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DEDICATÓRIA

Aos meus amigos
extensivo aos virtuais.

PREFÁCIO

Este e-book, minha inspiração, abortei. Abortei
porque não tinha pensado em fazê-lo. Saiu da
própria alma. Mensagens de ensino, de exortação,
lições de vida para meus amigos e leitores.
No desejo de que seja útil, coloco- o em seus
olhos.
Deleitem-se!
Inspirem-se!
Aprendam! Porque foi esse o meu objetivo.
**********
Quem lê aprende as coisa.
Quem lê sabe mais.
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A Grandeza de Deus
Assentada em um paredão de uma casa na praia contemplo
o mar. Ondas que vem e voltam. O mar anuncia a
profundidade do amor de Deus.
No horizonte aparece um navio. Quanta beleza! Não há
como negar Deus. A 1ª impressão é que aquele navio não sai
do canto, mas, numa pequena distração o perdi de vista.
Assim é a vida. Passa rapidamente e nós voamos. Não a
vemos passar. Não a desfrutamos. Quando muito,
construímos castelos na areia os quais pequenas ondas os
derrubam.
Quantas vezes nos afogamos na beira da praia!
Quantas vezes perdemos de vista o objetivo da vida?
Muitas e muitas vezes não enxergamos o tamanho do
amor de Deus nem entendemos a sua vontade, por isso
somos levados de um lado para o outro sem ter um porto
seguro.
Contemplemos o mar e vejamos a grandeza de Deus!
Gozemos do seu amor infinito!...
Exaltemos o seu poder e nos regozijemos nele!

MEUS SETENTA
Fecharam-se as cortinas!
Hoje, 11 de Fevereiro, um novo capítulo da minha história.
Desperto para um novo amanhecer. A luz do sol vai surgir.
Anseio crepúsculo ridente, noites enluaradas, jardins floridos,
uma manhã de primavera, porque o inverno já passou. Ao longe vejo
um arco-íris, firme aliança com o Senhor.
Que Deus faça minha história: um novo capítulo cheio de
realizações, novos desafios, grandes oportunidades, ressuscitando a
esperança. E que banhada pelas suas bênçãos chegue aos oitenta
acorrentada pelo seu amor.
Viver setenta anos é privilégio!
A vida é um dom de Deus.
Minha oração neste monoverso:
Deus, em ti tenho confiança
Não há problema sem solução
Não há angústia sem esperança
Nem trilha sem direção!

“Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil”

MEU PAI
Os bons momentos deveriam ser eternos. Lembranças de minha
infância invadem-me.
Meu pai, João Franco, de família militar, (ele próprio o era) onde a
austeridade era aceita como uma forma de se lidar com os problemas da
vida. Mas, conhecíamos o seu interior, o imenso potencial como pessoa
gentil e amorosa. Cidadão eminente e querido nas comunidades por onde
passou. Hoje ele é o nome de uma rua em Lajedo; muito bem homenageado
.Fico muito feliz saber que não viveu em vão, que imortalizou seu nome
através de uma rua da cidade onde morou. Fora homem bonito, trabalhador,
honesto. Vestia-se com roupas sob medidas e engomadas, sapatos pretos
engraxados; uniforme impecável.
Sempre interessado em viver uma vida “boa”. Homem probo, de
coração magnânimo e altruísta, de autoridade paternal. Sem ser
piegas, escondia no coração uma mina riquíssima de compreensão
humana. Exigente sem ser carrasco. Intransigente em relação aos princípios
morais e espirituais.
Um dia, subitamente após ter saído para o trabalho, sofreu um
acidente e nos deixou para sempre, no dia 19 /12/ 1968.
Nunca havia experimentado um sentimento tão grande de perda.
Não é fácil dizer adeus a quem ama.

