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PRIMEIRAS IMPRESSÕES ALÉM DA MORTE
Caso triste aconteceu
Com o amigo Adão Caprera:
Desencarnado na rua,
Continua na paquera
Cornélio Pires
Assunto sem ilusões,
Às vezes cômico e forte;
As primeiras impressões
Da pessoa, além da morte
Pedro Silva
Quando a morte vem buscar
Alguém que segue a Jesus
Traz a alegria de um cego
Que vê novamente a luz.
Aderaldo Ferreira de Araujo
Na morte, ao grande calvário
Da doença, em que se atola,
Quem parte lembra o canário
Quando livre da gaiola.
Fidelis Alves
A morte é a grande saída
De quem sofre atado à prova...
A gente abandona a vida,
Mas encontra vida nova.
Jovino Guedes
O recém-desencarnado
Nutre a paixão que o assanha;
A raposa muda a pele
Mas nunca muda de manha.
Lulú Parola
A oração é sempre um guia
Que nos guarda e nos abranda,
No entanto, o que se fazia,
Na morte é a força que manda.
Silveira Carvalho
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Morte que chega na hora
Em que deve aparecer
Tem a beleza da aurora
No encanto do amanhecer.
Meimei
Pessoa que deixa o mundo,
Vivendo em longa aversão,
Na morte é matriculada
No campo da obsessão.
Marcelo Gama
Morte é esperança, semente,
Revisão, soma, promessa,
Um berçário diferente
Em que a vida recomeça...
Auta de Souza

5

ASSUNTOS DE MULHER
Erro em filho irrefletido?
Dizem as mães: “cousa à-toa,”
Mas aos erros do marido
A mulher jamais perdoa.
Lulú Parola
Os pais criam grandes obras
Que fulguram quais estrelas...
Mães, porém, são diferentes,
Só Deus consegue fazê-las.
Marcelo Gama
Os homens sabem, a fundo,
No trabalho que os requer,
Que a força do amor no mundo
Vem do amparo da mulher
Jovino Guedes
É muito assunto que cabe
Nesta ligeira sentença:
O homem pensa o que sabe,
A mulher sabe o que pensa.
Pedro Silva
Surge um conflito qualquer,
O mais complicado e feio,
Que se procure a mulher,
Que a mulher está no meio.
Moisés Maia
Proclamo sem ser herói,
Mas a verdade assim quer:
Hoje, é que sei quanto dói
O ofício de ser mulher.
Lucano Reis
Filosofia real
Entre as lições que esmerilho:
Toda mulher, quando mãe,
É professora do filho.
Américo Falcão
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Resguarda os teus pequeninos,
Onde estejas e onde vais;
A criança do futuro
É a foto viva dos pais.
Casimiro Cunha
Deus retirou a mulher
De uma costela de Adão,
A fim de que ele a tivesse
Mais perto do coração.
Alceu Wamosy
O Céu querendo enviar
Jesus à Terra sombria,
Não formou ações de guerra,
Pediu apoio à Maria.
Auta de Souza
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ANOTAÇÕES DA AVAREZA
O avarento, na pilhéria,
É um homem, se bem me explico,
Que ama a vida na miséria
Para morrer muito rico.
Sylvio Fontoura
Amargas lutas do homem,
Contra a própria natureza,
São aqueles que o consomem
Nos domínios da avareza.
Silveira Carvalho
O triste fim do avarento,
Morrendo sem companheiros,
É um quadro de sofrimento
Na alegria dos herdeiros.
Pedro Silva
O sovina é uma pessoa
Que só ao ouro se agarra,
Mas, um dia, morre à toa
Deixando o ouro na marra.
Jair Presente
Maricota do Rochedo,
Procurando ser mais rica,
Só comia bolo azedo
Com quirera de canjica.
Cornélio Pires
Antonino era dotado
Por terra, prata e fazenda,
Mas tinha o coco apertado
Qual a cana na moenda
Josué Romano
Para aumentar a poupança
Jejuava o Nicolau...
Certa vez, caiu de fome,
Morreu pedindo mingau.
