo lugar.

***
No sertão de minha terra, quero ser o
cantador, dos versos e prosas quero ser o
trovador.

***
A dor que lhe afaga o peito um dia terá jeito,
Jesus te dará conformação, para curar as
chagas de seu coração.

***
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O poeta fascina em ver o céu, a lua e as
estrelas lá em cima e nesta hora é a caneta que
desliza os versos com maestria, parece que a
mãe natureza o ensina e o ilumina.

***
A essência é o saber, mas sábio é aquele que a
procura no fundo do seu próprio ser.

***
Da dor sempre tiramos uma lição, porque ela
nos serve de bálsamo para os caminhos de
nossa redenção.

***
A chuva cai lá fora em total desalinho, os
passarinhos buscam os seus ninhos, para
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aquecer seus filhotinhos, quando acabar a
tempestade vem a bonança e um arco-íris surge
no céu, ele embelezando para que a natureza
cumpra o seu papel.

***
Mestre com seu cajado eu tenho andado e nele
tenho me escorado quando estou cansado, e o
ergo no ar para espantar os lobos que nossas
ovelhas têm farejado.

***
Eu vivo uma emoção e sofro como um cão e
não dou o braço a torcer, por falta de
humildade dentro do meu coração.

***
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Às vezes fico olhando as flores e os meus olhos
se sentem acariciados de ver tanta beleza
vivenciadas, será que as flores não choram de
ver tanta beleza nelas estampadas? Porque
sempre vemos um botão de rosa e uma lágrima
rolada.

***
Eu vivo uma emoção e sofro como um cão e
não dou o braço a torcer, por falta de
humildade dentro do meu coração.

***
Mestre tenho lido e relido os seus pensamentos
e as suas parábolas que falavas com requinte
de sabedoria, será Mestre que não humilhavas
o abecedário quando escrevia? Porque as letras
deveriam ficar pequenas de ver tamanha
maestria.
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Às vezes choro por dentro e maltrato a quem
não devia, porque quero ajudar os pobres para
um dia poder beijar os seus pés, grande Filho
de Maria.

***
O corpo está cansado, mas uma luz me
impulsiona, uma tração magnética me chama,
será que Deus não é essa luz que me aciona?
O sábio edifica seu ser, porque sabe que um dia
mais cedo ou mais tarde irá perecer.

***
O homem mal tropeça em suas próprias
armadilhas e os lobos virão lhes lamber- as
feridas.

***
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A luz eleva os fluídos do coração, porque é na
luz que está o nosso maior Irmão.

***
Senhor quero as arestas de meu ser tirar, para
a sua Seara poder abraçar.

***
Sou seu remédio e você é a minha dor ambas
trilhamos um caminho penoso, mas
encontraremos o amor.

***
Seja a luz de seus próprios passos assim você
não se decepcionará jamais.

***
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Senhor quero proclamar a sua glória desde o
romper da aurora.

***
A vida é uma escola, a dores são as lições, as
páginas são os dias, a caneta as alegrias, o
caderno é a estrada, que terá que fechar um
dia.

***
O homem sábio é um bom contador, faz o
balanço de sua vida, porque sabe que ao partir
terá que prestar contas ao nosso Criador.

***
Deus é tão grande que não cabe no cenário de
meu quadro e transcende em luz a minha
imaginação.
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O amor que vem de dentro para fora ao romper
da aurora, eu entro em comunhão com Deus,
Jesus e Nossa Senhora e o dia para mim fica
lindo com as flores me sorrindo.

***
Deixo o meu lar para o trabalho e volto de
tardinha quase escurecendo de mãos dadas com
Deus e o Meigo Nazareno.

***
Do dia que está lindo, do menino que está
sorrindo, da flor que está se abrindo, o coração
fica encantado de tanta beleza que Deus tem
me dado.

***
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O céu envolve a Terra e irradia o sol em plena
luz do dia, e quando a noite chega às estrelas
vem irradiando uma paz que nos contagia.
A vida está me sorrindo, porque recebo os
ensinamentos do Mestre com júbilo e flores se
abrindo.

***
Enquanto eu for um ocioso não terei o meu
diploma de um homem honroso.
Às vezes caminho desorientado, mas sei que
Deus está do meu lado e Jesus e Nossa
Senhora minhas lágrimas tem enxugado.

***
Siga o rumo diante da razão e seu coração
falará por si só.

***
30

O cargueiro de Deus vai singrando os mares
afora, na proa tem Jesus e do outro lado Nossa
Senhora, os dedos de Deus vão levando o
navio desde o romper da aurora.

***
A inveja é traiçoeira e é amiga do veneno que
muitos corações estão destilando, como a cobra
que está nos picando.

***
Deus é no seu amor que tenho me sublimado, e
quando caio Jesus sempre me ergue o seu
cajado e tenho Nossa Senhora do meu lado e
vivo dentro desse cenário encantado, com os
passarinhos cantando e os anjos me abraçando
e me sinto realizado, parece que o amor e a
felicidade só correram para o meu lado.

***
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Jesus me cubra sempre com o seu manto, para
que eu possa levar o seu amor e o esperanto.

***
Nossa Senhora venha com o seu amor me
cobrir, porque é o calor de mãe que quero
sentir.

***
Pai não posso ficar aqui parado, olhando as
coisas erradas que estão acontecendo, ver os
pobres de fome irem morrendo enquanto os
ricos estão sorrindo, Pai inverta este papel é só
isto que estou te pedindo.

***
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Quero caminhar sem rumo determinado, como
o vento que vai passando, ou um pássaro que
está voando, ou uma estrela que está piscando,
com o coração enfeitado, quero sentir a beleza
de uma rosa e seu perfume exalado, porque
quero sempre ter Deus do meu lado, os anjos
me acompanhando, Nossa Senhora os meus
cabelos afagando, com veredas de coqueiros e
os pássaros para mim cantando. Deus pinte
este quadro para mim é tudo que eu quero
agora estar do seu lado de Jesus e de Nossa
Senhora.

***
Deus esse nome só me trás uma grande emoção,
será que o seu retrato não são os dedos de
minhas mãos?
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Jesus você é o meu grande pergaminho, e é em
cima de suas letras que vou seguindo o meu
caminho.

***
Jesus é o espelho da minha vida é com a sua
luz que curo as minhas feridas.

***
Maria me estenda sempre sua mão, porque o
amor está sobrando neste coração.

***
Maria me faça despertar do seu lado, e
abraçado no seu grande Filho Amado, para
que eu possa sentir a fragrância desse seu
jardim encantado.

***
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Maria és doce e suave como uma flor, será que
não és o néctar que o colibri leva para os seus
filhotinhos com amor?

***
Maria no jardim de Deus és uma rosa
encantada, porque regaste o mundo com suas
lágrimas derramadas.

***
Sábio é aquele que ajuda hoje, arrepende dos
erros de ontem e se prepara para o amanhã.

***
Jesus sou como um menino que estou sempre
caindo, mas o seu caminho estou seguindo.

***
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Jesus é na tua luz que eu tenho me iluminado e
me sinto como um menino depois de tanto
aprendizado.

***
Penso que vi o que não vi, e vi que não vi que
pensei que vi.

***
Na vida tenho aprendido uma lição, ou
aprendo na escola de Jesus ou nunca terei paz
em meu coração.

***
Quero viver sempre em comiseração, porque
quero ter Jesus no sacrário do meu coração.

***
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Mestre, seguro nas mãos de Deus e sinto os
anjos a me levitar, será que no céu já não estou
a morar? E na Terra venho somente guiar
minhas ovelhas para sua luz elas poderem
encontrar.

***
Ao olhar o céu, vejo os anjos a todo instante,
meu ser entra em transe e um véu de luz
envolve todo o meu semblante.

***
Mestre, estava ofegante pedindo água para
tomar, será que Deus não te deu as suas
lágrimas naquele momento para te sublimar?
Porque só o carinho de Deus poderia tudo
aquilo suplantar.