MINHA MÃE
Minha mãe, Rosália, provinda de uma família bastarda, cujos
ancestrais eram dono de fazenda, engenho e muito dinheiro. Como
testemunha da verdade eu declaro a profunda influência de sua vida em
minha vida. Dela pude absorver exemplo de gentileza, alegria, fidelidade,
solidariedade, amor e uma extraordinária capacidade para fazer amigas.
Todos gostam dela.
Minha mãe sempre viveu de forma recatada e conservadora.
Uma nova faceta incorporada à minha vida, foi a do meu crescimento
espiritual. Mamãe nos ensinava rezar todos os dias antes de dormir.
Mesmo nas manhãs mais frias, eu saía cedo para a missa. Foi sob sua
influência que comecei a compreender o sentido da fé e do amor cristão.
Criou uma numerosa família.
Completou 92 anos. Goza de boa saúde. Lúcida .
Mãe de uma numerosa família. Contamos: 6 filhos, 22 netos, 26
bisnetos, 5 genros, 1 nora. Mais 10: os esposos e esposas dos netos
Somando dar um total de 70 membros.
Mulher sábia e temente a Deus. Firme na fé.
Toda família cresceu nos caminhos do Senhor.

ESQUECIMENTO
Para que nenhum freguês deixasse de levar as mercadorias,
existia numa casa comercial um aviso de modo a chamar a atenção:
“Esqueceu alguma coisa?” A baixo do aviso vinha uma relação de
coisas que poderiam ser compradas.
No terreno moral e espiritual há muitas coisas que não devem ser
esquecidas: agradecer um benefício, pagar uma conta, visitar um
doente, ajudar ao necessitado, a hora de um encontro... E assim por
diante.
Há esquecimentos que são lamentáveis e pode mesmo acontecer
que alguns sejam fatais. No carnaval deste ano um jovem cuidado
das instalações de um carro alegórico, morreu eletrocutado por
esquecer de desligar a chave elétrica.
As verdades bíblicas também não podem ser esquecidas:
“ Lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade...” Ele. 2:1; “De
Deus não se zomba.” “... Pois tudo que o homem semear, isso
também seifará”.Gl.6:7
Por acaso você está se esquecendo de alguma coisa?
CUIDADO!!!

NÃO TROQUE, CONSERTE!
Estávamos conversando em uma sala em nossa casa. Acima da
mesa um lustre com algumas lâmpadas fluorescentes. De repente
uma delas deu a impressão que iria se apagar, chegou a tremer
ligeiramente como se estivesse muito fraca. Uma das pessoas
presentes sugeriu: - Vamos trocar de sala.?
Todos querem que a luz brilhe. O mundo espera isso de nós.
Trocar de sala é fácil; deixamos a que apresenta problemas e
vamos para outra, onde as luzes brilham, as lâmpadas acendem.
Nesta linha de pensamento temos outras propostas: Trocar o carro,
trocar de marido, trocar de mulher, trocar de casa ... Até onde isto é
solução? Não está lá muito bem...troca! Certamente gostaríamos de
ver tudo bem, brilhando.
Se o sol hoje não aparece aguarde o amanhã e cante, louvando a
Deus que nos dá sempre um novo dia com novas oportunidades.
Há em sua volta um permanente desafio de persistência que
convoca para a luta. Não desanime, mas continue.
LUTE!!!

A MULHER
Hoje, época do mundo globalizado choca-nos a violência, a guerra,
discriminação, a fome, a mortandade infantil, a degradação moral, o
descaso dos governantes, a indiferença dos que se dizem cristão.
Era Moderna . Mundo sem fronteiras. Comunicação móvel. Aviões
encurtam distâncias. Tudo vai de vento em popa.
Neste cenário de tanta evolução, ainda precisamos parar para discutir
o papel da mulher em diferentes contextos. As conquistas femininas
ainda não acompanham a evolução científica e tecnológica. Ainda há
muito preconceito apesar de suas conquistas significativas. A mulher
está sendo desafiada a valorizar-se como pessoa e exercer o dom da
feminilidade; a entender o sexo como parte de uma relação permanente
conforme os planos de Deus para os seres humanos.
Pergunto: de que maneira estamos nos envolvendo com os desafios
deste momento?
O que temos feito para encarar a onda do
homossexualismo, o desprestígio do casamento, prostituição,, violência
infantil, tudo isso que nos aflige?
Eis aí algo para pensar, para refletir.
Parabenizamos todas as mulheres pela passagem do Dia
Internacional da Mulher, rogando a Deus que cada uma compreenda o
quão é importante para a família e para o reino de Deus.

