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Segredo Questionamentos

FONTE DO AMOR

Triste realidade a nós se apresenta
É na cidade grande ou no interior
Sentimo-nos impotentes para o mundo mudar,
Em face de tanta violência noticiada.

Segredo é sagrado conteúdo
A ninguém se deve contar
Se a nós é confiado
Sob pena de a amizade perder.

Deus chama e os crentes respondem
Em um mágico envolvimento
Que atinge o ápice com a fé.
Amor sempre correspondido.

Assassinato, corrupção, violência
Pobreza, fome, discriminação,
Animais em extinção, planeta doente
Homens perdendo sua humanidade.
Justo anseio dos homens conscientes
Dos justos e não atingidos pelas mazelas
É uma modificação radical das pessoas
E uma melhor sociedade construir.
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CURA DA ALMA

O Mundo gira depressa
As pessoas correm desenfreadas
As novidades surgem a cada momento
A realidade é fungível, fluída.
O que é hoje novidade
Amanhã é obsoleto.
A competição anseia as pessoas.
Manter-se na atualidade é glória
Obtida por alguns.
Como não se estressar?
Se as coisas não ocorrem
Como desejado por alguns
Isso se transforma
Tragédia emocional...
Sustos, medos, angústia, depressão.
Como curar-se deste mal do século?
Cura emocional...
Tranqüilidade espiritual, paz...
Isso é fruto de reflexão, introspecção
Autoconhecimento!!!
Cura dos males da alma.
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AMOR

Que ao amanhecer
Meus olhos vejam amor,
Que ao te encontrar
Nossas palavras sejam de amor
Que juntos caminhemos
E nossos atos sejam de amor
Para inspirar as pessoas
A ser, eternamente, amor
E, assim, o mundo ser melhor.
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Segredo pode significar
Um amor impossível,
Um ato inoportuno
Um evento inconfessável.
Que confia um segredo a outrem
O faz para aliviar o peso
De tão importante fardo.
Segredo contado, peso dividido.

Deuses antigos inspiravam temor
Não havia fé e sim medo,
Era subserviência surda e muda
Diante do que atemorizava.
PÃ era o Deus do amor
Mas tinha outros poderes
Segundo a mitologia grega.
E assim aterrorizava à noite.

Mas se o contamos a alguém
Segredo ainda é?
Dúvidas, questionamentos
Que me assolam neste poema.

Cupido era o amor personificado
Por ser filho de dois deuses.
O Amor apaixonou-se...
Nunca pensei ser possível.

Segredo é inconfessável
E de importância imensurável
Para quem o guarda para si
Fechando-o em seu coração.

Pois ele apaixonou-se pela alma
E deu o significado ao amor
Que vive em todos nós
Posto que chama somos.

Segredo será tesouro precioso
Ou fardo por demais oneroso?
Pode também ser um bem precioso
Por isso o guardamos a sete chaves.

Deus é amor!
E o amor só pode existir
Para quem tem Deus no coração.
Falo de amor verdadeiro.

Para esta que escreve
O segredo mais gostoso
Deve ser um romance
Vivido como bem valioso.

Amor não é objeto.
Amor é etéreo,
É altruísta e despojado
E mora no coração das pessoas.
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Mora no espírito dos apaixonados,
No coração das crianças,
Na palavra que educa
Nos braços que acolhem.
O amor não é comprado,
Nem sequer vendido.
O amor é conquista
De quem tem coração puro.
Vive nas canções
Nos versos dos poetas
Entre as lágrimas e os sorrisos
Nas mãos que acariciam.

Meu filho, semeador de estrelas.

Desde que nasceu, uma criança genial,
Temperamento e doçura sem igual.
Um ser de amorosidade imensa.
Cresceu sendo luz na vida dos que amava.
Sua trajetória em todos os campos o destacava.
Seu talento e inteligência o tornavam especial.
Amou e se doou a quem amava inteiramente.
Agora semeia luz no universo celestial.
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O amor é divino
Não é sexo, nem paixão
É êxtase para quem sente
É bênção para quem o vive.
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