***
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Mestre, seus estatutos têm sido o meu leito e
minha estrada, porque escuto a sua voz ao
acordar, sinto suas mãos me guiar e adormeço
com o seu manto estendido a me agasalhar.
Mestre minhas mãos estão trêmulas, minha
voz ofegante e me sinto cansado, mas levo nas
minhas mãos o seu cajado, para levar o amor
onde este estiver faltado.

***
Mestre, ao caminhar até o caminho do
Calvário, Deus no seu diário anotava, que era
a primeira vez que o Criador chorava.

***
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Mestre, Deus contou todos os passos e quantas
vezes escorregaste, carregando aquela cruz
malvada, e cada passo e tropeço o homem vai
pagar em lágrimas de sangue roladas e terá
espinhos em toda a sua caminhada, para que
ele não esqueça, que aquela cruz para ele
também foi içada, porque morria o amor da
mais bela caminhada, por isso o homem pagará
a atrocidade cometida, desde o nascer até na
hora da despedida e só a luz do amor poderá
curar as suas feridas.

***
Mestre será que não é com o carinho e o amor,
que Deus fez o antídoto para o homem
malfeitor?

***
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Deus é o meu caminho, Jesus é o meu candeeiro
que ilumina o caminho da minha vida por
inteiro.

***
A flor embeleza até o desabrochar, depois
chora junto com os espinhos a beleza deixada
no ar.
Tenho chorado agora o amor que joguei fora, só
me resta rezar pedindo perdão a Deus, a Jesus
e a Nossa Senhora.

***
Às vezes caminho sozinho e vôo com os meus
pensamentos, escuto uma voz a sussurrar é
Nossa Senhora que me convida para com Jesus
ir cear.
40

Às vezes me sinto sozinho como um
passarinho, de galhinho a galhinho escuto um
sussurrar baixinho, “hoje você é um
passarinho, amanhã uma águia a voar, para o
meu evangelho para todos os cantos levar”.

***
Deus misericordioso me faça resplandecer como
se eu fosse a mais linda flor, para que eu possa
oferecer aqueles que não enxergam a
grandiosidade do seu amor.

***
Hoje eu planto rosas no meu coração, que
junto com o amor do nosso maior Irmão, que
por Maria a Deus serão oferecidas, para
cicatrizar a dor da ferida da despedida.

***
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Deus quero ouvir os seus cânticos a todo o
momento e a toda hora, para que eu possa
bailar, com Jesus os anjos e Nossa Senhora.
Da roseira tira-se a beleza e a fragrância da
flor, de Jesus a beleza que o amor exalou.
Nossa Senhora é a terra, Jesus é a semente que
tem que ser plantada no coração dessa
humanidade carente.

***
Tenho vivido nessa vida da matéria, vou
morrer com ela, mas vou subir sem ela.

***
Tenho que fazer um juramento, que nunca
mais serei um homem sangrento, para que eu
possa passar no dia do meu julgamento.

***
42

Deus me da a mão, Jesus o seu coração, e
Nossa Senhora o amor da crucificação.

***
Tenho caminhado no evangelho redentor, sei
que sou o espinho e ele é a flor.

***
Às vezes eu choro por não conseguir o amor
levar, mas me refaço, porque vejo as lágrimas
no botão de rosa embelezar.

***
Tenho chorado e tenho sofrido e venho caindo,
este é o quadro que a mãe natureza para mim
vem colorindo sei que hoje o céu está nublado,
mas amanhã pode vir um dia lindo.

***
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Da vida que passei, dos espinhos que
arranquei, dos tombos que tomei, das lágrimas
que derramei, isto faz parte do amor que
renunciei.

***
Das lágrimas derramadas, da cruz da estrada e
das borboletas ali pousadas e dos arlequins ali
atirado, tudo isto faz parte do amor ali
depositado.

***
O meu corpo está ficando pequeno, para captar
as mensagens dos anjos mandadas pelo Meigo
Nazareno.

***
Jesus quero andar, andar, e andar, porque é na
sua estrada que quero a luz alcançar.
44

A vida que levo agora não é a mesma que
levava outrora, de um lado tenho Jesus e do
outro Nossa Senhora e Deus vai me
abençoando por esta vida afora.

***
Caminho com destino determinado Jesus tem
me iluminado, Deus me abençoado, Nossa
Senhora meus cabelos afagados e os anjos eu
tenho escutado e com o Comandante eu tenho
o amor levado, o carinho para aqueles que são
necessitados.

***
Caminho como uma flecha certeira, Jesus é o
meu arco e Deus é o meu alvo a vida inteira.
45

Deus tem me abençoado, Jesus me iluminado e
Nossa Senhora flores no meu coração plantado
e os anjos este tem regado.

***
Hoje vivo dentro de um barco encantado, com
os anjos estou amarrada e com o Comandante
entrelaçada e com os espíritos estou de mãos
dadas. Assim vou levando o amor e o carinho
de Jesus a todos os caminhos e estradas, mesmo
que sangre os espinhos, eu sigo a minha
caminhada, porque Deus e Nossa Senhora
abençoam a minha jornada e sinto o perfume
das flores que em nós são atiradas.

***

46

Deus é o fim da estrada, Jesus é o caminho,
Nossa Senhora são as rosas e os homens são os
espinhos.

***
Deus é o candelabro, Jesus é a luz, Nossa
Senhora é o amor, e os homens os cravos e o
martelo daquela cruz.

***
Deus no seu amor eu quero crescer e junto de
Jesus eu quero viver, e com Nossa Senhora eu
quero aprender, aquilo que foi ensinado ao
Meigo Nazareno, que é amar desde pequeno,
para que a morte não me venha surpreendendo.

***
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Chora o coração do poeta ao ver a natureza ser
destruída, as matas serem caídas pelo machado
e das serras mecanizadas e das queimadas,
dessa humanidade desvairada e perdida,
fazendo no coração de Deus feridas.

***
Cai a tarde faceira com a lua desabrochando
por detrás da montanha, aparecendo as
primeiras estrelas fulgentes, agraciando o
olhar, embelezando o coração da gente.

***
Deus criou o amor naquela cruz, ele se exalou
em toda sua plenitude e em uma magnitude
infinita por causa desta humanidade maldita,
porque não enxergou em Jesus o amor e a luz
naquele sangue derramado, deixando um Pai
contrariado, de ver um Filho crucificado pelo
amor espraiado.

***
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Com Deus quero dormir, com Jesus acordar,
com Nossa Senhora para mim sorrindo, com as
flores se abrindo, e os anjos cantando e
anunciando que o dia está lindo.

***
Permeia no céu o gavião, que vai pegar sua
pequena presa, isto faz parte da natureza, ali
as mãos de Deus mostram sua grandeza.

***
Canta o pássaro no alto do jequitibá e as flores
no seu pé estão a embelezar e o orvalho com o
sol chegando vai subindo e os meus olhos vão
sorrindo de ver um cenário tão lindo.

***
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Cai a cascata do despenhadeiro embelezando o
quadro do nosso olhar por inteiro, mostrando
que Deus é Pai e Jesus o único homem
verdadeiro.

***
Passa o tempo e as lembranças vão sendo
deixadas para trás como a página de um livro
virada, assim caminhamos até o fim de nossa
estrada sem muito aprender, porque somos
pequenos ao nascer e morremos sem mesmo nos
conhecer.

***
Vem um vento em grande torvelinho varrendo
as folhas mortas que caem no caminho,
apagando as pegadas da estrada, isto faz parte
da nossa caminhada.

***
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Às vezes choro ao ver a beleza do amanhecer,
os olhos a tudo reviver, o dia que passou, o que
o passado deixou e o que a natureza criou e o
que as mãos de Deus apagou, é como aquele
pássaro que voou e o tempo a beleza levou,
deixando o abstrato no ar, e só a saudade
ficou.