MUDANÇAS

Todos costumam mudar de hábitos, de costumes, mudar
o visual, mudar o roteiro.
Muitas mulheres mudam até de marido. E a maioria dos
homens trocam as mulheres.
As opiniões mudam, os amigos também. Eles podem
procurá-lo hoje, e evitá-lo amanhã.
As pessoas fazem promessas um dia e não as cumpre no
dia seguinte.
Com as mudanças vem o medo., a insegurança, a
tristeza, o stress. O que fazer?
A ideia melhor é olhar para cima- DEUS. Deus não muda.
Seu amor é eterno. Sua força não diminui. O salmista diz:
“Deus não toscanejará nem dormitará.” “ De geração em
geração tu és Deus.”
Que haja mudança para melhor em sua vida!

VINTE E SEIS DE ABRIL
Ontem a noite estava pensando o que dizer a minha mãe nesses
noventa e dois anos que ela completou. Então surgiram três palavras:
Obrigada, desculpa, eu te amamos.
Obrigada:
Pelo cuidado quando éramos bebê. Pela comida na boquinha. Pelo
leite materno, os banhos, as canções de ninar; as primeiras palavras
que nos ensinou pronunciar. Nos ensinou os primeiros passos dar.
Também nos ensinou orar. A gradecemos as orações em nosso favor.
Obrigada por tudo isso e aquilo que não lembramos mais.
Desculpa:
Pela falta de carinho, ás vezes. Pela desobediência, muitas vezes.
Por muitas, muitas outras coisas que não temos consciência de que a
ofendemos ou a entristecemos.
Te amamos:
Te amamos sem formalidade. Te amamos de verdade. Te amamos
de coração.
Nós todos, filhos, netos e bisnetos.
Sinta-se abraçada por todos nós.

CARTAS.
Com tanta facilidade nos meios de comunicação ninguém mais
escreve as cartas de outrora. Eu nunca fui uma correspondente
imbatível na mi8nha juventude.
Todos os dias esperava ansiosa pelo carteiro., sempre na esperança
que tivesse uma carta para mim. Quando confirmada não havia
sensação melhor. Lia e relia. No mesmo dia ou no outro enviava a
resposta. E como guardava com ansiedade a figura já conhecida do
carteiro! Tornávamos amigos pela sua função nobre de mensageiro.
Hoje toda distância é superada, o contato é diferente. Telefone, celular,
computador, e-mail, facebook, whatsapp. A verdade que antes era
mais romântico, mais bonito.
Recebi cartas de amor, recebi cartas de amigas do internato, recebi
de freiras amigas da infância. Quanta saudade!
Cartas de Rosália foram tantas e ainda as tenho guardadas com
muito carinho em uma linda caixa. Cartas cheias de novidades, fotos,
palavras carinhosas que me faziam um bem enorme.
Nada como o prazer que se sentia ao receber uma carta muitas
vezes inesperadas que somente alegria vinham trazer. Emoções
tantas que até chorava.