João Moreira da Silva
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Triste vida, após a morte,
É a do amigo Lico Franco,
Estirou-se sobre um cofre,
Lambendo notas de banco.
Lulú Parola
Prazer de morrer de fome
Na ambição que nos domina?
Avareza é um mal sem nome
A espera de medicina.
Manoel Serrador
A avareza, em seus extremos,
Aponta á Luz do Porvir,
Quando todos saberemos
A conta de dividir.
Auta de Souza

9

ANOTAÇÕES DA VIDA COMUM
Se sofres qualquer paixão
Espera que se arrefeça;
A chama no coração
Põe fumaça na cabeça.
Manoel Serrador
Quem vive entre provações,
Com lutas em derredor,
Vê que os parentes são bons
Mas Deus é muito melhor
Deraldo Neville
Na conquista da fortuna,
Não vivas de golpe e treta,
A mortalha não tem bolso
E o caixão não tem gaveta.
Cornélio Pires
Mulher com muitos negócios,
Sem vocação para o lar,
Entre contas e mais contas
Não deveria casar.
Leandro Gomes de Barros
Se desejas vida calma,
Aberta em horas felizes,
Nunca digas o que sabes,
Sem entender o que dizes.
Boris Freire
Quando o homem é de brasas
E a mulher é de algodão,
Muitas vezes aparece
Um filho de obsessão.
Lulú Parola
Para certos consulentes
Esta nota benfazeja:
Quem responde amarra o burro,
Conforme o dono deseja.
Adão Filho
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Faço, penso, escuto e falo,
Machista que sou no Além,
Mulher, relógio e cavalo
Nunca se empresta a ninguém
Juvenal Galeno
Cristão sob injuria e troça,
Não busque se defender,
Na causa de Jesus Cristo,
Há muito mais que fazer.
João Moreira da Silva
Das honrarias do mundo,
Guardo essa nota travessa:
Nunca vi medalha alguma
Que cure dor de cabeça.
Luiz Dantas
Dos pensamentos do povo
Trocados, dia por dia,
É que no mundo se acende
A luz da filosofia.
Auta de Souza
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IMAGENS DA CARIDADE
Caridade, em cada dia,
Com pouco sabe se expor:
O pão, a prece, a alegria,
Uma palavra de amor
Luciano Reis
Dez filhos tinha Memélia
E, a esmolar pela cidade,
Dizia querer mais filhos
Para fazer caridade.
Lulú Parola
Não se sabe o que diria
A vaca, na corda curta,
Como entrega, dia-a-dia
O leite que se lhe furta
Sylvio Fontoura
Caridade que conheço
Oculta mágoas e crises
Para que os entes amados
Sejam sempre mais felizes.
Pedro Silva
Caridade bela e estranha
E de mais alto sentido
É a da esposa quando apanha
Sem se queixar do marido.
Cornélio Pires
A caridade será
O amor em plena expansão
Que não lastima o que dá
Nem fala de ingratidão.
Jovino Guedes
Nota da estrada em que sigo:
A dor que mais nos alcança
Vem da crítica do amigo
Que nos martela a esperança
Marcelo Gama
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Caridade se coloca
Deste modo, em muita gente:
Escutar qualquer fofoca
Sem passá-la para a frente.
João Moreira da Silva
Caridade é conhecer
Nossos erros em caminho,
Procurando melhorar-nos
Sem olhar os do vizinho.
Boris Freire
Caridade, inda que seja
Migalha de amparo e luz
É notícia benfazeja
Da proteção de Jesus.
Auta de Souza

13

LIBERDADE E VIVÊNCIA FAMILIAR
Em casa se há disparate
Quando o casal se agatanha,
Nunca se sabe quem bate,
Nem se sabe quem apanha.
Sylvio Fontoura
A vida nos faz saber
Por força que não se altera;
Quem foge ao próprio dever
Não tem aquilo que espera.
Pedro Silva
Família parece um trem
Sobre a linha descoberta,
Se a mulher não está bem,
Desastre surge na certa.
João Moreira da Silva
Quem queira luz e harmonia,
Por dentro do próprio lar,
Que aprenda, dia-por-dia,
A arte de suportar.