***
Do céu azul desce uma luz que permeia meu
olhar, meu ser vem encantar, distante ouço o
pássaro a cantar, o sol a me agasalhar, a flor a
desabrochar, o coração a embelezar, isto faz
parte da moldura da manhã do quadro do meu
olhar.

***
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Do amor que ofertamos, da luz que
enxergamos, da flor que vemos os ramos, das
mãos que afagamos, do quadro do olhar, da luz
que está no ar, do ar que respiramos, do amor
que exalamos, daquilo que julgamos, dos
sonhos que sonhamos, da flor que olhamos, do
caminho que caminhamos, daquilo que
olvidamos, na natureza tudo isto encontramos.

***
Às vezes pintamos um grande quadro na nossa
imaginação imaginamos flores diversificadas
em botão e elas se abrem sorrindo no nosso
coração e assim se fazem belas as mãos de
Deus pintando nossa imaginação.

***
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Às vezes imaginamos o abstrato da vida e o
enxergamos na mente do nosso olhar, só as
poderosas mãos de Deus poderiam tanta
beleza criar.

***
Caminheiro siga em direção ao amor, orientado
pela fragrância de uma flor e tendo nas mãos o
evangelho redentor, só assim encontrarás a luz
e no fim de sua caminhada estará te esperando
Jesus.

***
Caminha um caminheiro pelas estradas desse
mundo inteiro, sem nada encontrar, porque ele
caminha e não sabe o que está a procurar.

***
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Deus esse nome é tão grande que se perde no
quadro do meu olhar, e o meu pensamento se
vai ao infinito sem nada encontrar.

***
Nossa Senhora é a flor, Jesus é o amor, que o
colibri leva no coração do trovador.

***
Corre nas veias do poeta o embelezar e o néctar
da flor, nos olhos de Jesus é exalado o amor e o
de Nossa Senhora a meiguice da flor.

***
Levanta o sol, iluminando o campo florido, o
meu olhar fica enternecido, o meu coração
sorrindo de ver um quadro tão lindo.

***
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A lua se faz faceira iluminando as pradarias e
as estrelas estão piscando e o meu olhar
embelezando, este quadro são as mãos de Deus
que estão pintando.

***
Cai o orvalho da madrugada, molhando as
flores da beira da estrada, isto faz parte do
nosso caminho e de nossa jornada.

***
Corro atrás do manto sagrado, para enxugar
meu pranto derramado e o meu peito
ensanguentado, como se fosse Jesus no
passado, mas Deus tem me guiado e o amor
encontrado e este tenho levado, onde este
estiver faltado.
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***
Corro, corro, atrás de uma solução, fico com o
coração na mão, de ver tanta covardia que
fazem com nossos pequenos irmãos.

***
Às vezes sinto os olhos molhados, o coração
encharcado, por ver os nossos pequenos irmãos
serem humilhados.

***
No quadro de minha vida pintei seu retrato,
pena que naquele instante pintei a saga de
minha própria ignorância.

***
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Andarei desnuda, sangrarei meus pés e minhas
mãos, mas limparei as chagas do meu coração.

***
Quem desperta seu ‘eu’ encontra o céu e
desaponta o ego que esconde a faceira face
enganosa do inconsequente.

***
Atroz são os enigmas que a vida te trás, feliz
será quando soltares e ao caminhar, o vento o
soprará enveredando todo um passado e
apagando as arestas para o futuro te sorrir.

***
O céu retrata a beleza do Criador, nos cerca
irradiando seu amor, cobre-nos sempre para
reservar um dia promissor.

***
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Estou feliz, irradio a paz, envolvo o meu ser
na luz, e Jesus me conduz.

***
O sol retrata a luz do dia, e o amor no olhar
terno do grande Filho de Maria.

***
A lua retrata o amor e uma grande paixão, isto
Jesus mostrou ao Pai, pedindo por nós o nosso
próprio perdão.

***
Lágrima vem, lágrima vai, cai faceira
deixando meu ser viver de alegria, porque
levou consigo minha tristeza, deixando a
alegria como minha eterna companheira.

***
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Deslumbra o olhar o planar de uma cotovia, e
embeleza o nosso coração a flor que se abria.

***
Parece que é noite e vejo a lua que está
surgindo, de repente vejo que ela está me
sorrindo e sinto o céu me cobrindo.

***
Paulo tu deste um exemplo sublimado,
covardemente viste Estevão ser apedrejado,
mas as grandiosas mãos de Deus, fizeram que
o nome de Jesus no seu coração fosse gravado,
e levaste o seu evangelho onde é que o amor
tenha faltado. Assim Paulo, Deus o fez
perdoado, porque a mesma mão que apedrejou
no passado, curava com o amor de Jesus os
irmãos escorraçados.

***
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Paulo de você eu tenho me lembrado, quando
leio as sagradas escrituras, Jesus teve que
deixá-lo cego, para que você fosse levar o amor
as outras criaturas.

***
Paulo nenhum discípulo de Jesus levou tanto
amor daquela cruz, foste um espírito premiado
por Deus, levando o evangelho redentor em
todas as direções que soprasse o vento, e suas
palavras eram dóceis e embelezavam seus
ensinamentos, mais do que todas as estrelas do
firmamento, porque na luz de Jesus eram
embelezados os seus mandamentos, e assim tu
foste desde que Ananias tirou as escamas de
seus olhos, para de Jesus pudesse enxergar seus
ensinamentos.

***
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Paulo no início você era um ser malvado e
destruía tudo que Jesus tinha deixado, para
agradar a Caifás aquele ser inveterado, que
junto com Pilatos que sua mão lavava nas
lágrimas de Nossa Senhora, e nada enxergava
e Deus lá de cima chorava pela maldade que
ele via, você ainda enxergou o evangelho e
aprendeu tudo que ele dizia, mas os outros dois
estão chorando em lágrimas de sangue até os
nossos dias.

***
Paulo uma coisa eu ia me esquecendo, porque
perseguia tanto o Meigo Nazareno, Jesus teve
que te derrubar do camelo para você ler na
areia o que ele estava dizendo, e te cegaste
para que em pensamento, você o escutasse o
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que ele estava querendo, e Ananias tirou as
escamas dos seus olhos, para que o seu
evangelho você fosse bebendo.

***
Paulo hoje és um espírito sublimado e dentro
do amor foste consagrado, mas tiveste que
apanhar e ser açoitado, porque tu és como a
rosa para embelezar primeiro pelo espinho teve
que ser passado.

***
Paulo pouco de você eu tenho falado, mas na
cruz de Jesus foste algemado e onde faltasse o
amor você deixou seu nome gravado.

***
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Paulo de tudo de você eu tenho falado, mas de
belo eu tenho dito, mas Paulo você era pequeno
mesmo sendo um erudito e era considerado
pelos pobres um ser maldito, foi no evangelho
de Jesus, que você se tornou um doutor, porque
mesmo sendo formado antes você só era o
espinho da flor.

***

Paulo você mesmo sendo um discípulo honrado
e de Gamalieu, tudo você tinha aprendido e da
lei tudo você sabia, só que a palavra amor você
nunca lia, até que hasteasse a bandeira do
grande Filho de Maria.

***
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Mestre às vezes fico pensando como Paulo
lutou para levar o seu evangelho redentor,
como foi açoitado e humilhado, será Mestre
que só damos valor ao amor depois do pranto
derramado?

***

Vejo e sinto os anjos do meu lado, porque Deus
o meu lar tem abençoado e nos seus
mandamentos, é que tenho meus filhos criados
e nos ensinamentos de Jesus estes têm se
banhado e Nossa Senhora os tem coberto com o
seu manto sagrado.

***
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Mestre já caminhei na mais negra escuridão,
era como um cego que nada enxergava, só a
promiscuidade me vislumbrava e a luz eu não
via, era como Paulo de Tarso, que o amor
ainda não encontrara, mas hoje eu e Paulo
abraçamos a sua Seara.

