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Prefácio
Caros leitores, amigas e amigos, a Bíblia diz-nos que, após o Dilúvio,
Deus fez uma aliança com todo o ser vivo e o sinal desse pacto seria o
arco-íris.
Os raios de Sol essenciais à vida humana se refratariam nas nuvens e
nós humanos recordaríamos aquele dia feliz em que o arco-da-aliança
multicolorido surgiu no firmamento.
Os textos deste livro contêm uma mensagem de esperança. A vida
humana não se esgota nos cuidados ao corpo mortal, mas ela possui
uma existência espiritual, tão descuidada pelo ser humano: a alma,
gérmen da vida, que nos diferencia das outras criaturas e imortaliza a
nossa existência.
Cada um de nós seja a gota de água, que refrata a luz do Sol e dê cor
ao mundo.
Deus é o meu Sol. Eu uma gota de água que refrate a Luz do meu
Deus.
Nesta vida testemunhe um pouquinho da beleza, do amor e da
misericórdia infinita de Deus por esta sua humilde criatura. Dar cor e
alegria a este mundo, talvez seja a minha missão na Terra.

Arco-íris
Refração da luz na nuvem
Não invejo tuas cores
Tens princípio e tens fim
Prefiro o sol alumiador
Sentir seu calor
E absorvido na sua luz
Me dê ao mundo
Não temo o julgamento humano
Que só fisicamente me atingirá
Preocupa-me isso sim
A negritude do pecado

Vou ao santuário de Fátima
Agradecer à Mãe
Sua solicitude intercessora
Junto de seu filho Jesus
Vou como peregrino
A um local de eleição
Onde se sente a presença
Do divino no humano
Mais além da Senhora
Está Jesus sacramentado
Via de acesso à Trindade
O núcleo da mensagem de Fátima

As cores do arco-íris
Me alegram o coração
Mas a ausência da Luz
É escuridão na vida

Vou agradecer a Vida
Pouco pedir; Deus sabe minhas
necessidades
Nunca negociar; Deus é caridade
A caridade é amor; e este dá-se

Sombras todas temos
Abra-me à força da Luz
Dê cor a meu viver
Contagiando os irmãos

Muitos procuram respostas
Querem ver e sentir Deus
Outros são meros turistas
Mas ninguém fica indiferente ao local

Vermelho, laranja, amarelo
Verde, azul, lilás, violeta
És belo arco-íris
Com princípio e com fim

Na fé crescemos na Vida
Em liberdade deixemos
Que Deus conduza nossa vida
Para a missão predestinada

Eu tive um princípio
Mas não terei um fim
Meu arco-íris é o Senhor
Alfa e ómega do existir

Do santuário de Fátima
Regresse alegre e cheio de Graça
Disposto a ser instrumento dócil
Nas mãos do Mestre Jesus
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Vivo numa sociedade oca
Voltada para as aparências
Tão alheada ela anda
Daqueles valores fundamentais
Estruturantes da pessoa humana
E dos agrupamentos sociais
Posso comparar a sociedade
A uma árvore quando viçosa
Fortes raízes penetram a terra
Donde sugam os nutrientes
Que dão alimento à planta
Para que cumpra a sua missão
A sociedade será vigorosa
Se a Família estiver saudável
Impregnada de valores morais
Onde a disciplina, o respeito
A liberdade e a tolerância
Sejam os pilares da sua edificação
Nesta sociedade de aparências
O que conta é a apresentação
Se a camada de verniz estala
Vêem-se as futilidades da vida
Um cheiro nauseabundo e
pestilento
Exala das suas entranhas
profundas
Inteligentes são todos aqueles
Que se regem por valores morais
Que elevam a vida humana
E facilitam uma sã convivência
Esses não vivem de aparências
E jamais terão vidas ocas
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“Vinde e vede”
É o convite do Mestre
A mim e a ti
Se queremos conhecer
Sua vida singular
E suas propostas ouvir
Se nos encanta
Seu modo de ser
Suas ideias e seu viver
Só nos resta
Aceitar o seu convite
Penetrar na sua intimidade
Estar como Ele está
Amar como Ele ama
Orar como Ele ora
Viver como Ele vive
“Vinde e vede”
Força um seguimento
E acompanhar requer esforço
Que terá a recompensa
Na alegria da partilha
No desprendimento sem dor
Dos bens perecíveis
Na alegria incontida
De um futuro de luz
Para quem não se confina
À mera existência física

Por que recear o futuro
Por que não confiar
No Mestre e Senhor da vida

“Vinde e vereis”
O que está preparado
Para quem é fiel
Tem coração dócil
E alma cheia de Deus

Relaxe e segure
A mão que o Mestre
Para mim estende
E com Ele caminhe
Seguindo o Seu convite

