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li JilNElil POÉT/Cil DE 118/iilÃO .:: .. ·'-~~ :::.:·_· . .-~:._:::~ ..... ~ 
; : ' ._::, .. · ... 

Observador poético da vida bucólica e calma de Cantanhede, Abraão 
jamais deixaria de sofrer ínfluêncía dessa sua condição de poeta solitário 
numa cidade pequena do interiófinât~ense. Cantanhede, para ele, é a sua 
própria janela aberta para o Mundo, através da qual todos os homens chegam 
a sua meta, pois Abraão, apesar de sensível, fala nos seus versos daquilo que 
há de mais universal em nós: o amor, a religião, o humarusmo posmvo ae que 
rer o melhor para o próximo. 

Seu estilo é simples, fluente, sem nenhuma intenção de sero dono da 
verdade, apenas porta-voz dos sentimentos profundos e eternos dos homens. 
Em seus versos é constante a sua paixão por musas reais ou imagináveis, sen 
tindo no coração aquelas emoções que esquecemos no mais distante de nós, 
que ressurge feito um furacão quando encontramos a mulher dos nossos so 
nhos ou de nossa realidade. 

Outro plano da poética de Abraão é a temática religiosa, sua preocupa 
ção com Deus, com o lado oculto da vida, que nos fustiga por dentro, a acre 
ditar· e meditar sobre um bem maior que nós, e, para o qual, devemos nos di 
rigir. Mais gostamos ainda é descobrir o Abraão inovador, gênero tão pouco 
usado em nossos tempos, mas que, sem dúvida, é um dos que se aproxima 
mais do estilo popular. E de Abraão vou guardar este poema que reflete a 
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linha dos seus versos ou espelha um pouco do ~u vasto interior, rico em sen 
tímento e humanísmo: "Amor é o meu nome" ... 

-Amor l! o meu nome 
Eu gosto de existir 
Eu existo ... 
"Eu sou uma parte 
parte de quem ... 
de quem tudo tem parte 
Eu estou com quem me quer 
Quem·me quer me tem 
Quem me tem eu tenho 
Por mim tudo existe 
Se ·existir em mim 

. Em meu nome ... 

Alex Brasil 



8/0GRAF/,f DO -AUTOR~----- 

Abraão Silva Teixeira, nascido em Cantanhede, Estado de Maranhão, 
em 28.03.65, filho de: Francisco Souto Teixeira e Maria do Socorro.Araújo 
Silva Teixeira. 

Cursou o 19 grau na UNIDADE BANDEIRANTE DE CANTANHEDE 
que hoje é UNIDADE INTEGRADA GETÚLIO V ARGAS. 

Aos seis anos de idade enfrentou alguns problemas e chegou a f!IZCr uma 
pequena cirurgia na perna esquerda, com um ano e oito meses depois sofreu 
de reumatismo agudo, o qual ficou bom dois anos depois. 

Desde criança o seu pai lhe ensinou o trabalho de Farmácia, aplicando 
injeções, fazendo curativos, ou mesmo indicando alguns medicamentos. 

Durante o dia trabalha em um Socorro Fannacêutico que foi deixado 
pelo falecido pai; e à noite vai ao colégio, entre estas lutas de negócios e estu 
dos, · nas horas vagas procura relaxar um pouco e escrever estas coisas, para 
que não perca o tempo e nem o _tempo lhe perca. 



------ ----- ~---- - --- 
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Dedicatoria _ 
o 

Dedico este livro com justa hõ~enagem ao meu falecido pai: Francisco 
Souto Teixeira e a minha querida mãe.Maria do Socorro Araújo Silva Teixeira 
e aos meus queridos Irmãos, parentes e amígos. 

Este livro é dedícado a todos os l~itores. 