***
Mestre nunca me deixe sair do caminho da luz,
e nunca fugir do amor daquela cruz, porque
hoje sou um lobo manso que fico uivando,
quando vejo a sua luz.

***
Deus só chorou em um só momento no dia da
crucificação, o seu filho sangrava na cruz, e
também sangrava o seu coração e Jesus pelos
agressores pedia-lhe o perdão.

***
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Jesus, andava sobre as águas bravias, fazia
parar o vento que soprava, porque Deus em
seu Filho confiava.

***
Às vezes caminhamos por estradas tortuosas e
chegamos as encruzilhadas, que nos leva ao
desalento e só ouvimos o sibilar do vento, mas
Jesus nos vem no pensamento e ele ilumina o
caminho e faz parar o vento, como fez no mar
da Galiléia para que os apóstolos acreditassem
nos seus ensinamentos.

***
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Mestre às vezes me falta a força e quase nada
fico enxergando, mas de repente sinto a sua
luz me curando e Nossa Senhora o colírio de
seu amor nos meus olhos colocando, e olho
para o céu e vejo Deus me abençoando.

***
Mestre sou um pequeno cão que toma conta do
seu redil, às vezes fico latindo quando acaba a
água do meu cantil, mas procuro a fonte de
Deus, para não deixar faltar à água das
ovelhas que estão no nosso redil.

***
Pai na planície do seu amor eu tenho andado,
estou precisando de um cajado para matar as
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cobras e afugentar os lobos que tem me
espreitado.

***
Vou levar o resto da minha existência terrena
servindo a Deus e a Jesus, dentro do evangelho
do amor e da luz, mesmo que seja pesada a
minha cruz.

***
Nos mandamentos de Deus eu tenho andado e
na luz de Jesus caminhado e ainda os anjos
estão do meu lado e quando estou cansado
Nossa Senhora os meus cabelos têm afagado.
Caminho na luz e na luz tenho os meus filhos
criados e o meu lar é uma fonte de carinho.
Porque os raminhos foram bem entrelaçados, e
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Jesus com sua luz, mantém sempre o meu
ninho aquecidinho, para que cresçam sadios os
meus filhotinhos. E no amanhã possam
construir outros ninhos, e virão outros
filhotinhos que pousarão no dedo de Deus,
como os primeiros passarinhos.

***
Tenho vivido determinado, nas mãos de Deus
segurado, nos ensinamentos de Jesus sou aluno
diplomado, e no amor de Nossa Senhora vivo
em um lar encantado.

***
Deixei a vida de ilusão para trás, porque sei
que a carne é efêmera e o espírito vivifica, e só
chegará a Deus aqueles que os ensinamentos de
Jesus pratica.
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***
Tenho no amor me banhado, na luz de Jesus
me enxugado, na fragrância das rosas de
Nossa Senhora o rosto lavado e no dedo de
Deus segurado.

***
Caminho na luz, carrego a minha cruz, vivo
para Deus e Jesus e Nossa Senhora e assim
vou levando o meu caminho, mesmo que eu
encontre nele espinhos, ou que me coloquem
também uma coroa do mesmo material e o
sangue escorra em minha face, eu tenho que
carregar a minha cruz, só assim chegarei a luz,
segurando no dedo de Deus e me escorando no
cajado de Jesus.

***
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O homem nunca detém o saber, sempre terá o
que aprender, até que a vida o venha
surpreender, mesmo que rolem as lágrimas com
estas ele também irá aprender, assim a
natureza se faz pródiga e a vida é um eterno
aprender.

***
O destino do homem está nas suas próprias
mãos, ou ele anda no evangelho redentor, ou
será um eterno perdedor, ele primeiro para o
espírito tem que olhar, para a vida enxergar, se
não o abismo é o lugar mais curto que ele irá
parar, mas se ele conseguir ver e ler os
ensinamentos de Jesus, viverá em paz e
harmonia, e levará tranquila a sua cruz,
porque tudo fica mais fácil quando se está
dentro da luz.
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A ciência terrena avança em passos muito
lentos, enquanto que a celestial está na frente
há anos luz, de aprendizado temos o amor
daquela cruz. Que homem faria o que fez
Jesus? Ser humano tente conseguir interpretar,
o pedido que ao Pai fez Jesus. Ele humilhou o
belo à quase dois mil anos luz e no final
daquele flagelo o seu amor reluz e o amor
resplandecia, porque ele foi abençoado por
Deus e pelo ventre de Maria.

***
Caminho no evangelho de Deus e nos
ensinamentos de Jesus estou alinhado, e no
amor de Nossa Senhora me sinto um ser
consagrado.
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***
Deixo para trás as pegadas da vida, dos
espinhos as feridas, do amor uma primavera
florida, a desdenhar na minha doce vida, onde
Jesus é o amor e as mãos de Deus me dão
guarida.

***
Tenho no quadro do meu olhar um jardim
florido com borboleta e colibris o enfeitando,
mas não vejo o homem deste jardim cuidando,
como ele pode levar flores para casa se nada ele
está cultivando.

***
Os pensamentos permeiam o coração dos
apaixonados, mas existe a lei que todo amor
deve ser por Deus sacramentado.
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O amor está interligado na luz, entrelaçado na
paz e na harmonia, e ligados em um filtro de
ternura que são: os olhos do grande filho de
Maria, ali o amor escorre como o orvalho sutil
em uma flor e suas pétalas macias.

***
Da simplicidade surge a coisa bela, assim
nasceu o belo em um leito de feno, e o amor na
mesma hora e foi espraiado desde o romper da
aurora, como uma flor que desabrochou
durante a madrugada, para embelezar em toda
a sua caminhada, mesmo em um simples vaso
ela embeleza e se faz sublimada, porque as
mãos de Deus embelezam em qualquer caminho
e estrada e até no abstrato, não vemos Deus e
não conseguimos idealizar o seu retrato, por
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isso Jesus foi feito por este, o único homem de
fato.

***
O amor tem me acalentado, em Jesus eu tenho
me sublimado, sou mais um pequenino do além,
que a sua contribuição aqui está dando, mas
não existe amor mais perfeito do que o daquela
cruz, onde crucificaram Jesus. Ali se viu o
amor em seu último escalão, porque foi
destilado das mãos do Pai da criação e este
saiu do âmago do seu coração, como o primeiro
exalar de uma rosa ainda em botão e o único
colibri que sugou o seu néctar, também em sua
primeira missão e o néctar é levado ao seu
primogênito, ao seu único ninho, assim foi
Jesus o mais belo passarinho, que morreu e
viveu como o mais lindo passarinho e ainda
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pediu perdão ao Pai, pelos seus irmãos
pequenininhos.

***
O sorriso retrata sua aura e configura seu ser
num conjunto harmonioso de notas, onde as
membranas se misturam as células, o sangue
corre e sorri às artérias e faz bombear o
coração que vibra a melodia e crava na
consciência a felicidade que o sorriso retrata o
seu dia.

***
Se teus lábios falam a verdade Deus abençoa,
mas se profanam a mentira ele amaldiçoa.

***
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A flor abre suas pétalas sorri e nos envereda a
paixões, desencadeando em nós êxtase, para
um despertar de doçuras e de compreensão
mútuas.

***
Deus suas mãos tem sido minha destra, sua
luz sempre me engrandece, e me leva entre os
campos floridos, porque seus mandamentos
tenho seguido e Jesus tem me iluminado, as
flores em meu coração tem germinado e vivo
em um mundo encantado, onde seguro nas
mãos Deus e de Jesus levo o cajado e tem
sempre uma legião de anjos, que estão sempre
do meu lado, parece que todo o amor do mundo
correu só para o meu lado. Por isso agradeço a
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Deus e a Jesus, desde que o dia haja raiado,
até que o Pai suas cortinas o tenham fechado.

