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BIOGRAFIA DE JOÃO DE DEUS   -  (O POETA DOS SIMPLES E DOS PUROS) 

 

João de Deus de Nogueira Ramos, mais conhecido por João de Deus, nasceu em São Bar-
tolomeu de Messines no dia 8 de Março de 1830, foi um eminente poeta lírico, considerado 
à época o primeiro do seu tempo, e o proponente de um método de ensino da leitura, 
assente numa Cartilha Maternal por ele escrita, que teve grande aceitação popular, sendo 
ainda utilizado. Gozou de extraordinária popularidade, foi quase um ‘’culto’’, sendo ainda 
em vida objecto das mais variadas homenagens e, aquando da sua morte no dia 11 de 
Janeiro de 1896, está sepultado no Panteão Nacional, em Lisboa, para onde foi trasladado 
em 1 de Dezembro de 1966. Foi considerado o poeta do amor. 

CRUCIFIXO 
 
- Minha mãe, quem é aquele 
Pregado naquela Cruz? 
- Aquele, filho, é Jesus... 
É a santa imagem dele! 
 
- E quem é Jesus? - É Deus! 
- E quem é Deus? - Quem nos cria, 
Quem nos manda a luz do dia 
E fez a Terra e os Céus. 
 
E veio ensinar à gente 
Que todos somos irmãos, 
E devemos dar as mãos 
Uns aos outros irmamente: 
 
Todo amor, todo bondade! 
- E morreu? - Para mostrar 
Que a gente pela Verdade 
Se deve deixar matar. 

AMO-TE 
 
Eu não te posso a ti dizer mais nada 
Senão essa palavra já sem força, 
À força de empregada. 
Mas eu, tímida corça 
E minha amada! 
Pomba inocente, 
Tão longe e tão presente! 
Digo-a a ti com quanta força mais, 
Mais puro intuito 
E mais razão! 
Nessa palavra as sílabas são ais 
Que me saem a mim do coração: 
- Amo-te... muito! muito! 
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