O meu muito e afetuoso obrigado. 
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POR TRÁS DE TUDO 

:Por trás de ·tudo 
vejo algo brilhante 
porque nfo sei, fico mudo 
.ínterpreteí tudo quando distante 

t como estou na terra 
e por tráz das nuvens vejo a estrela brilhar, 
subo montanhas fico na mais alta serra 
procuro ver o infinito e· me espanto em te olhar 

Saio correndo .pra te ver de perto 
tenho pressas, quero chegar mais velm 
Meu Deus o·que faço aqui! Estou no deserto. · 
Mais longe pareço ouvir tua vm 

Vou correndo pensando 
como é que te chama? 
de amiga, se estou te amando! 
Gritando teu nome proclamo 
Meu amor.~ .• 

Com abraços e .beijos te apanho 
. do jardim te levo a mais linda flor 
Nisto eu acordo, era um soriho 
Pelo soriho degustei 
tomo prova do carinho 
e amor preciso 
te esquecer jamais esquecerei 
já te amo acordado 
este é meu aviso 
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CENA 
·:•·:·<'•;·•·,·:;:,:.' :;.:·.~./ 

Menina linda morena . . .. . .,·, ... • . · ... ,. · . 
Do palco te as.,isJ9 11:ª.Pl.~t~i~.i .·:. · ,· ·. : .. · :·. ·: , • .':'. · ·.; · 
Com lindo gesto te olhei numa cena · 
Vou contar minha idéia .. _. ,· c, .... , ,, 

, .! • 0 , •, , , • :,., • , • ;•. • • r ~ • .• • ·, • • ; , 

Nos vers~~-dQ
0 

q~e· ~antit~a··. ,:,, '; , . .-.:-·:,- . ·.: .·,. '~ :< .. 
F~~i.J.e, um,a_199~. gu~ '~jo .e.~is~~~.:. : .. : .. ·1,. ,,.; 
Solfejando eu já te amava 
O amor num inst3Jl~e, nascía . 1 ., .,, . • , ,., : :' •. , . _. • , : . _: 

~ \ '. . '.: -~:. t • ,1! 
Tantas Y.~~~ -~~-'?~!li_. .. · . 
Na praia, na escola ,.t 
Tantas nem sei 
Porém num show 

.. 

• ·-: •• > ~-. ~: •• '. 

·. : .:, , ' • • . • ; r .• ':•! ., ~ ·' ! '! ·• ; 

\ .·. ,·_.•,;: 

.. ·: .·:,.· ~ L"·~· •• ,!~~.- 1~:-. 1·:·i · 
Naquela cena me apaixonei .. _.:·,.,._' • .. , , .. ,.:,,, . _ 

Meninalindamorena,_.,,, .•:,, ·,•·: .,. •:·-;, ,,,, 
Eu no palco, você na platéia ... ,.'. ,,:. ~A 
Do teu lado o menino se afirma em tua blusa 
No pensamento: .... , .. " ..... 
Sou eu o menino. , : :· '. . •i •_· ·: . •: . , ,· ,; : :: . : • 

; '· • . •,·. ~ ( .. . ·- ••• • - . • • . ~ • t • 

No instante roupa se .rªsga . ,.. .. ., ..... •· .. .•. ;', 
Segura o tecido .•. · ·· · · .-;::., · .. : : .· ... : .··:·: ,, 
Nlo houve recusa · ··· · · · · · · .. 
O menino não é esquecido:" .-.·,. , '·' · 
Esta é a cena 
Eu te amo 

:~· ., ;: ', .. 