***
O dia desponta e com ele vejo os horizontes, as
auras se iluminam e se irradia a beleza nos
semblantes.

***
Suas mãos faceiras afagam meus cabelos e logo
vem a magia e me faz feliz por inteira.

***
Divino Mestre salvador que canta hinos de
louvor, porque sabe que a vida tem tropeços
que sangram trazendo a dor.

***
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Solo verdejante, estrelas cintilantes, enfeitam
os cenários dos homens retirantes.

***
Preciso fazer as preces abrandando meu
coração, porque quero usar o poder razão.

***
Deus é a minha estrada e Jesus a luz que me
guia em minha caminhada, Nossa Senhora são
as flores da beira da estrada, os anjos são os
passarinhos, que tiram os espinhos do meu
caminho.

***
Os dedos do poeta são grandes pincéis
dourados, que leva o amor onde este estiver
faltado.
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***
Senhor de tudo na minha vida me foi tirado,
mas quero agradecer a este arcanjo que
colocaste do meu lado, é ele que nas noites
frias, com sua luz, deixa o meu coração
iluminado.

***

Preciso escrever para apagar as amarras de um
passado, que tanto me fez sofrer, só consigo
viver no êxtase de um florescer.

***
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Senhor na sua estrada tenho trilhado, com
suas águas me banhado, e com o levedo do seu
amor tenho o meu pão amassado.

***
Senhor por mais que me sangrem as feridas
desta vida, seco-as com o lenço do seu amor e
curo-as com o seu evangelho redentor.

***
Senhor enfeite o coração desses irmãos que não
querem te dar a mão, faça-os entenderem
Senhor que só tu podes levá-los a verdadeira e
única redenção.

***
Senhor me faça resplandecer, quero
desabrochar como as pétalas de uma flor
dentro do amor e do evangelho redentor.
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***
Senhor quero ver o dia nascer para meu
coração sofrido e triste florescer, porque sei que
acalenta as dores e meu ser irá renascer.

***
Senhor quero banhar-me de amor para meu ser
resplandecer dentro da luz e em seu evangelho
renascer.

***

Jesus exala amor em seu olhar, como se fosse
um botão de rosa a desabrochar no jardim do
meu altar.

***
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As espumas flutuantes enfeitam este mar azul
de anil glorificando e irradiando luz neste
cenário deste grande Brasil.

***
Quero viver em comiseração, para secar as
feridas daquela crucificação.

***
Jesus me conduz a luz do seu amor, me
aquecendo com seu evangelho redentor, me
orientando para ser um bom pastor, para com o
seu cajado possa afugentar os lobos, que
querem comer minhas ovelhas neste rebanho de
amor.

***
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Vivo no mar e no amor, porque tenho como
bússola o olhar do meu grande Criador.

***
A estrela matutina enfeita o céu e o descortina
orientando o navio deste humilde comandante,
deslizando nos mares levantando o mastro
deste grande navegante.

***
A lua me ilumina e os anjos e arcanjos
enfeitam a minha estrada, como se fosse esta a
minha última caminhada.

***
Jesus é a lua e eu o viajante na estrada da vida
toco sempre um hino de amor, e levo no bornal
o evangelho redentor.
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***
A vida tem trejeitos que me fazem meditar, por
isso tenho que mudar antes que a morte acabe
por me levar.

***
Jesus não olha ele exala luz em seu olhar, é
tanta luz que nos faz pensar e meditar.

***
A vida tem veredas difíceis de passar, temos
que ter cuidado para não cairmos nas garras
dos lobos que estão a nos espreitar.

***
A música é uma chaga que me envolve de
emoção, mas as melodias tocam fundo como
bálsamo aliviando meu coração.
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***
A música é como um bálsamo que nos cala e
nos entristece, mas quando acaba sentimos que
ela nos fortalece.

***
A música toca em todo amanhecer, são os anjos
que me acordam, porque está um novo dia para
nascer.

***
A música toca e configura meu ser num
conjunto harmonioso que me faz resplandecer.
A vida caminha como um vento sem direção, às
vezes nos fincaremos nos espinhos e outras
vezes temos as pétalas das rosas nas mãos.

***
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A vida é como um caminho desordenado, às
vezes sentimos os perfumes das rosas, outras
vezes nos espinhos somos fincados.

***
Não posso nesta vida ter um caminho
determinado, porque Deus me indica a rota e
por Jesus este é iluminado.

***
Verdes mares que abrilhantam nosso olhar e as
cascatas que caem no desfiladeiro quebrando
neste por inteiro, a montanha que azula no
horizonte, as flores que embelezam nossas
matas, o embelezar do arco-íris nas cascatas,
deixam vislumbrado nosso olhar de ver tantas
belezas natas.
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Pai estou morrendo e meus olhos estão
fechando para a vida terrena, mas vejo a luz
do teu reino e o quadro que estou pintando e as
letras que estou bordando e vejo Nossa
Senhora e Jesus me estendendo as mãos, para
no teu reino ir me aconchegando.

***
Quando deito faço minha oração, sinto Jesus
me dando sua mão e Nossa Senhora me
cantando uma linda canção.

***
Quando deito a Deus peço perdão, Nossa
Senhora vem me cobrir de rosas e afaga meu
coração, assim durmo na fragrância de um
perdão.
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Deus abençoa o meu lar e leva minha família
ao alento, aqui não existe sofrimento, porque
levaremos o seu evangelho até nossos últimos
momentos.

***

Tenho que caminhar sempre resoluto, mesmo
que me faltar a visão a voz de Deus eu escuto.
Tudo de mim foi tirado, mas uma coisa eu
tenho certeza, que a vida é uma caixinha de
surpresa e hoje Deus me fez uma estrela de
primeira grandeza.

***
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Jesus com o Senhor estou caminhando, o céu
está brilhando, as estrelas piscando e Deus o
caminho está me indicando e Nossa Senhora os
meus cabelos afagando.

***
É com o dedo de Deus, que as poesias eu venho
escrevendo, quando me falta a inspiração, eu
pego nas mãos do Meigo Nazareno e no jardim
de Maria eu vou vivendo e quando bate a
saudade, o meu coração fica pequeno, e nele os
poetas e poetisas versos estão escrevendo,
mesmo que venham as lágrimas e o coração
esteja sangrando, é no amor do poeta que os
espinhos vou arrancando.

***
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Nossa Senhora chorou o seu último lamento,
no dia que Jesus foi sepultado, a beleza era
tanta que Deus fez o homem amaldiçoado.

***
Olho e não vejo, penso e não compreendo, será
que o homem não é cruz que carrego?

***
Pai me deixe plantar flores nas pradarias
dessas suas mãos infinitas, para que estas
sejam sopradas pelo vento, para que o homem
possa sentir o amor e a beleza que vem de
dentro, que é só este que nos fará brilhar como
as estrelas no firmamento.

***
Pai me deixe ser um cão pastor, a levar suas
ovelhas a pastorear e na planície do seu amor,
e na fonte de Nossa Senhora sedentar a sua
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sede e voltar à noitinha iluminadas pelo
caminho da luz do seu filho mais amado, para
que quando eu chegar ao redil eu seja um cão
sublimado.
Pai me deixe cair e levantar sozinho e até
chorar como se eu fosse um menininho, que é
aprendendo que vou encontrar a porteira do
seu caminho.

***
Caminho e não vejo, olho e não enxergo, sinto e
não entendo, será que o amor da humanidade
não está morrendo?

***
Mestre me deixe apoiar na ponteira do seu
cajado, é na sua luz que tenho o meu rosto
lavado e no amor de Nossa Senhora que tenho
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me banhado e nas mãos de Deus tenho deitado
e sonhado.

***
Chora o botão de rosa a beleza que está
exalando, e deixa no ar o perfume para os
cegos que sua beleza não está enxergando.

***
Às vezes busco no horizonte infinito coisas
que vão além da imaginação e me sinto
maravilhado pelas grandes maravilhas da
criação, onde as mãos de Deus fazem tudo com
perfeição, e Deus não erra onde coloca as suas
mãos, só que no homem pequeno ele esqueceu
de passar o sabão.