Silveira Carvalho
O homem canta de galo
E, em grilos, que eu não invejo;
A mulher quer imitá-lo,
Mas a vida cai no brejo.
Lulú Parola
Homens perfeitos na Terra?
Nunca os vi em meu caminho,
Pois o homem quando erra
É sempre no escondidinho.
Cornélio Pires
Há mulher que surra homem?
Sei que o colega André Cunha
Sempre chegava ao serviço
Todo marcado de unha.
Pixinguinha
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Não há dívida no tempo
Que o tempo em si não nos traga;
Por lei da reencarnação,
Em casa, tudo se paga.
Jovino Guedes
Marido que fique mudo
E, em casa, não dê palpite,
Que a mulher já sabe de tudo
Sobre pensão e desquite.
Leandro Gomes de Barros
Na Terra, hoje em reforma,
Há lutas quase em excesso
Mas nisso é que existe a norma
De promover o progresso.
Auta de Souza
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LIBERDADE E VIDA
Liberdade vem a ser
Conquista ditosa e bela,
Mas é preciso saber
O que fazermos com ela.
Gil Amora
Alma Livre reencarnada?
Estranho lugar comum,
Vejo os amigos da Terra
Na cela de cada um.
Souza Lobo
Faz-se o homem nobre e forte,
Por esta senda sofrida:
Na vida está preso à morte,
Na morte está preso à vida.
Roberto Correia
O Espírito que se eleva
Neste metro se ajuíza:
Quanto mais perto da treva,
Tanto mais se encoleriza.
Pedro Silva
O Espírito, onde estiver,
Acha esta lei, dia-a-dia:
Pode fazer o que quer
Mas paga o que não queria.
Lulú Parola
Liberdade que eu conheço
Tem esta sentença breve:
Toda vantagem tem preço,
cada qual paga o que deve.
Casimiro Cunha
Independência? Já sei
Qual a força que a mantém:
Por lei, o homem é livre
A fim de fazer o bem
Luciano Reis

16

O Espírito desencarna,
Está livre para o Além,
Mar a saudade é uma sarna
Que não liberta a ninguém.
Lamartine Babo
Aqui, meu recado à-toa:
Liberdade muito larga
Por vezes, faz da pessoa
Um belo animal de carga
Cornélio Pires
Liberdades naturais?
Adocicados venenos...
A possuí-las de mais,
Prefiro tê-las de menos.
José Albano
Sentença introvertida:
Liberdade sem dever
Em qualquer parte da vida
É o processo de perder...
Auta de Souza
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ESTUDO ANTE A HORA DA MORTE
Não te inclines ao suicídio
Que só por si é doença;
a morte virá sem falta,
Mais veloz do que se pensa
Arnold Souza
Na morte, se nos revela
A revisão do dever,
Por isso é que temos nela
A hora do “vamos ver.”
Jaks Aboab
O recém-desencarnado
Está no próprio desejo,
Fitando, por atacado,
O que fazia a varejo.
Leandro Gomes de Barros
Por força da natureza,
Na hora da despedida,
A mente encontra a visão
De tudo o que fez na vida.
Pedro Silva
A esposa do agonizante
Rezava a “Salve Rainha”,
Mas ele apenas gritava:
-- “Aquela morena é minha!...”
Lulú Parola
O morto, de corpo inerte,
Nem sempre está no descanso...
Pede a mente que ele esteja
Fechado para balanço.
Sylvio Fontoura
Disse o tio a João Rosendo:
-- “ A paz é o que Deus nos quer...”
E João respondeu, morrendo:
-- “Só quero pinga e mulher”.
Cornélio Pires
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No estado de coma, às vezes,
A alma volve ao próprio centro,
Não vê o que está por fora,
Mas vê o que traz por dentro.
Manoel Serrador
A sofrer desencarnando
O amigo Pinho Ventura
Só se lembrava de filmes
Cortados pela censura.
João Moreira da Silva
Na terra, o último ato,
Que se chama “despedida,”
É a morte a tirar retrato
Do quanto se fez na vida.