º! •·· 

Te amo menina morena 
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O BEIJO 

Distraido pela rua 
De repente encontrei-me com vaca 
Foi numa linda noite de lua 
Te beijei sem perceber 

O beijo foi no rosto 
Com sentido de amizade 
Até hoje fico lembrando do gosto 
·Penso na felicidade 

Pra você foi simples fato . 
Pra mim inesquecível momento 
Até hoje guardo como se guarda retrato 
Te amo no pensamento 

Fiquei com a vida transformada 
como o tempo.se transforma 
Você ficou no mesmo clima, n~ sente ~a 
e eu de outra forma, 
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EU SOU ALGUEM 

Eu sou alguém 
alguém que você vê como um grande amigo 
é como. na busca de uma solução · 
encontrei 'um direito 
que diz é meu coração 
Ele fala com respeito: 
A amizade é uma planta 
seu fruto é o amor . . . · 
Nos conhecemos num Jantar 
Dentro de mim há uma dor 
Hoje se desprende 
Porque eu sou alguém 
Alguém escolhido pefo destino 
que te ama e você não entende 
tenho coração de menino ' · 

, .. 
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A OVELHA DECIDIDA 

Quando você pensa em miin · 
até as plantas alegram-se 
O mar toma vida 
Os anjos festejam:' 
minha alegria maior 
É você, a ovelha decidida. ·._ 
que correndo ao meu encontro 
não me deixa só 
Tua decido é minha alegria 
No céu, dos :anjos a festa ê imensa 
Hoje foi teu dia 
Não deixe teu amigo no que pensa 
Dia a ele: 
Tua vida está no começo 
Já estamos no fim. 
Para outra vida pegue o-endereço· 
Faça tudo e dê tudo por mim 
Tenha fé e obediência a Deus 
Tenha amor por.sua cruz 
Tenha paciência nos dias teus . 
Encontrastes o amigo 
-Eleé Jesus ... 
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TUDO NO SEN1100 DE voei? 
.. ; Você está vivendo 
Você é uma pessoa muito rica 
Você tem vida e seu coração me diz coisas boas 
Abra seu mundo e veja na vida prática 
que não nascem vidas atoas 
O ser humano é capacitado de ter amor e sentir-se 
como uma planta aquática 
Que sua vida depende da água e na água ela habita 
Ande . 
Veja . 
Pense . 
Ouça o que diz 
Enquanto entristece quantos mais tristes estão sorrindo 
Abra os olhos com calma e enxergue com o coração 
Este vasto mundo colorido 
onde o verde colore os campos, 
as ruas das cidades 
Tudo é lindo 
Tudo foi feito no sentido 
-De você. 

16 



JANELA ABERTA 

Você mora numa casa, 
a qual tem uma janela 
a mesma quando aberta 
fica bem clara 
todos os dias você a abre 
não quer ficar na escuridão 
Você abrindo a janela imprensa seu dedo. 
entre a janela e o portal, . _ 
você sente uma grande. dor · .: 
E no outro dia! . · , :· .. ' · · . · 
Você não abre à janela? : ··. -:,· · 
Se isto é uma necessidade· obrigatóría , , 
não teriha dúvidas, você abre. 
Com a claridade que entrapelajanela 
você faz tudo dentro de casa. 
Abrir esta janela é muito significante 
para seu dia. .. 
Você abre a janela e nem imagina sobre 
a grande utilidade que tem o simples 
trabalho que você executa. 
São simples coisas como esta, que precisamos fazer 
para facilitar nossas vidas 
Você abrindo a janela enxerga tudo dentro de casa 
E é por meio simples como este 
Que você pode enxergar a Deus. 
Você amando é amado 
Você perdoando é perdoado 
Você vivendo como Jesus viveu 
Você viverá para sempre. 
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ARTJSrAS 

O amor é a arte que nos ensina a viver 
Somos artistas do amor 
O mundo é um grande palco 
onde eu, você, e todos os astros 
apresentamos nossos papéis 
Eu, um artista 
Sem perceber te conheci, 
te busquei numa amizade 
Eu, um outro artista 
Tenho pouca amizade 
sou um pouco isolado 
Nã'o sei porque! 
,t;u, fraco, sem fé, sem amor 
Não obedeço a ninguém 
Pergunto: J( 
Por que estou vivendo? 
O artista dos artistas responde: 
- Nós no mundo somos artistas no palco 
Lá fora, acima do horizonte 
tem alguém que nos assiste 
Este alguém nos conceituará 
de acordo com o que fizemos 
e o que somos. 