***
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Tenho vivido como uma bela e formosa flor
exalando carinho e amor doados por Deus e
pelo Filho do Criador.

***

Às vezes fico pensando e até duvidando
quanta beleza Deus está me dando, é tanto
amor e este a muitos está faltando, mas este eu
estou plantando e na colheita de Deus aos
meus pequenos irmãos eu acabarei espalhando.

***
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Às vezes choro baixinho por ser tão
pequenininho e fraquinho e vejo e ouço os
lobos uivando para me pegar e me sinto como
um pequeno passarinho, mas na luz de Jesus e
no amor de Deus eu os afugento do meu ninho.

***
Tento levar o amor e sou contido e o carinho e
sou detido, será até quando esse homem
pequeno continuará a ser atrevido? No
julgamento de Deus ele rangerá os dentes e só
se escutará o seu gemido.

***
Tenho caminhado determinado, nas mãos levo
de Jesus o seu cajado, e quando eu sinto frio
me cubro com o seu manto sagrado.
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***
Caminho, caminho em direção ao amor e a luz,
planto rosas para Deus e rego-as com o amor
daquela cruz, Nossa Senhora me consola com o
mesmo amor que ela da para o seu Filho de
luz.

***
Mestre tu sabes que sou sua serva fiel e levo as
ovelhas a pastorear na planície de nosso Pai, e
é com sua luz que tenho lutado e com seu
cajado os lobos afugentados.

***
Quero oferecer o amor como Jesus ofereceu
naquela cruz, para os sedentos de sede quero
levar-lhes a luz, os dez mandamentos de Deus
e os ensinamentos de Jesus.
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***
Caminho firme em direção a luz, porque de um
lado eu tenho Deus e do outro Jesus.
Deus tem me abençoado e no cajado de Jesus
tenho me escorado e no amor de Nossa Senhora
o meu pranto tenho lavado.

***
O homem e a mulher nunca separaram o joio do
trigo e somente colhem o joio como castigo e
ainda têm a maldade como inimigo.

***
Ando por caminhos ignorados, mas Jesus tem
me iluminado, e nas mãos de Deus tenho
segurado e Nossa Senhora meus cabelos
afagados.
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***
Mestre enfeite minha vida com as flores do seu
jardim, porque quero colhê-las com o tocar do
seu clarim!

***
Tenho que começar cedo logo ao raiar do dia,
porque Deus abençoa aqueles que labutam logo
que a luz irradia.

***
Na estrada que caminho vislumbro as flores se
abrindo, e sinto as poderosas mãos dos altos
cimos.

***
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O poder tem força no saber, quem sabe tudo já
pode alcançar a vitória do poder.

***
Aparo as arestas é neste momento que o meu
coração se enche de jubilo e se engrandece.

***
Divino ser aquele que apagou o ontem, vive o
hoje e vislumbra o amanhã num despertar de
fé.

***
Jesus tem me ensinado seu ministério e me
ensinas também todos os seus mistérios, porque
sabes que sou uma serva fiel mesmo passando
provas, sendo ferida por golpes e por ferros.

***
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Quero ouvir os cânticos dos pássaros, proferir
palavras sussurradas pelos anjos que estão do
meu lado para ter sabedoria, e ajudar os irmãos
que caem nas veredas e nos charcos.

***
Sábio o homem de olhar atento, contempla,
analisa, desperta o seu ego num perpassar de
emoções.

***
Lago azul, pássaros flutuantes, campos
verdejantes, estrelas radiantes, é um cenário
que vislumbra todos os navios mercantes.

***
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O mar agiganta suas ondas, caem na areia
suas espumas flutuantes e as gaivotas
passeiam neste cenário radiante.

***
Rosas, margaridas e jasmins, tudo isto encanta
as maravilhas do meu jardim.

***
A dor que sinto agora não é a mesma que
sentia outrora, porque não é a mesma dor de
agora.

***
O infeliz chora, esbraveja, mas seu coração é
tão duro porque nenhum sonho ele almeja.

***
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O covarde cala e se esconde dentro de sua
rebeldia, mas o coração sempre apaga toda a
sua covardia.

***
Há minutos que representam toda uma vida,
mas há vidas inteiras oprimidas por razão de
segundos.

***

Jesus me observa, os anjos estão sempre do meu
lado, é neste momento que me sinto um ser
abençoado.

***
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Quero ser a estrela guia para vislumbrar
aqueles que caminham nas noites frias.

***
Cala-te coração sangrento, esmaga as injúrias
sôfregas do passado, enfeita de júbilos este
jovem coração que hoje desamarras.

***
Da poesia o poeta faz o seu verso encantado e
da beleza da flor ele chora os espinhos o seu
pranto derramado, porque pode chorar o poeta,
mas o amor por ele é consagrado, mesmo que
sangre os espinhos por Deus ele é abençoado.

***
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Engano pensar que tudo já vivi, se assim
pensar é melhor pensar que ainda não nasci.

***
Sua face oculta espelha a sua grandeza,
porque não a faz transparente para que possas
haurir luz aos seus descendentes.

***
O sábio é aquele que tudo sabe, mas cala e
finge nada saber, é assim que aprende a
nobreza do seu saber.

***
Sinto as lágrimas pingarem neste papel como
um rio torrencial, nestas linhas afagam as
belezas que imantam deste poeta celestial.

***
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Deus em seu caminho tenho trilhado, em sua
luz me agasalhado e sua bandeira tenho em
meu peito gravado e o hino de Jesus cantado.

***
Aroma sutil, flores desabrochando numa noite
primaveril, encanta os jovens deste imenso
Brasil.

***
Quero ser a lua cheia para encantar os olhos
amenos das sereias.

***
A música ressoa uma linda canção, isto me faz
reviver uma grande emoção.

***
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A violeta mostra a alegria que nos contagia, é
no jardim de minha vida que quero que viva
todos os dias.

***
O azul escarlate envolve o céu dando um toque
de beleza sutil, neste grande cenário deste
nosso Brasil.

***
Deus colocou a poetisa no meu coração
encantado, e é nas mãos de Deus que temos
escrito estes versos sublimados.

***
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O violino ressoa as notas de uma canção, mas
meu coração ressoa palavras que afagam todos
os meus irmãos.

***
Em espinhos meus pés têm trilhado, em meu
rosto as lágrimas têm rolado, mas ao fim da
estrada vejo sempre Jesus do meu lado.

***
De Jesus tenho falado e suas parábolas tenho
estudado e o seu amor tenho contado e ao meu
rebanho tenho dado a água do seu evangelho
sagrado.

***
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Silêncio, paz, meditação é a emoção aflorando
no ser a conquista plena de um novo alvorecer.

***
Pai estou pintando a tela de minha vida, a
tinta está acabando e a moldura está
brilhando, e vejo que a luz está me levando,
para o seu reino a minha vida eu ir trilhando.

***
Do ar que respiro, das forças que tenho, da paz
que conquistei, tudo isto me faz meditar e
contigo encontrar.

***
No campo a relva cai na noite fria e neste
umedecer que sinto as mãos afáveis do grande
filho de Maria.
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***
A noite cai e a relva umedece o solo, refazendo
um tapete vislumbrante, olha-o assim seu ser
ficará radiante.

***
Pensei que não fiz, mas vi que tudo fiz e vejo
agora que não fiz, daquilo que pensei que fiz.

***
Jesus é um ilibado, por isso por Deus foi
consagrado, nasceu na luz e com o amor foi
cravejado.
Jesus é belo ao andar, ao olhar, e ao falar, a
perfeição é tanta que deixa até Deus a pensar.
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***
Jesus quando falava acariciava a audição
sublimava o coração e deixava no ar a
sublimação.