Auta de Souza
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TROVAS DA MULHER
O beijo de mãe na gente
É de ternura sagrada,
Mas é muito diferente
O beijo da namorada.
Jair Presente
Dos mistérios do Infinito,
Acredite quem quiser,
O maior e o mais bonito
Tem o nome de Mulher.
Sylvio Fontoura
A mulher hoje tem muque,
Vive encharcada de leis,
Quando o homem fala “truque!”
Ela grita: “vale seis!...”
Leandro Gomes de Barros
Minha irmã, toma cuidado,
Porque te vejo onde ando...
Beijo de homem casado
É beijo de contrabando.
Cornélio Pires
Encontros e mais encontros?
Paixão exige defesa.
Mulher, às vezes, é palha,
O homem é vela acesa.
Lulú Parola
Para atender à mulher,
O homem luta, sofre e ousa,
Se obtém o que ela quer,
Ela já quer outra cousa.
Pedro Silva
Pensamento da verdade,
Em cuja luz me aprofundo:
- “À mulher basta ser mãe
Para ser dona do mundo”.
Marcelo Gama
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Homem se erra ou não erra,
É a força do lavrador...
Mulher é um anjo na Terra,
Criando perfume e flor.
Lucano Reis
Mulher! – O carinho dela
Já foi sem nenhum limite,
Hoje, qualquer bagatela
É causa para desquite.
Aderaldo Pereira de Araujo
A mulher, em qualquer parte,
Com grandeza indefinida,
É a mensageira de Deus
Guardando as fontes a vida.
Auta de Souza
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ALGUNS NAMOROS MODERNOS
Sofre o homem duas barras
Às quais deve estar atento:
É sempre a barra de saia
E a barra do casamento.
Jair Presente
Dizem que um anjo rebelde
É que, há milênios passados,
Colocou mel e veneno
No beijo dos namorados
Américo Falcão
Até parece capricho
Esta questão sempre aberta:
Amor lembrando rabicho
Dá desengano na certa.
Clovis Amorim
Namoro é uma encruzilhada,
Vários rumo, chão afora...
Cada par segue o que quer,
A escolha é de quem namora.
Pedro Silva
Se namoradas já queres,
Muito em breve, pai serás;
Do bem ou do mal que fizeres
Mais tarde, receberás.
Casimiro Cunha
Não preciso conselheiros.
Nascendo em nova jornada,
Ao contar quinze janeiros,
Eu quero uma namorada.
Juvenal Galeno
Namoro nos tempos novos
Parece que principia
Por volta da meia-noite
E acaba, ao nascer do dia.
Sabino Batista
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Namoro já foi na estrada
Um passeio calmo e lindo,
Hoje, é carro em disparada
E muitas moças sumindo...
Lulú Parola
Casamento é um grande livro.
Prefácio o namoro assume;
Hoje, porém, pouca gente
Lê o início do volume
João Moreira da Silva
De matrimônio, hoje em dia,
Nada se indague à mulher,
Que o homem case tranqüilo
E seja o que Deus quiser.
Cornélio Martins
Namoro é luz que descansa,
Luz viva e superior;
Sem o calor da esperança
Não há berço para o amor.
Auta de Souza
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NOTAS DO PROGRESSO
Disse o Guia ao João Toronto:
- “Que esperas, meu companheiro?”
E João respondeu, de pronto:
- “Dinheiro, dinheiro e dinheiro...”
João Moreira da Silva
Progresso agora se expande
Qual gigante em desatino,
Mostrando a cabeça grande
E o coração pequenino.
Sylvio Fontoura
Hoje, o pior entre os homens
Facilmente se descobre:
Não há falta de trabalho,
Existe a falta do cobre.
Manoel Serrador
Vi hoje um quadro chocante
Que a minha cuca rescalda:
Mulher varrendo avenida
E homem lavando fralda.
Jair Presente
Esposa que perde esposo
Perdoe a mulher que o leva...
Adão só viveu sozinho
Porque não tinha outra Eva.
Lulú Parola
De toda luta que há
No progresso em derredor,
Deus, um dia, acenderá
A luz do Mundo Melhor.