~- 
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IDGIENE 

Você zela o seu corpo, 
você corta as unhas, 
você tomá uni banho, 
veste uma roupa limpa 
faz um penteado, usa um desodorante 
ou qualquer que seja. : 
Você pensa consigo mesmo: 
Eu estou limpo. 
Claro que está limpo. 
Isto é importante pra sua saúde. 
eu sou de pleno acordo com você, . 
faça sempre· e sempre esta higiene corporal. 
Mas pergunto eu: 
Você já fez uma higiene mental? 
Olhe o azul do infinito 
Veja o mar, as plantas, as montanhas ... 
Tenha mais amor. 
Enxergue seu próximo ~o um pedaço de si 
Dê amor em retribuição ao ódio, ao orgulho, 
ao egoísmo, ame e valorise seu próximo. 
Limpe o seu coração· 
Não deixe mágoas. 
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CURVAS 

Passamos toda Yida no tmnpo 
O tempo passa por nossas Tidas . 
Deixando• marcas, • mm:as e saudades 
Saudades que nos emohe em pensamentos 
Os nossos sentimentos · 
Sentimentos meus que brincaftl tú 
Sentimentos teus que entendia eu 
Namoramos. te amei ele verdade 
~ mim fomn bons momentos 
Você me iludiu, acabou minha paz 
Você es1rl8(JII meus planos 
Meafot,>unomarda1ristaa 

_ VIVO s6 de lembnnps que me machucam. 
Você fez comigo, CCllDO o pescador que pesca o peixe pequeno 
Nfo • utiliza dele e.o deixa no seco 
Passamos toda vida no tmnpo 
O tempo passa por nossas vidas 
Nossas que transitam numa longa estrada, estrada longa 
cheia ele C1lmlS 

- E é numa dessas CUIYIS que te espero a tanto tempo 
Eu ia com o coraçio de YiDpnça e na encruzilhada da esttada 
da vida encontJei unias palaftu que diziam: · 
- Quem com o feno fem CCllD ele será ferido, recolhe tua espada ... , 
Mas na fien1e, outro papel que o ftllto levava dizia: 
-Ama teu DIÚillliO ~o a te mesmo. · 

20 



QUEM 8 

Você ao chegar em qualquer direnio, de quem. primeiro você lembra? 
:8 de mim ou 'de quem faz você me esqueca? Nem sempie, mas quase todas 
as ven,s que você me esquece e lembra de quem nlo te ajuda. eu fico triste 
com sua ingratidio. :8 ruim a gente se pmocupar tanto com uma pessoa, e 
esta pessoa neni ligar para a gente! 

Tudo que faço é para Jhe aüudar e lhe ~ melhor, 11m1 tropeços, sem 
decepçaes,' e, você. . . · 

Você está me decepcionando, eu confio tanto em YOCê, nlo te deixo só 
por nada, e você me deixa em suas alegrias. afasta-se de mim em seus melho 
res momentos. Enquanto eu, em todos os momentos procuro estar de teu 
lado. Você quando chega onde seus amigos estio se divertindo, me deixa de 
lado, ~e esquece, me troca por falsos amigos, por falas alegrias, por incrível 
que pareça, você me troca até oor vícios. 
~do você está comigo e chega em di1enões, logo enxeiga a ee 

bida e me deixa. Enquanto eu, quando chego em ou1nl ~ que você 
está ccmigo, eu me alegro e nfo te deixo, fico com todos que ficam couüngo. 

Às vezes ~ motivos você me culpa das c:oisa Enquanto eu, quando 
te vejo culpado de aJguma coisa, só me pnocupo em te defender. 