Que me prende ao mundo
Se o mundo um dia
Vai acabar para mim
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“Vem e segue-me”
Esta é a resposta
Que Jesus sempre dá
A todos quantos
O querem conhecer

Vai visitar Jesus
Eu fico com Ele
É bom estar com Jesus
Dizer quão grande é
Nosso amor por Ele
Diante do sacrário
E fazê-lo em comunidade
Contar-Lhe nossas preocupações
Rezar por todo o povo
A quem desejamos felicidade
Que a vida corra bem
E juntos um dia no Céu
Possamos cantar louvores
Ao Senhor nosso Deus

Ele fala connosco
Abre-nos Seu coração
Prepara a mesa
Alimenta-nos de amor
Sacia a nossa fome
Enche o nosso coração
De bens duradoiros
Bens imateriais
Que não perecem
E o mundo não dá

Criados para agradecer
Abramo-nos ao seu Amor

Jesus está convidando
O discípulo e o ateu
O crente e o agnóstico
Quem pronuncia Seu nome
Ou quem O desconhece
Jesus veio para todos
Não faz diferenças
A todos quer no Amor
Queiramos nós também
Conhecer a Verdade

A um tal convite
O corpo e a mente
Estejam disponíveis
Aceite o desafio
E encontrarei o Senhor

“Vem e segue-me”
Convite sempre atual
Continuamente renovado
Para qualquer idade
E de todos os tempos

“Vem e segue-me”
Só Ele o Caminho
Seguro a seguir
Quem n`Ele confia
Habitará o Céu
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Pedir bens materiais
Afastar doença e sofrimento
Ter sorte no amor
Implorar longa vida
Deus tudo escuta
Mas a oração humilde
Perseverante e confiante
De quem deposita nele
O pouco que vale
O desejo de fazer Sua vontade
É-Lhe mais agradável
E Deus ouvirá as suas preces
Jesus está na igreja
Mas também no desprotegido

É grande e bela a oração
Se contrariando meu ego
Cuido da criança inocente
Dou assistência ao doente
Faço companhia ao idoso
Porque Jesus está neles
Necessitando de meus cuidados
E quanto amor a eles dê
É a Jesus que o estou dando
Por isso estou convencido
Não indo ter com Jesus
Posso dizer que fico com Ele
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“Uma voz grita no deserto
Preparai o caminho do Senhor”
O que João, o Baptista, pregou
No deserto da Judeia
Nas margens do rio Jordão
Também eu estou sentindo
A necessidade de proclamar
O que há dois mil anos
O Baptista não conseguiu calar

Um dia acontecerá
Eu terei de partir
O corpo não aguentará
A velocidade do espírito
E para trás ficará
Meu corpo em putrefação
Mas eu continuarei a viajar
E grato para com o corpo
Viajarei pela eternidade
Meu ser voará pró Criador
E um dia terei um corpo
Semelhante ao do meu Senhor

João teve a coragem de dizer
O que está errado, está errado
Em dois milénios pouco mudou
A mente humana está paralisada
E indisponível para a mudança
João anunciou o reino de Deus
A presença do prometido, o
Messias
A quem não era digno sequer
De desatar a correia das sandálias

Por favor, não chorem
Ter-me separado do corpo
Ele cumpriu sua missão
Tal sucede com o foguetão
Largada a carga de arranque
Voa lesto e mais distante

João foi um homem digno
Simples, humilde e verdadeiro
O maior de todos os homens
Seu discurso não tinha hipocrisia
Por ser franco e honesto
Não recear os poderosos
Valeu-lhe a própria vida
Que já era de seu Senhor
Tenhamos a coragem de ser
Nos dias que estão correndo
Denunciadores da mentira
Das falcatruas e dos maldizeres
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Lutemos pela construção
De uma sociedade solidária
Que não rejeita o sacrifício
Onde haja pão e um sorriso
É no palco dos denunciadores
E com meu testemunho de vida
Quero afirmar ser bom e possível
Uma sociedade onde Deus seja
aceite