LEMBRANÇAS
Um dia, dois... Um ano, dois anos, três... Seis, sete!
E o tempo passou. Ficamos com a lembrança, recordando o que
ficou para trás.
Lembranças tantas! Fotos, cartas, cartões, festas, passeios,
imagem... Muita coisa vem á tona.
Imagino cada dia das vezes que estive em Recife, depois em São
Paulo.
Sou escrava do passado, presa e acorrentada pela saudade.
Saudade de um grande amor que se foi. A vejo chegando, me
abraçando, dizendo “te amo mainha”,gesto mui peculiar seu.
Como tudo era diferente de hoje! E haja saudosismo! Nas noites
natalinas e final de ano ficávamos sozinhas. Muitas vezes não dizíamos
uma só palavra, mas gozávamos da companhia enquanto o resto da
família chegava para a ceia. Curtíamos a reunião familiar até sermos
vencidas pelo sono..
O tempo passou. Nas datas festivas mesmo estando em família
sinto-me só com minhas lembranças. Tudo tão distante, contudo bem
pertinho, dentro do meu coração.
Tudo vai passando e fico a imaginar os momentos felizes que com
ela eu vivi.

INVERNO

Gosto de ver chover. Gosto do frio. Ele chegou e veio para
ficar uns três meses. Gosto do cheirinho da terra molhada.
Gosto de usar roupas quentes. Acho que ficamos mais
elegantes.
Ainda há pouco, o céu azul, o sol a brilhar, calor. Hoje caem
as primeiras chuvas de inverno. Quanta esperança trazem
aos corações! Expectativas que fazem brotar
o desejo de
mãos á obra. O planeta precisava de água.
Benfazeja chuva! Chuva que cai sobre a terra, sobre o solo
ressequido pela seca, molhando-o e tornando-o pronto para a
plantação.
Abençoada chuva. Corro a janela para ver a água correndo.
Ah, se essa água pudesse limpar a sujeira da nação! Jogar
fora os corruptos do nosso país!
Ah, se a chuva pudesse lavar a alma e purificar corações!
Chove, chove chuva! Quem sabe não acontecerá um
milagre.
Chove chuva precisamos de ti.

A MOCHILA

Um escoteiro estava a caminho do acampamento quando recebeu
uma carona. Levava nas costas uma pesada mochila. Entrou no carro,
mas continuou com a mochila nas costas.
Achando sua atitude absurda o motorista disse: moço, você não
quer tirar a mochila das costas durante a viagem? _ Não Senhor. Foi
difícil colocá-la e será difícil tirá-la.
Somos assim. Não procuramos solução para nosso problema,
mas nos agarramos a ele.
Que tipo de mochila você traz nas costas? Angústia, fracasso,
solidão, lembranças, frustração, ira, desemprego? Qual a sua mochila
, só você sabe.
É hora de por a mochila no chão. Coloca nas costas do Senhor.
“ Vinde a mim, todos os que estais cansado e sobrecarregado, e eu
vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque
sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossa
alma.
Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.”
Mateus 11:28-30

UM HOMEM QUE VOLTOU A FALAR
Certa vez ouvi esta história: Um homem que passou vinte anos em
coma profundo, voltar a falar. Sus primeiras palavras foram: mamãe,
cigarro, Collor (Presidente do país na época do acidente). As três
maiores influências obre sua preferência: aquela que o gerou, o
marketing e a política. Aquele homem falou o que estava adormecido
em seu coração.
Aquilo que apresenta nosso maior interesse fica definitivamente
marcado e aflora mesmo depois de um longo período de
inconsciência.
Essa ocorrência nos leva a fazer a seguinte ponderação: Imagine
alguém entrando em coma nestes dias e despertasse depois de
alguns anos, quais seriam suas primeiras palavras? Inclinado para o
prazer, o mundanismo e a política diria: Internet, mulher, Dilma.
“porque a boca fala do que está cheio o coração”
Bom seria que depois do coma profundo pensássemos na
misericórdia de Deus dizendo: louvado seja o nosso Senhor Jesus
Cristo, estou vivo!
Qual o fator preponderante e principal da sua vida?
Pense nisso.