<lhe, quem ama é sincero, eu te amo mui10, mpam, mpam quantas eoí 
m ji fiz por você, repare quantas coisuji fez por mim; do peme que estou 
alepndo, s6 apenas estou te lembrando, peme Disto e ftja que, quem ama é 
sincero, eu vou ser sincero com você. Nlo coatimli D'! deixando pma ficar 
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com outras coisas. Também não vou te forçar para ficar comigo, é tempo de 
você fazer uma escolha, pense ... 

-Meu Deus! 
Quem é esta pessoa? 
Quem é que estou decepcionando? 
Quem é esta pessoa que faz tudo por mim? 
Meu Deus, esta pessoa ainda me diz que vivo abandonando a ele. 

Quem é? 
Quem é que diz me amar tanto assim! e como se fosse . 
É como se fosse . 
Há! 

Será que é quem me escreveu na semana passada? 
Não, não pode ser. Esta pessoa na carta diz que me ama muito, mas me 

convida para uma festa onde terá choop e muita dança. 
Meu Deus, me ajude a descobrir quem é, quem é esta pessoa. Se eu sou- 

besse eu ia fazer tudo para corresponder a este amor. 
A voz de Deus responde: 
- Quem te ama, quem te defende é meu filho Jesus. 
Você quer saber mais sobre ele? 
Leia a Bíblia. 

22 



DEIXE O AMOR VIVER ... 

Menina linda 
venha sorrindo 
e me faça sorrir, 
me faça viver, me deixe exis~r 
Deixe que eu te toque 
o que me toca 
Deixe que eu te fale 
o que meu amor fala de você 
Deixe que minha palavra exista 
que as verdades ditas para você 
não me seja desilusão, deixe que 
eu-insista 
Deixe sua confiança acreditar em mim 
Vai, me dar o sim 
Me deixe existir, deixe o amor viver ... 
Sei que tu te gostas 
Gosta de mim, sou um pedaço de ti 
:8 sua fala, seu corpo, seus gestos, você ... 
Até na distância, minha 
imaginação te vê 
Vai, gosta de mim 
Eu gosto de você ... 

23 



ESCUTEI 

Eu, desde muito criança 
que ouço falar num tal de amor 
Eu guardo na lembrança 
O que escutei, o carinho acalma dor 

O amor tem muita gente que semeia 
Disse-me uma pessoa na igreja: 
-O amor, Jesus usou sempre, até na ceia 
Eu sou catequista, cada um de vocês que seja 

Catequista é aquele 
que tem amor e transmite 
Catequista vive por ele 
da caminhada não desiste 

Que Iíndo é 
Você ensinando a palavra de Deus 
Assim você imita Jesus de· Nazaré 
E lá do alto, o Rei te assiste, te parabeníza 
Aos anjos ordena: 
- Cuida dos irmãos teus. 

24 



TENHO VIDA 

O horizonte ficou azul 
O vento forte sacode nossas vestes 
Tenho você do meu lado 
Tenho sombra pelo chão 
Tenho amor, tenho vida 
Tenho o mundo no pensamento 
Carrego paz por onde vou 
Vejo as plantas e jardins floridos 
Sinto a brisa suavizar 
Vejo o mar onde te conheci 
Lembro o nosso Deus, querido Deus 
Sinto o sol me queimando 
Sinto o prazer de ser vivo 
é bom, é muito bom este viver 
Eu escrevi. 
Você está lendo 
Temos uma linda visão de tudo 
Nós mesmos reconhecemos 
Deus ..•. 
Não nos esquece. 

25 
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ANTES DE VIVER 

Eu ainda não tenho vida. 
Você me entende? 
V árias células reuniram-se para me fazer e me dar vida. 
Quando algo estranho, devorador, nos atingiu, destruiu-nos antes que 

eu chegasse a viver, não entendo porque sou perseguido. São três vezes que as 
células se reunem para me formar e eu sou destruido, essa última vez, eu co 
meçava a ter tamanho, quando me puxaram à força, me tiraram de pedaços 
a pedaços e eu antes de viver fui destruido, eu não entendo porque! 