Auta de Souza
Progresso incentiva o aborto,
Mas o Céu entrou no pleito
E a criançada prossegue
Nascendo de qualquer jeito.
Cornélio Pires
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A nascer para o fracasso
Em qualquer sonho de amor,
Prefiro ficar no Espaço
Com pinta de observador.
Livio Barreto
Não me falem de amor livre
Com sermão e ladainha;
Quando eu renascer na Terra
A mulher será só minha.
Juvenal Galeno
Progresso faz mundo novo?
Em nada encontro essa norma.
Como sempre, vejo o povo
Morrendo da mesma forma
Sinfronio Martins
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PAIXÃO DIANTE DO AMOR
Ciúme e perturbação,
Dupla da treva cerrada...
Deus nos livre da agressão
De pessoa apaixonada
Jovino Guedes
O dia escolheu sol claro,
A noite rogou sereno,
O amor suplicou amparo,
A paixão pediu veneno.
Sinfronio Martins
O furor da ventania
Perturba a maior canoa,
Paixão no peito é magia
Que mata qualquer pessoa.
Deraldo Neville
Da conversa descomposta
De alguém que se encoleriza,
Só fica perto quem gosta,
Só agüenta quem precisa
João Moreira da Silva
Na paixão que traz a morte
Há uma nota que implica:
Viuvez é de quem vai,
Novo amor é de quem fica.
Cornélio Pires
Em minha paixão por Joana,
Meu suicídio foi cruel...
Hoje, fui vê-la... Está outra,
Nas distrações de um motel.
Antonio Barros
Paixão que domina a vida
E deixa a vida possessa
É como a tosse comprida
Que chega e passa depressa
Boris Freire
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Nas grandes horas difíceis,
Esta sentença é segura:
Não há doido sem razão,
Nem há sábio sem loucura.
Pedro Silva
Afeição que se alimenta
De pancada e pisadura
Não é somente paixão,
Já é doença sem cura.
Marcelo Gama
Paixão é ouro na ganga
Ou tesouro no monturo;
Levada ao fogo das provas,
Pode tornar-se ouro puro.
Auta de Souza
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PROGRESSO NO PRESENTE
DIANTE DO PASSADO
Lembro os trinos de garganta
Nas noitadas de seresta,
Hoje, quase ninguém canta,
Televisão faz a festa.
João Sobral
Nasce o Progresso no centro
Das Luzes da Humanidade,
Mas o que sinto, por dentro,
E a banzeira da saudade
Francisco Ernesto
Viagem antigamente
Não tinha risco de vida,
Hoje, quase toda estrada
Virou pista de corrida
João Moreira da Silva
O homem que foi à Lua
Nem sempre sabe o caminho
Para achar na própria rua
A amizade do vizinho.
Floro Bartolomeu
O amor é quase caçada,
- Problema que não deslindo...
Tantas mulheres caçando
E tantos homens fugindo ...
Lulú Parola
Falando contra o amor-livre
Onde esse amor se declara,
Muita gente nos apupa,
A rir-se de nossa cara.
Pedro Silva
Amor, quando aconchegado,
Tem sempre este aviso urgente:
Namoro muito avançado
Traz novidade iminente
Cornélio Pires
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Uma carroça de toldo
Era luxo de rotina,
Agora, é povo a correr
Lutando por gasolina
Sinfronio Martins
Por sensações desregradas
Em desajustes notórios,
Existem muitos amigos
Guardados em sanatórios.
Jovino Guedes
Sou sempre o velho Leandro,
Homem de raça e de lei...
No mundo, há tanto malandro
Que se há progresso, não sei.
Leandro Gomes de Barros
Numa casa em construção,
Há muito andaime ao redor...
Hoje, há muito desarranjo,
Amanhã, será melhor.
Auta de Souza
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TEMAS DO AMOR
Quem sente o amor de verdade
Nada espera nem reclama.
Já sente a felicidade
De ver feliz a quem ama
Américo Falcão
Amor na feição extrema
Vive em seu próprio lugar
E não encontra problema
Difícil de suportar
Pedro Silva
Amor puro, amor que eu vejo
Parece um anjo risonho,
Que se alimenta do beijo
Que existe apenas no sonho.