ANO NOVO

Chegou o ano novo. Uma nova etapa se inicia. Se eu
começar plantar coisas boas com certeza colherei bons frutos.
Devo levantar minha cabeça e prosseguir, deixando as
coisas que para trás ficaram e avançar para o alvo.
Pedirei para que Deus coloque guardas na minha boca para
não magoar ninguém com minhas palavras.
Usarei mais as expressões:” obrigada”, “ te amo”, “me
perdoe,” “como vai você”, “ posso ajudar?”, “ por favor.”
Cortarei do meu coração a raiz de amargura e as ervas
daninhas.
Quero sorrir mais, abraçar mais, visitar os necessitados. Lá
estão esperando uma palavra de conforto e um abraço.
Este é o meu desejo. Que Deu me dê forças para assim
agir. Comece o Ano Novo fazendo diferença em minha vida.
Que esse seja o nosso objetivo!

A MORTE
A morte não tem educação. Ela não bate á porta. Ela não pede licença
para entrar.
Quão dolorosa a morte!
Você tem planos para o futuro, para a semana que vem, para o dia de
amanhã, para hoje, e de uma hora para outra acontece! Acabou! Foi
embora! Sumiu! Já se foi! Perdemos de vista!
Como assim? E a carreira, os sonhos, as músicas, os CDs que ia
gravar; o piano,, a aposentadoria, a vida ao lado de um amor verdadeiro.
Morrer é triste! Obriga você ir sem se despedir, sem se preparar, sem
ter visto sua família. Sem dar seu último beijo, seu último abraço, seu
último sorriso. Sem dizer: “te espero lá”!
Você sai sem tomar café, e, talvez sem nem almoçar, caminha por
uma rua, e não chega à próxima esquina. Que tragédia! Que
transgressão! Que horror!
Não sabemos o ano, nem o dia nem a hora de sua visita. Por isso
vamos nos perdoar já. Vamos amar de verdade, vamos valorizar tudo
que há de bom e nos faz sorrir. E mais do que tudo, vamos nos
aproximar cada vez mais de Deus com quem nos encontraremos face a
face logo depois da morte.

DEUS INVISÍVEL.
Disse Deus a Abraão: “ olha para os céus e conta as estrelas, se é que
o podes”.
Nunca será possível descobrir o número das estrelas no firmamento,
nem os grãos de areia que se acumulam nas praia do mar, nem das
partículas de pó que cobrem o solo.
Há coisas tão grandes como (o macrocosmo) que não podem ser
medidas. Há coisas tão pequenas (o microcosmo) que não podem nem
sequer ser enxergadas.
Nunca será possível descobrir o tamanho do universo. Como
também será impossível compreender quão intenso, quão largo, quão
profundo e quão alto é o amor de Deus.
Nunca será possível ver o que é pequeno demais, como os átomos,
cujos diâmetros tem aproximadamente um décimo de bilionésimo de
metro, muito além do poder do microscópio.
Usando a lógica concluímos que o criador do microcosmo atômico e
do macrocosmo das galáxias seria também invisível. Por isso Deus é
invisível.
“ Jesus a revelação visível do Deus invisível”
Cl. 1: 15

ACORDA BRASIL!
(Copa do mundo-2014)

O Brasil está de luto.
O Brasil chora.
Quero mais que hexa. Quero segurança. Quero sair e voltar
sem medo. Quero viver sem trama. Quero um país
comprometido com Saúde, Educação.
“Que vergonha”, “Que decepção”, frases ditas no dia da
derrota.
Vergonha é a desonestidade dos
governantes,, a
corrupção dos políticos que impera neste país.
Cada ano eleitoral o povo espera mudança, todavia todos
os políticos são iguais.. Isso sim é decepção.
Acorda brasileiros!
Ó Deus, contempla nosso país!
Guarda-nos da violência, do assalto, do crime!
Desvia o mal!
Sê nosso defensor!
Salve esta terra do Brasil!