:8 algo estranho, que vem de fora,' me puxando, minhas forças são pou 
cas, eu não posso me defender; nem tão pouco entendo porque essas células 
não deixam de se reunir para me formar. 

:8 de tempo em tempo que acontece essa reunião, e eu antes de viver 
já tenho medo. 

Agora pela quarta vez, estou levando sorte, ninguém voltou a me per 
seguir, eu me desenvolvo, me sinto mais forte, a guerra comigo parou. 

Aqui dentro e legal, venho ganhando tantas coisas boas sem defeitos, 
antes, nas outras vezes eu só tinha um olho, minhas pernas e braços, não eram 
normais, eu era fraco sem resistência. Agora estou nutrido e forte. 

J\.qu1 dentro · é legal, . mas estou crescido, aqui dentro quase não me 
cabe mais. · 

Será possível? 
Novamente! 
O mundo virou, estou de cabeça pata baíxo, será que a guerra voltou? 
Não é_ s<> eu quem grito. 
O que me aperta tanto? 
Escuto um gemido forte, alguém está sofrendo. 
O grito é mais forte, estou sendo empurrado, para onde vou? 
Para onde vou? 
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DIANTE DO MAR 

Tenho tanto medo 
Tudo me alucina 
O mar tem segredo 
Tudo é coisa divina 

O vento forma as ondas oséílantes 
A água é salgada 
Nas praias encontram-se os amantes 
No fundo do mar tem vida matada 

Diante do mar você tudo pensa: 
Que lindo é o nascer do Sol! 
Imensas águas frias 
Nele ficou um pedaço do poeta maranhense 
- Ele, Gonçalves Dias. 

Como folhas espalham-se pelo chão 
Seus poemas espalham-se pelo mar 
Dando sentido e razão · 
Pra mim escrever e apostílhar. 
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QUANDO EU MORRER 

Quando eu morrer 
quero ser enterrado 
onde estiver a nascer 
neste lugar quero ser guardado 
Também se possível quero uma banda 
tocando valsa e cançio 
no acompanhamento de minha calma 
em passos lentos vestidos de graticlio 
por partido de minha alma. 

xxxxx 
Quem faz o bem 
constr6i bom lugar 
não YiYe tão bem 
as pessoas tratam de prejudicar. 

xxxxx 
Ninguán pode ser feliz 
se causa alguma felic:iclade, 
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Tu e teu orgulho 
slo junções do pecado 
isto vai te dar barulho 
quando querer-dle de teu lado. 

xxxxx 
Em medida.do que recebe 
deve com o bem n,sponder 
Deus até pensa_mentos percebe 
é melhor que não tente esconder 

'x x x x x 

Lembro seu perfume 
sempre que entro no jardim 
tudo acabou por eiúme 
se ainda te amo! Te amo sim. · 

xxxxx 
Boniteza nio é amor 
amor é sinceridade 
dinheiro pia uniio não 6 valor 
entendimento é realidade. 

• 



AS OPERAÇÕF.s DO AMOR 

O amor nos faz mais ricos 
quando clmdimos nossa amizade 
nisto diminuimos a solidão 
e multiplicamos a felicidade. 

xxxxx 
Se amas alguém em silêncio 
é mesmo que amar a Deus e não lhe procurar. 

xxxxx 
Se nio podes amar quem você ama 
nfo condicione sua felicidade. 

xxxxx 
Deus é vida 
se és ciente disto 
tu tens vida, 
tu tens Deus 
Se tens vida 
Claro, zela por tua saúde 
Se tens Deus 
Cuida, prepara o espírito de tua vida para Deus. 

xxxxx 
Os cientistas evoluem a tecnologia 
Deus fez o homem e todo o mundo. 

xxxxx 
Cristo é vida, é amor, e eternidade 
Cristo é tudo, é nossa felicidade. 