Nesse dia tão importante
Na vida de quem sou
Confiadamente me entregue
À misericórdia divina
Pois nesse decisivo instante
Ninguém mais me pode valer
Por favor, não chorem
Nem fiquem tristes
Esforcei-me na vida
Irei partir ficando
Na vossa memória
Aguardando por vocês
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Tudo está impregnado de poesia
Ela anda por aí
Está nas coisas do mundo
Nas emoções mais íntimas
Na beleza de um olhar
Nas coisas boas e nas más
Na água cristalina ou turva
Na alegria ou no choro da criança No penedo fendido
No sofrimento e até na morte
Na bicada do galináceo
No voo cortante do falcão
A poesia anda por aí
No pastoreio do rebanho
Ou na flauta do pastor
Na beleza da natureza
E nos sentimentos contraditórios A poesia anda por aí
Na paixão
No amor e no ódio
De métrica ordenada
Na raiva
Com formas pré-definidas
Na força bruta
Com rimas ou sem elas
No beijo apaixonado
Mais artística ou rude
Na reza interiorizada
Com objetivos ou sem rumo
Em compêndio ou fluida
A poesia anda por aí
A poesia anda por aí
Na confusão do tráfego
No toque do sino
A vida está impregnada de poesia
No estalar da pinha
Impressa, silenciada ou em
No fogo crepitante
liberdade
No rebentar das ondas
Tantas vezes desprezada
No vento sibilante
E outras pouco amada
No rasgar do relâmpago
Ou ribombar do trovão
A verdade não me desmente
A poesia anda por aí
A poesia anda por aí
Saiba eu captá-la
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Torre de Babel
És símbolo humano
De desafio a Deus
O homem quis mais
Do que ele é
Por isso caíste
Com grande estrondo
E o homem ficou
Em grande confusão
Não se entenderam
E viraram as costas
A quem os unia
A torre da técnica
Com seu clímax
Na viagem à Lua
Um grande salto
Para a humanidade
Na autossuficiência
Dispensando Deus
Das suas vidas
Ou tendo-O só
Como adereço
Ser descartável
Se tudo bem

Torre da informática
“Cérebro de bites”
Aumentador de produção
E controlador de atos
Veículo de informação
Transmissor de mensagens
Mas sem pensamento
As pessoas interligadas
Próximas na comunicação
Bem longe do coração
À distância de um clique
A pessoa em solidão

A torre do poder
Cega as pessoas
Deixam de pensar
Impõem usuras
Esmagam os fracos
Se auto glorificam
Com obras inúteis
E um dia verão
Seu poder cair
À voz dos injustiçados
Como pena voando
Na brisa suave

As torres de Babel
Todas se desmoronarão
Nascer, crescer, morrer
São três verbos básicos
Nesta nossa existência
E já é tempo
Na racionalidade
Que dizemos ter
De interiorizarmos
Que dispensar Deus
Na vida humana
É grande erro
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Tenho a liberdade de pensar
Assim o quis meu Senhor
A carne é fraca dizem
Mas o espírito é forte
Naquele que tudo pode
Fez-me livre para assumir
As consequências de meus atos
Daí o meu esforço em fazer
A vontade do meu Criador
Dizendo não aos acenos do século
Mudam-se os tempos e as
vontades
Adaptam-se as interpretações
Mas a Lei é imutável
Não se subordina à vontade
Nem às conveniências humanas
Tenha o Homem a coragem
De assumir os seus atos
Se ao longo da nossa vida
Descobrimos novos caminhos
Não esqueçamos os compromissos
O solteiro viva como solteiro
O casado proceda como casado
O consagrado honre sua entrega
Sejamos pessoas de palavra
E não culpemos a carne
O espírito unido ao Amor
Supera todas as tentações
De um mundo fixo no imediato
Tenhamos visão de futuro
O céu é o lugar dos fortes
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Tão pequeno e tão grande
É o ser humano
Tão limitado no tempo
E tão livre no espírito
Não consigo entender
Alguém que se fecha em si
Se autodestrói como pessoa
Seca o amor do coração
E se verga à morte
Cada ser humano
Se abra ao mundo
Cultive a vida que tem
Se encante com a Criação
Dê um rumo à vida
E eleve a alma a Deus
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Sou poeta
Duvido
Escrevo uns textos
A que chamam poemas
Não sou fazedor de poesia
Ela está presente
Na envolvência da vida
Treinando a sensibilidade
Exercitando o pensamento
Jogando com as palavras
Obtenho frases e textos

Sou humano e sou divino
A matéria dá-me a forma
O espírito a vida
O divino a imortalidade

Um texto para ter sentido
Requer conteúdo e mensagem
Algumas gramas de açúcar
Uma ida ao coração
E tempo de reflexão

Sou de carne e osso
Mas o sopro do espírito
Dá-me o pensar e o movimento
Que me fazem caminhar

Quando no ponto de maturação
Dispor ao olhar do cliente
Servido a quente ou frio
Saciará a fome de cultura
Que nos corre nas veias
O que na verdade conta
É ter mitigado um pouco
A fome de cultura
Que a pessoa sente
Se é poesia ou não
Tanto me faz
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Um dia ultrapassarei o Tempo
Viverei a eternidade
Mas não esquecerei os dias
Vividos no espaço do Tempo
Ultrapassados os limites da matéria
Permanecerei com a Vida
Adeus ao espaço e ao Tempo
Partindo ficarei convosco
Estarei ao dispor do Criador
Essa a Sua vontade e a minha
Quem se esforçar no Bem
Um dia ao Céu chegará
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