MADRUGADA
Coloquei minha roupa para dormir. Fui para o meu frio quarto. Li um
pouco (Max Lucado). Alguns minutinhos para meia-noite. Silêncio. Só
ouvia os meus próprios pensamentos, que não eram poucos.
Nessa hora eu queria não ser "eu". Não ter passado. As lágrimas
começavam a banhar meu rosto prestes a nascer uma tristeza. Aliás, ela
já faz morada em mim. Viajando percorri quilômetros, léguas e mais
léguas. Percorri o passado. O destino. Meus sonhos. Minhas perdas.
meus filhos. meus netos.
Olho novamente o relógio. Uma hora em ponto. Porque estaria
pensando nos outros? Resolvi dormir e fazer a digestão desses
sentimentos. O melhor mesmo é pensar em Deus. Levantei-me. Peguei
aquele maravilhoso livro. Abri (Isaías 43:2).
"Quando passares pelas águas, eu serei contigo; quando pelos rios,
eles não te submergirão;
quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em
ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus".
Dormi. Calma. Tranquila.
Eis aí um exemplo para você.
Faça o mesmo

NÃO SE DEIXE INFLUENCIAR
Hoje em dia, a mídia controla nosso mundo, influencia nossas
vidas interfere em nossa família, de tal forma que está ficando cada
vez mais difícil separar o certo do errado. Tudo que lá aparece vira
moda, mania nacional, seja de roupa, um acessório, um corte de
cabelo ou até frases feitas. Não há problemas algum em fazer parte
disto, desde que saibamos o significado e a representação das
tendências que se quer seguir. Não se trata de tapar os olhos e
ouvidos a toda influência externa, mas saber estabelecer os limites.
Existem pessoas que desejam sempre estar na “moda” e para isto
não medem esforços. Usam e abusam de tudo que veem na TV
vivendo sempre um personagem, escondendo o que realmente são.
A moda não se resume só a roupas. Define todo um comportamento
pelo qual não devemos nos deixar influenciar. Algumas pessoas se
identificam e agem como algum personagem de TV. E ainda outras,
repetem
até
frases
que
eles
falam.
Devemos ser e estar sempre lindas e “fashions”; porém, sem
esquecer
nossos
convicções
e
princípios
morais
.
Que vivamos nossas vidas com estilo, porém seguindo boas
influências!

ESTE MUNDO ESTÁ PERDIDO
Os governos do mundo já não sabem o que fazer para conter a venda
e o uso de drogas. Para refrear o aumento da violência, da corrupção e da
desonestidade entre os lideres do pais. Para solucionar o problema de
desemprego, pobreza, fome, guerras, terrorismo, doenças, sequestros e
assaltos. E o pior constatamos que a maior parte dos bilhões de habitantes do
planeta Terra não sabe nem sequer quem é Jesus.
Certa vez assisti uma reportagem na TV, na qual um gato caiu num bueiro
e não conseguiu sair. Chamaram o corpo de bombeiros, a população da
vizinhança se reuniu, e todos os recursos possíveis foram usados para salvar
o gato. Só um gato. E parece que somos indiferentes ao fato de que há gente,
muita gente, bem perto de nós, pessoas, seres humanos feitos à imagem de
Deus, caídos e presos no pecado .
Quando Jesus viu as multidões, compadeceu-se delas por que estavam
aflitos e exaustos como ovelhas que não tem Pastor.
E nós, deixamos o nosso vizinho morrer e ir para o inferno sem lhe
oferecer as boas notícias de que Jesus Cristo veio salvá-lo e dar-lhe a vida
eterna.
Mas viramos o mundo do avesso para salvar a vida de um gato
Inacreditável!