xxxxx 
Os corações amam, a mente padece 
esquecer, duvido! 
Isto não acontece. 
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O amor é fruto de Deus 
te amo e quero receber carinhos teus. 

xxxxx 
As cidades, as máquinas, tudo será destruído 
menos o amor. 

xxxxx 
A instrução do homem 
serve para sua própria destruiçio. 

xxxxx 
Eu gosto de gostar 
do gosto de te gostar 
porque gostando é que 
se sabe o gosto do gosto 
de gostar. 
Eu te gosto •.• 

xxxxx 
As plantas sio verdes 
verde é a esperança. 
Ainda te amo ... 
volte pra mim. 

xxxxx 
Ser fiel 
é amar de verdade 
e ter amor. 

xxxxx 
Sempre que adiantas 
um cigarro para a boca 
adiantas um passo para a morte. 

xxxxx 
Dizem: 
Não existem amigos: 
Pode existir 
Seia um. 

xxxxx 
Por que corre tanto? 
Teu amigo ficou atráz, 
espera por ele. 
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Estamos sós 
tua presença me. faz feliz 
quando ouço tua voz · 
meu coração pede bis. 

xxxxx 
Tudo na paz 
tudo no amor 
pra tudo sou capaz 
depende dó senhor. 

xxxxx 

Amas a mim 
Amo-te 
viva pra mim 
que vivo pra ti 
tua vida é minha 
minha vida é tua 
não fique sozinha 
me procure, estou na sua 

xxxxx 
Quando o amor é grande 
nos tornamos cegos diante dos erros 

xxxxx 
O _beijo não é tão gostoso .. 
mais gostoso é a atração que sentimos por ele 

xxxxx 
Somos ingratos 
a opinião nos destruiu 
por simples fato 
até nossas vidas sentiu. 

xxxxx 
O amor é fruto de Deus 
Deus é fruto do amor 
por isto devemos seguir juntos 
os rumos do senhor. 
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Se amas alguém 
seja franco a demonstrar 
nunca esconda verdades 
para não maltratar-se 

xxxxx 
Amor, amor, é como um pê.de planta botador 
cada dia desabrocha uma flor; 

xxxxx 
Onde há amor 
há flores de cheiros agradáveis 

· e não desconfianças inacreditáveis. 
xxxxx 

O dia tem doze horas 
Cada hora é uma página 
que nos ensina a viver. 

xxxxx 
Quando as pessoas não se entendem 
mais uma vez tenho certeza 
que não entenderam Jesus. 

xxxxx 
Quando níe estendes a mão 
não recuso, mesmo sabendo 
que até este gesto é falso. 

xxxxx 
Sempre que sorri de mim 
tiro uma dúvida da tristeza. 

xxxxx 
Antes de danificar o que ver 
examine se não lhe é útil. 

xxxxx 
Que sua vida seja de, viva vida 
nas vidas que procuram imitar 
a vida das vidas. 
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Quando pensares em amigos 
lembra-te de mim. 

xxxxx 
Se amas a vida 
recusas a bebida 
se. gostas de sorriso 
também ama o paraíso 
se tens medo do abismo 
recusas o alcoolismo. 

xxxxx 
O desabafo é o melhor respirar para o coração 
livra-te do sofrimento com boa ação - 

xxxxx 
Onde há amizade 
Deus está presente 
por isto vamos ser amigos 
porque em Deus somos crentes . 

xxxxx 
O amor é a força para o viver 
por isto consiga amor que possa lhe entender. 

xxxxx 
Maior a realidade 
de uma grande amizade 
menos intrigas ou brigas 
mais amigos que inimigos. 

xxxxx 
Paz de coração a coração 
num lindo amor 
não há separação. 

xxxxx 
Uma vida sem amor 
é vida sofrida 
é vida desprotegida 

. é como um jardim sem flor. 

