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Dedicatória
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Aos amigos que terei; aos já abraçados
e aos que abraçarei um dia.
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B
Introdução
Tudo leva ao amor traz poemas e textos poetizados que
visam mostrar a beleza da vida. São momentos de re‑
flexão e deleite para o espírito que, mergulhado na luta
pela sobrevivência, no estresse de um mundo de provas
e expiações, nem sempre consegue observar as maravi‑
lhas ao seu redor e, mais especialmente, dentro de si.
A música, a pintura, a poesia, dentre outras artes,
são medicamentos para a alma; calmantes que o Criador
deixou à disposição de todos para contrabalançar o so‑
frimento e a afobação que às vezes atropelam.
Os poemas falam diretamente aos sentimentos;
dirigem-se ao relicário de boas lembranças que todos
gostamos de guardar. Conseguem invadir o coração,
o cérebro, promover regressões de memória, revi‑
ver momentos que julgávamos sepultados na poeira
do tempo.
Um bom poema é como um despertador de boas
lembranças. E se o leitor não consegue conexão com
elas, ele faculta o início de outras. É também um método
de autoajuda, pois retirando por momentos a turvação
da mente deixa-a limpa para viajar no texto e compor
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novas histórias particulares tal qual exponho aqui.
Mas o poeta é também um terapeuta, pois, à sua ma‑
neira combate a tristeza e contribui para a formação de
mais luz no mundo. Faz aflorar a sensibilidade que, ge‑
ralmente, fica reprimida por força do estado de alerta
e o instinto de sobrevivência que um mundo agressivo
impõe como prioridade àqueles que o habitam.
É um prazer e uma alegria contribuir para que al‑
guém se descubra, recorde, reviva emoções, se deleite
ou mesmo apenas leia sem acionar seus gatilhos interio‑
res, os textos escritos com pensamentos e palavras que
escutei na minha convivência com os amigos espirituais.
Que você, amigo leitor, possa por um instante es‑
quecer mágoas, lembrar da infância, pensar nos amores
distantes, abraçar os amores circundantes, e quem sabe
até, ousadamente, dançar livre, sob o assombro dos que
conversam na sala-de-estar.
Boa leitura e excelente refinamento em suas emo‑
ções com esses textos que nos levarão, infalivelmente,
ao amor.
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C
A amizade
A amizade é aquilo que nos torna belos sem estar‑
mos maquiados.
É quando retiramos a trava de todos os bons senti‑
mentos para nos doarmos em espírito para alguém.
A amizade não liga para dicionários, pois para ela
amigo é sinônimo de festa.
Distância não quer dizer afastamento.
Um não é sempre um sim adiado.
A amizade é seletiva. É um sentimento que dedica‑
mos às pessoas que conseguem nos tocar a alma.
Raríssimos são os que possuem as senhas que abrem,
de verdade, um coração.
Fidelidade.
Sinceridade.
Cordialidade.
Amor.
Respeito.
Compreensão.
Coração sem fechaduras. Assim é a amizade.
Não é que nosso nível de exigência seja muito.
Os amigos verdadeiros é que são poucos.
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D
Calma
Calma! Se ainda não conseguistes perdoar, não te per‑
mitas odiar.
Deixa que o tempo, esse devorador de ofensas, leve
tuas angústias para o túmulo das agressões.
Não vale a pena esquecer o Sol, se afastar do mar, igno‑
rar o céu, pisar nas flores por causa de alguém que te feriu.
Seria prejuízo demais desprezar tudo ao teu redor
por causa de uma mágoa surda ou um ódio camuflado.
Responde à ofensa com o silêncio. Quem troca sua
paz por um insulto prova que é péssimo negociador.
Conserva teu bom humor. Uma boa gargalhada afas‑
ta mil preocupações.
Põe a tocar aquele CD que te emociona e que conser‑
vas guardado para fortalecer tuas boas lembranças.
Retira da gaveta aquele álbum de fotos antigas. Verás
que já vivestes centenas de emoções suaves e que tudo
isso não pode ser esquecido ou trocado por uma ofensa.
Lê um bom livro. Um bom livro é como um barco, que
ao descrever um arco, te transporta para águas calmas.
Recorda dos amigos e verás que são em maior núme‑
ro do que os que te atormentam.
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Se conseguires, faz uma prece. Uma oração é um es‑
cudo contra a amargura e o desassossego.
Se entristeceres terás dado ganho de causa a teu
agressor, pois esse era o seu desejo.
Haja o que houver não abdiques da tua serenidade.
Um passo, uma prece, pois arar é também orar.
Em qualquer situação conserva tua calma e caminha
confiante na bondade divina que distribui a cada um
conforme tenha semeado.
Esta é a forma que o cristão utiliza para responder a
qualquer agressão. E é assim que as farpas atiradas re‑
tornam para quem as atirou.
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E
Pequenas lições do deserto
Deserto não é apenas um lugar sem água e vegetação. É
também um coração sem fé.
_•_

Toda tristeza
a alegria.

tem,

obrigatoriamente seu encontro com
_•_

A ingratidão, o egoísmo, o orgulho, também provocam
grandes erosões no coração humano.
_•_

A vida é persistente. Mesmo ameaçada pelo deserto in‑
teiro algumas sementes brotam.
_•_

A desculpa do egoísta é que a vida pode não ser genero‑
sa para com ele.
_•_

Nenhuma vida é totalmente deserta. Caminhando mais
um pouco, sempre encontrará água.
_•_

Tudo tem sua beleza. Quem não vê beleza no deserto,
não a vê em lugar nenhum.
_•_

Se a visão interior do espírito for um deserto, não adian‑
ta ele habitar uma exuberante floresta, pois sempre verá
um deserto.
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Ninguém encontra Deus sem passar por grandes desertos.
_•_

O deserto é o lugar onde se aprende a valorizar coi‑
sas simples.
_•_

Profetas costumam ir ao deserto para meditar sobre o
valor das coisas. Lá ouro chama-se água e prata chama‑
-se pão. Esta é a primeira lição de todo deserto.
_•_

Grandes desertos
é pequeno.

mostram

ao homem o quanto ele

_•_

Aprende a suportar a sede, tu que tens desertos
a atravessar.
_•_

Ninguém inicia
e esperança.

a

travessia de um deserto sem água
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