***
Jesus ao se despedir humilhou o amor,
embelezou como uma flor e ainda pediu perdão
ao Pai pelo malfeitor.

***
Não posso passar a vida reclamando, porque o
amor só é belo quando o coração está
sangrando.

***
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Não posso ficar olhando e vivendo no passado,
se não eu morro e sou mais um defunto
revoltado.

***
Caminho e não chego, olho e não vejo, choro e
não consigo as lágrimas derramar, ouço e não
escuto, sinto e não tenho paladar, será quando
Jesus chamava pelo Pai, eu não lhe dava
vinagre para tomar?

***
A vida é um caminho que não sabemos onde
vai dar, ele pode ter muitos espinhos, ou rosas
e passarinhos com uma linda fonte a jorrar,
temos que saber nos livrar dos espinhos, para
sentir da rosa o seu perfumar, para ouvir os
passarinhos e da fonte a água tomar.
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***
Pai ilumine ainda mais os anjos que colocaste
do meu lado, para que estes possam escrever o
belo, que jamais Deus e Jesus hajam escrito e
pensado, porque é na luz do seu amor que
tenho me curado e é na Seara de Jesus que
tenho andado e no perfume das rosas de Nossa
Senhora, que tenho o meu rosto lavado.

***
Existem momentos na vida, que nos leva a
desolação, temos que confiar em Deus e pedir a
Jesus para sublimar nosso coração, mesmo que
sangre os espinhos Nossa Senhora nos dará
sua mão.
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***
Dentro do silêncio da noite, procure olhar
dentro do seu próprio ser, verás belezas que
você deve desconhecer, é um mundo novo que
irá conhecer.

***
Deus é a regata, Jesus os louros da
consagração, Nossa Senhora o buquê de flores
da premiação.

***
Se eu falasse a língua dos anjos e recitasse as
suas poesias, o coração de Deus eu
conquistaria.

***
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Do que adianta dar uma esmola sem amor pelo
nosso irmão, é mesmo que perdoar com rancor
no coração.

***
No sorriso da criança encontramos a
simplicidade, na violência a maldade.

***
Quero ser a aragem refrescante que faz
ondulantes os campos verdejantes de Deus.

***
Lembre-se que a paz é uma companheira fiel
nos momentos de aflição, contracenando com a
humildade e ela sempre será solidária nas horas
de suas maiores necessidades.

***
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Como posso contemplar um céu sem estrelas,
um luar se lua e um pensamento sem amor que
meu coração não perpetuou.

***
Seja uma luz em um caminho e uma chuva
caindo bem devagarzinho molhando um
coração sedento de carinho.

***
Escute a voz de seu pastor ele tem o cajado de
Nosso Senhor.

***
Quero vestir a camisa da vitória, cantar desde
o romper da aurora abraçada ao Filho de
Nossa Senhora.

***
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Vivi um amor que não era meu. Sofri uma dor
que não me pertencia. Derramei uma lágrima
por um coração que se desfazia.

***
Quero transcender o belo e viver este momento,
o resto deixarei ser levado pelo vento, e pelas
correntezas de um coração que quer viver com
esperanças. O resto deixarei para trás e não
recordarei jamais.

***
Encontrei a saída de um problema que não
conquistei, de uma dor que não procurei, e de
uma lágrima que não derramei.

***
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A alegria chega devagar e sem avisar é tanta
surpresa que me faz chorar e não posso as
lágrimas controlar.

***
Observe o que você faz para nunca se
lamentar.

***
Amanhã será um novo porvir e muitas coisas
estarão por vir. Vigie seu emocional para que a
vida o faça sorrir.

***
Renove a vida e embeleze o seu interior,
quando tudo estiver corroído pela dor.

***
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Quero andar com os passos firmes, mesmo com
a estrada empoeirada e tantas vezes cheia de
pedregulhos. Quero chegar e quero voltar,
quero caminhar porque sei que hoje eu estou
cansada, mas chorarei. Quero dar vazão aos
meus sentimentos e colocar tudo que está lá
dentro. Lavá-lo com as águas cristalinas do
meu Pai Amado. Quero fortalecer o meu
coração com a oração sagrada, amanhã as
forças estarão revigoradas e mais forças terei
para caminhar, para orar e para muitos irmãos
poder abraçar e levar o evangelho deste Cristo
Amado e fazê-los entender que só o amor
poderá impulsioná-los.

***
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Quero fazer você sorrir e que seu coração se
encha de alegria, para seres a minha
companhia no dia que eu estiver cheia de
melancolia.

***
Se a vida só fosse de flores e os espinhos não
existissem, e existisse só o amor e o desalento
não fizessem parte nosso caminhar, como o céu
abrilhantar, a noite as estrelas a afagar, a
chuva cair e a estiagem chegar. O que
estaríamos fazendo? Se de nada tirarmos
proveito para a nossa própria existência no
nosso próprio crescimento espiritual?

***
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Tudo que se pode conquistar é bom e belo e nos
trás benfeitorias para o nosso desabrochar e
nas veredas da vida passar e entre lírios e
bromélias nosso espírito se enfeitar, e ofertar a
todos que estarão sem flores no interior de seu
altar.

***
Venderei tudo para saciar uma fome, mas não
venderei a dor daquela mulher infame.

***
Confie no seu potencial e lute para alcançares
o seu objetivo e o alicerce com bom fluído.

***
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Não estrague o seu dia pensando coisas
banais. Se ligue no bem e comece a semeá-lo em
sua vida. Verá que começarão a nascer lindas
margaridas e estas te enfeitarão dando-te um
toque de magia e tudo parecerá uma fantasia.

***
Acalentei um coração partido. Dei-lhe asas e
ele voou livre rumo ao infinito.

***
Saciei minha sede com uma água que se chama
salvação e me alimentei com um nutriente que
se chama amor, como estou fortalecida para
enfrentar os revezes desta vida.

***
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A ínfima tristeza faz mal a alma com certeza.
Dê a ela uma grandeza dentro da humildade
que poderá ser a sua grande fortaleza nas
horas de suas incertezas.

***
Um coração vazio é um vaso sem flor. Nunca
poderá embelezar o seu interior.

***
Lapidei o passado, polindo-o das impurezas
que minha alma impregnou. Hoje vislumbro
um presente reluzente, e meu coração não se
sente carente.

***
O homem mata por qualquer desavença, porque
a maldade é a sua crença.

***
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Não se omita quando puderes opinar. Sua
opinião sempre será de grande valor para o seu
opositor.

***
Se a conquista é paciente, imagine o coração do
sofredor. Ele só quer encontrar o amor e viver
feliz como um beija-flor.

***
O perfume exala uma fragrância original. Eu
quero exalar um amor sem igual, quando eu
sorrir quero vivenciar o belo, para o dia me
sorrir. Meu coração se encherá de flores, para
que eu não derrame nenhum pranto.

***
123

Siga o bem-estar e se sentirá leve e solta voará
para a alegria conquistar e a vida nada lhe
cobrará.

***
Deus é o meu tema, a luz do meu lema, Nossa
Senhora é a mãe que me indica como a uma
bússola o destino que devo tomar e o navio de
minha vida vai singrando mar adentro.

***
Coloque no seu olhar um retrato que o faça
belo dentro da menina de seus olhos como se
fosse o retrato de você próprio.

***
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A satisfação vem de dentro do âmago de nosso
coração, não adianta buscarmos a felicidade
nas ilusões passageiras da matéria, estas não
ficarão dentro de nós a vida inteira.

***
Vou chorar baixinho, para não assustar meus
filhotinhos.

***
Cantarei um hino e abraçarei um menino.
Falarei uma palavra e contarei um segredo.
Estenderei o meu braço lhe darei o meu abraço.
O envolverei porque está cheio de dor e sua
alma sofre tanto desamor.

***
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Ligue a antena de seu rádio e escute a voz de
seu coração. Ela fala com nitidez e você
sentirá que sua vida mudará de vez.