JOGO
Quantas modalidades de jogo? Nosso país joga assustadoramente.
Alguns jogos são controlados pelo governo Federal, como loterias,
jogo do bicho, rifas bingos; ainda os jogos de título de capitalização.
Jogo é a disputa por um prêmio em que se espera a decisão da sorte.
Não é o resultado de um esforço ou empenho dos envolvidos, mas é
simplesmente uma casualidade eventual.
O jogador possui características essenciais como:
*Superstição- A maioria recorre a diversas crendices na busca da
vitória.
*Egoísmo- Cada um pensa em si e ignora os outros, desejando que
sejam derrotados.
*As consequências do jogo são nocivas, pois leva ao vício. Para
quem já ganhou há a esperança de repetir a façanha. Para quem não
foi contemplado, continua na busca da sorte.
*Preguiça- Quem joga espera lucro fácil que não lhe custa nenhum
esforço. Isso é um incentivo a ociosidade.
*Dívidas-. Muitos jogam o pão dos filhos, o aluguel da casa etc.
O certo é esforçar-se para obter a subexistência, trabalhando
dignamente. Não espere pela sorte. Trabalhe e confie em Deus.
“ Vai ter com a formiga, ó preguiçoso.”

PROFETA HOJE

Vivemos em uma realidade onde o que vale mais é discursar
com lógica e precisão, não se importando com os conteúdos
verdadeiros ou falsos, coisas que os antigos filósofos faziam muito
bem; convenciam o expectador de uma realidade fantasiosa e
pragmática, usando para isso a oratória.
Hoje não é tão diferente. Os meios de comunicação
trabalham com esta prática, ou seja, usam o discurso e as imagens
bem articuladas, de tal maneira que não se percebe a mentira em
forma de verdade.
Mediante isto, temos a difícil missão de desmistificar esta
realidade enganosa e interesseira.

SEGURANÇA
Sl. 91
“O que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do Onipotente
descansará... Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste
perniciosa... Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de
dia...” Lendo estas palavras percebemos o quanto fazem sentido no cotidiano
moderno de nossa vida.
Observamos com tristeza as grades em portas e janelas, as câmaras
instalada sem vários locais. Ao ver nas portarias um segurança armado
pensamos: “ Em vão vigia a sentinela”, pois mesmo assim, há
roubos, sequestros, mortes e tudo mais.
A Bíblia registra a declaração de Lameque “... eu matei um homem por me
ferir, e um jovem por me pisar”. Constatamos que em plena era pósmoderna a vida continua sendo ceifada pelos motivos mais banais, como
no princípio.
A vida da minha filha valeu 500,00 reais. Ao sair do banco um bandido tomou
sua bolsa e ainda tirou sua vida.
. Na companhia de Jesus podemos afirmar “não temerei mau algum...” Essa
palavras devem fazer parte do nosso vocabulário diário, frente às balas que
voam, à insegurança que assola a noite e o dia.
.

Um Drama

JOGO

É tolice, eu sei que é, mas está me matando por dentro. Pode ser
drama. Talvez não, visto que meu auditório é bem pequeno. Ás vezes
represento sozinha. Muitas vezes alta noite, de madrugada mesmo.
Sempre pensamos como as coisas poderiam ser diferentes. Era para
ser mais não foi. Fazer o que? Todavia o que é tolice?
*Não se doar
*Jogar o jogo do "faz- de- conta"
*Esperar sem ter marcado encontro
*Chorar sobre leite derramado
* Sonhar o impossível
* Chorar de barriga cheia
*Querer que ele mude quando deveria aceitá-lo como o é.
Urge entender que a vida tem seus defeitos e poréns.
Precisamos sonhar de olhos abertos de tudo fazendo um cano de
escape.
Posso contar uma coisa? Mesmo reprimida, deprimida, represento
muito bem. Momentos há que guardo as dores, a saudade, a
insegurança, a timidez, o medo... tudo lá no fundo do coração. Nesse
momento, escrevendo será que estou dramatizando?
Descubram.

POSFACIO
Eis aí, prontinho para degustar,
saborear. Coma!
Espero que não seja insípido,
)
insulso, e tenha o sabor de mel, pelo
menos foi essa minha intensão.
Os textos estão em minha
escrivaninha no site Recanto das Letras
(www.recantodasletras.com.br)

