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«Trono dos Poetas» 
PÁGINA DE FIDELIDADE Do CONFRADE  EDSON GONÇALVES 

Paixão Redentora 
  
 
Meu Jesus-homem, prefiro 
Como o Dele, o nosso caminho 
Todo é sangrento 
E não há redenção sem dor 
E não há paixão sem deliciosa Maria chorando 
E nem amigos sem Judas... 
  
Assumo a força, 
Em nome Dele, 
Da minha e da nossa grandiosa fraqueza 
Divinamente humana 
E a glória irrefutável, comungo 
Com todos os homens de boa paz ou de boa guerra. 
Cruz e espada, paralelos... 
  
Comungo 
 
Com os que constroem palácios 
E permanecem humildes como Salomão 
Com os que plantam o que como e me seduz 
E não se exaltam da singela sabedoria 
E com os que dirigem os governos 
E sabem da hora inversa 
Cruz e espada, paralelos... 
 
Comungo: 
Meu Jesus-homem, prefiro 
Como o Dele o nosso caminho 
Todo é sangrento 
E não há redenção sem dor 
E não há paixão sem deliciosa Maria chorando 
E nem estradas sem madalenas 
E nem amigos sem Judas. Assumo a força, 
Em nome Dele. Amém. 
 
 
 
Edson Gonçalves Ferreira - - Divinópolis/BR 

Poema soberbo 
 
 
Sou mais sensual que  Adão, Eva e a serpente 
E mais saboroso que a maçã proibida 
E sou um animal pensante  
Refletindo o majestoso como o Deus que me criou 
Não sejam imprudentes perto de mim 
Meu olfato é tão aguçado  
E  percebo todos os cheiros 
E, assimilando-os, parto em busca da caça 
Minha visão de mundo é descomunal 
Graças à sensibilidade que Ele me deu 
Não temam o poeta que há em mim 
Ele prefere a santificação dos versos 
Que o fogo da carne insana 
Embora seja humano e carente como todos 
E tenha boca de fruta 
E mãos feitas como galhos de árvores frutíferas 
Sempre prontas para saciar quem tem fome 
Com a ventura de quem sabe  
Esta vida é assim 
Linda e passageira 
E todos precisam do néctar do amor 
Venham para  a primavera desta vida 
Não aguardemos o outono das paixões. 
 
 
Edson Gonçalves Ferreira - Divinópolis/BR 
 

AMOR & SEXO 
 
 
Jean Cocteau, escritor francês disse: 
- "Quando o amor é puro não vê sexo" e eu concordo 
Só porque eu amo alguém seja ele homem ou mulher ou jacaré, não 
Não significa que eu tenha que manter relações com a pessoa 
Trocar o carinho de um olhar amado 
Trocar a doçura de um abraço 
Trocar a meiguice de um beijo no rosto, acho que basta 
Amemos mais e falemos menos, concordam? 
 
 
 
Edson Gonçalves Ferreira – Divinópolis / BR 

Eu canto 
 
Delicada, a poetisa escreveu 
“Eu canto porque o instante existe”… Linda ponderação 
Só que a minha vida só se completa em Deus 
E não pretendo chegar ao colo Dele tão cedo 
Abrigo-me é no teu colo amigo 
E, hoje, digo: Bom dia 
Encantemos os segundos, os minutos e as horas. 
 
 
Edson Gonçalves Ferreira – Divinópolis / BR 

Sempre eterno 
 
 
Do nosso amor, só resta 
hoje 
um eco de canção solta 
pelos vales insondáveis da memória 
onde, no eterno relógio sem ponteiros 
das lembranças 
nossa alma arruinada 
chora. 
 
 
 
Edson Gonçalves Ferreira 
Divinópolis / BR 