34 



A tem é uma ilha 
vamos navegar nosso barco? 

xxxxx 
Se você tá diante de um problema difícil 
converse com Deus. converse com Deus por meio de orações 
Faça seu pedido com fé e esperança: 
-Aguar de ... ,. 

xxxxx 
Não guarde rancor, 
mágoas, sentimentos. 
Seu coração é bom. 
Só o que lhe falta é pensar melhor em Deus 

xxxxx 
Quando alguém lhe fizer um mal 
lembre-se que deves ser imitador de JESUS CRISTO. 

xxxxx 
Compreender a vida é bom para poder vivei 
viva a vida e !aiba se satisfazer. 

xxxxx 
Antes de amar alguém devemos ver quem é este alguém. 

xxxxx 
Nã'o bote fim no amor 
se a amizade continua 
o amor é amizade ... 

xxxxx 
Saibamos nós 
que a arma das armas é o entendimento. 

xxxxx 
Amor de mãe, é pura e inesquecível lembrança 
é o mais certo; é de toda confiança. 

xxxxx 
Amor dos pais é puro e forte 
é existente, é até depois da morte. 
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O vento dos mares 
o vento dos desertos 

· O vento dos bosques verdejantes 
· é presença de Deus 
O amante dos amantes. 

xxxxx 
Amizade é e sempre foi 
o significativo da palavra AMOR. 

xxxxx 
Toda planta verde tem vida 
A pessoa sem amar está perdida. 

xxxxx 
Devemos amar a todos: 
Jesus nos ensina. 

xxxxx 
Nossa amizade é linda 
até Deus acha. 
Parece até que somos irmãos. 

xxxxx 
Eu te amo 
e você não me diz nada? 
Te espero. 

xxxxx 
Só o amor é capaz de nos fazer compreender a vida. 

xxxxx 
Se eu falasse por mim e por todos 
eu diria que ninguém tem vida 
quando não vive o amor. 

xxxxx 
Através cio amigo 
buscamos a Deus. 

xxxxx 
Refletindo é que temos uma melhor escolha. 
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De degraus em degraus 
Você sobe uma escada 
Dia apôs dia você envelhece 
Para nascer novamente 
Mas quando sobe os degraus. 

xxxxx 
Quando o sol nasce 
Nossa visão é maior 
Quando te vejo face a face 
Meu coração diz: 
Não fica s6. 

xxxxx 
Gostar de alguém. 
Todo mundo gosta. 
Primeiro devemos gostar da gente. 

xxxxx 
Escrever poesias 
:e saber comparar. 

xxxxx 
:e bonito não ter nada.· 
Entrar na luta e lutar 
Com emoções de luta 
Passa a ter tudo, tem. 
De que vale ter tudo e 
Não saber o gosto da luta? 

xxxxx 
Você é minha paz 
deixar de te amar não sou capaz 

xxxxx 
· Sim, Cristo é nossa paz 
Ele vem para nos salvar 
se fizermos os gostos Dele o nosso ele faz 
devemos nos amar. 
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Nossas bocas incontroladas 
falam coisas que nem mesmo nossos próprios ouvidos 
gostariam de ouvir. 

xxxxx 
Você me disse 
Eu te amo ... 
Ouvir o que tinha a dizer 

xxxxx 
Se o mundo é tão belo 
e gostamos de viver estas belezas 
por que há guerra? 
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AMOR :e MEU NOME 

Amor é meu nome 
Eu gosto de existir 
Eu existo ... 
Eu sou uma parte 
parte de quem ... 
de quem tudo tem parte 
Eu estou com quem me quer, 
Quem me quer me tem 
Quem me tem eu tenho 
Por mim tudo existe 
Se existir em mim 
em meu nome. 
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AMOR E MEU NOME 

Amor é meu nome 
Eu gosto de existir 
Eu existo ... 
Eu sou uma parte 
partem de quem ... 
de quem tudo tem parte 
Eu estou com quem me quer, 
Quem me quer me tem 
Quem me tem eu tenho 
Por mim tudo existe 
Se existir em mim 
em meu nome 