Livio Barrete
Logo após o matrimônio,
Notando a mulher sem graça,
O pobre do amigo Antonio
Derivou para a cachaça.
Cornélio Pires
Quando o casal já não quer
O amor em nobre sentido,
O homem perde a mulher
E a mulher perde o marido.
Jaks Aboab
Afeição que se procura
Entre o ciúme e a paixão,
Às vezes, é só loucura,
Às vezes, obsessão.
Casimiro Cunha
No amor mais alto e mais lindo
Ligado à força do bem,
Quanto maior a renúncia,
Maior o amor que se tem.
Marcelo Gama
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O amor vê luzes na treva
Quando a prova se avoluma,
Se mais sofre mais se eleva
Sem ter concessão alguma
Múcio Teixeira
A união de duas almas
É um laço sublime e forte
Que nos sustenta na vida
E prossegue, além da morte.
Edwar Santana
Do mais nobre aos mais plebeus,
O amor que ampara e perdoa
É sempre a parte de Deus
Vibrando em cada pessoa.
Auta de Souza
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EM TORNO DA FAMÍLIA
Se não fosse obra de Deus,
Família lembra a esparrela
Em que os grandes inimigos
Vão caindo dentro dela.
Leandro Gomes de Barros
Ela era um grande guia,
Governo e ânimo em brasa,
Entretanto, não sabia
Controlar a própria casa.
Natal Machado
A família para mim
No amor de que me circundo,
Guarda o encanto de um jardim
Na grande selva do mundo.
Meimei
Família, em qualquer lugar,
Quando plasmada no bem,
É o alicerce do lar
Que se prolonga no Além.
Boris Freire
Atendendo à Natureza,
Tive família comum,
Mas ao cair na pobreza
Não tive parente algum.
Moisés Maia
Dizia o amigo Leandro:
-- A família enobrecida
Não é capa de malandro
Nem é seguro de vida.
Lulú Parola
Exceção de mãe na Terra
Que exige apreço e destaque,
É raro encontrar família
Que não seja só de araque
Jaks Aboab
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Conheci crentes e ateus,
Muita gente conheci,
Mas mendigo com parentes
É cousa que nunca vi.
Sylvio Fontoura
Depois de morto, o João Mário
Ouviu tanto palavrório,
Que vendo o próprio inventário,
Enlouqueceu no cartório.
Cornélio Pires
Família, mesmo na estrada
Mais difícil de transpor,
É uma esperança formada
Para a vitória do amor.
Auta de Souza
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TROVAS DO AMOR LIVRE
A viúva Zélia Andrade
Vive de rosto caído,
Alega sentir saudade
Do cabresto do marido.
Arthur Azevedo
Lei de amor livre? Alvoroço.
Cuidado quem pense nisso!...
Quem não queira chumbo grosso
Não assuma compromisso.
Sinfronio Martins
Afeição por natureza
Honra os deveres que assina...
Água fora da represa
Não cria força na usina
Silvio Fontoura
Mulher, na qual se confia,
Em casa, é apoio de gente;
Mas, em outra freguesia,
A mulher é diferente.
Leandro Gomes de Barros
Muita gente que conheço,
Com liberdade ao dispor,
Não precisa de amor livre
Para ser fiel ao amor
Pedro Silva
Duas almas quando unidas
No verbo renunciar,
Permutam as próprias vidas
Simplesmente pelo olhar.
Livio Barreto
Amor livre? Não entendo
A liberdade no amor...
No Além, continuo sendo
Homem macho, sim senhor.
Juvenal Galeno
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Lei de amor livre? Pudera!...
Progresso ninguém lhe aponte;
O homem é sempre a fera,
A mulher é sempre a fonte.
Lucano Reis
Quem ama com lealdade
Nada pede, nem reclama,
Pois tem a felicidade
De pertencer a quem ama.
Meimei
O amor será livre, um dia,
Tecido de paz e luz,
Em nos amando uns aos outros,
Conforme ensinou Jesus.
Auta de Souza

35