***
Se eu não tiver uma ilusão é preferível eu
morrer. Quero viver, sonhar, amar e ser amada.
Só poderei proporcionar aos meus irmãos se o
meu coração estiver provido destes
sentimentos, para eu dar a minha doação.

***
Trabalhe sem cessar, seu espírito não cansará e
a matéria se fortalecerá. Ele lhe edifica e sua
casa estará sólida para os contratempos da
vida, quando estes vierem te visitar.

***
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Encontre a sua razão, ela se encontra oculta.
Seu olhar está distante. Sua emoção se perde
como o sibilar do vento e você está em
tormentos. Acalente seu interior com uma
prece e sentirá uma leve paz de ti se
aproximar.

***
Com a gota do orvalho lubrifico a pupila de
meu olhar. Com o frescor do luar, refresco o
calor que está a me queimar. Com um sorriso
abrando meu coração oprimido pelas dores que
sofro, e me faz calar e repensar e em Deus
acreditar.

***
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O egoísmo atravanca qualquer caminhada.
Mesmo que suas intenções sejam boas ele te
levará a destruição, pois tem laços com a
maldição.

***
Rosas, jasmins são as flores que plantei no meu
jardim. Elas estão florindo e as vislumbros
com o brilho do meu olhar e agradeço ao meu
Pai por tantas bênçãos ele me emanar.

***
Se eu for quero levar o amor. Se eu ficar ficarei
com a dor. Se eu dormir quero dormir com os
sonhos de um sonhador, e acordar com um
sorriso dando-me o seu carinho, como se eu
fosse um pequeno passarinho.

***
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Encontrei a riqueza em um cofre cheio de amor
e coberto de benevolência e carregado de lindos
ensinamentos é esta riqueza que levarei
quando daqui eu partir.

***
O egoísta só usa a razão para si e esconde o
que passa ao seu redor e sofre como um pobre
coitado que me dá dó.

***
É engano pensar que o ouro é o grande prêmio.
Feliz daquele que consegue ver o amor como
um grande celeiro e faz deste um canteiro
plantando a semente da caridade tendo dentro
de si a humildade.

***
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Andarei com os pés desnudos e calçarei um pé
nu, mas não calcarei os pés de um coração
endurecido pelas as amarras da matéria.

***
Conquiste a simpatia com a simples melodia
que souber cantar. Sua alma receberá um lindo
ramalhete e as flores te enfeitarão e cantos de
amor em seu coração viverão.

***
Quando banhares no rio das lágrimas
aproveite e lave as nódoas de seu peito e
enxugue o que não teve jeito para amanhã
seres um homem perfeito.

***
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Faça de sua vida um papel e escreva só o que
for representar amanhã, para não servires de
chacota para os que vierem hoje a sua frente.

***
Se o dia estiver levemente nublado não se sinta
irado. Amanhã o céu estará estrelado e tudo se
transformará e a harmonia chegará
enveredando o seu olhar para as coisas belas
avistar.

***
Amar as crianças é amar a vida é abençoar os
que têm grandes feridas é perdoar aqueles que
deixaram em seu coração grandes cicatrizes
que não se apagaram no decorrer de sua vida.

***
131

Solidão é a porta da oração. É a igreja para a
nossa reflexão. É o canto que encontramos
para a nossa sublimação. “Silêncio”.

***
Enquanto houver uma ilusão perdida haverá
um amor procurando saída, para a felicidade
encontrar e ser duradoura, e você ser feliz a
vida toda.

***
O olhar espelha o seu interior e o seu falar diz
como seu coração está. Suas ações mostram o
seu caráter e tudo que você passa refleti no seu
dia-a-dia.

***
132

A dor te estreita o peito. A vida não lhe dá
certeza, e você se vê numa correnteza
arrastada pela a incoerência de um dia
vindouro cheio de incertezas.

***
Levante seus braços e os estendas a mil
abraços há muitos os necessitados.

***
Amei a mulher mais bela, e nunca recebi um
beijo dela, nem mesmo um abraço apertado.
Ela me ama com certeza, mas não pode estar
comigo nesta Terra, mas eu a amo como
espírito e converso com ela. Nós dois fazemos
de nossas vidas as vidas mais belas, até parece
que fazemos parte de uma novela.

***
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O sol se azula no horizonte e seu olhar se perde
ao longe e seu sentimento está oscilante
vagando como nau errante.

***
Há coisas que devemos evitar, temos a
sabedoria para alcançar, porque tecer intrigas e
estar em rodas de bebidas?

***
Há momentos só de reflexões, outros de pura
descontração e outros onde a rigidez dever
fazer parte do nosso coração.

***
Enquanto uma luz no meu interior brilhar eu
lutarei e pela vida passarei, não como nau
errante, mas como uma estrela deslumbrante.

***
134

O romantismo faz parte de um passado. Os
jovens estão se decaindo, a moral se
extinguindo e as drogas os consumindo.

***
Abra o livro de sua vida e escreva com letras
douradas. “Amo ao meu Pai Amado é por ele
que me farei um ser santificado”.

***
Falei contigo duas palavras que deviam ficar
no fundo de seu ser. Uma foi amor e a outra
compreensão. No decorrer de sua vida você
esqueceu a compreensão e quando se deu conta
o amor acabou por falta de união.

***
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Quanta beleza nata que cai daquela cascata
como uma chuva de prata.

***
Seja compassivo nas ações e emotivo na hora
de abraçar um irmão aflitivo, dando-lhe um
afeto verdadeiro e o seu amor por inteiro.

***
Conquiste um dia cheio de alegria e contemple
o céu, o sol e suas magias te irradiando
encantamentos e te fazendo feliz por uma vida
inteira aflorando a beleza que tens em seu
interior.

***
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Um sopro me fez ver o seu espelhar e o seu
olhar me fez enxergar o seu coração que está a
chorar.

***
Conheça a força que você emana. Conheça você
no seu interior, e faça de sua vida um
apostolado e conduz a suas ovelhas seguras
até chegarem ao redil.

***
Quando tudo for abstrato serei um ser de fato,
porque deixarei de ver na matéria os erros que
fazem os corações dilacerados.

***
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Se uma vida floril é porque um coração se
abriu e o amor fez dele o seu cenário e um ser
agraciado e por Deus este é abençoado.

***
A dor vem e vai embora e o coração chora uma
mágoa sentida, uma dor oprimida e ele cresce
no decorrer desta vida.

***
Quando o meu coração carece o meu ser entra
em prece e tudo que me entristecia agora me
enternece.

***
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Relutei para não fraquejar esbravejei para a
matéria não me adornar. Não posso viver sem
ela, mas não quero que ela me corrompa e me
deixe ofuscando nos labirintos da sombra.

***
Conquiste um espaço para a sua condição de
viver e lute para ter a sua individualidade, e
que esta seja respeitada dando-lhe total
autenticidade.

***
Quando a tristeza chegar encontre logo a
alegria e sua vida não terá nostalgia.

***
Se uma vida se vai outra se faz, isto faz parte
de todos que moram aqui e no além.

***
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Dei ao meu corpo uma dor que ele não queria e
fiz neste instante a saga da minha própria
cruz.

***
Enlutei as mágoas que o meu coração sentia,
para viver a vida que eu merecia.

***
Se existir compreensão o amor jamais morrerá,
poderão vir tempestades de todos os tipos, mas
este perdurará. Porque tu o solidificaste.

***
Quando um olhar se cruza dois corações se
aproximam e um sentimento começa a aflorar,
um amor que poderá por uma vida inteira
perdurar.

***
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Reparta o que puderes e verá uma felicidade se
aproximar. Um elo de luz se forma e dentro
desta luz sua alma ficará.
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Fim
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Incentivo à Leitura
O livro é a bandeira desfraldada do conhecer,
ele tem que ser o hino do seu aprender.

Se você gostou desta obra, a divulgue,
porque você estará levando o amor a outro
ser.
Façamos uma corrente de amor e de luz,
de um lado estará Deus e do outro Jesus.
A autora.
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