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EDITORIAL 
QUANTO VALE VOCÊ? 
Apesar da crise financeira que assola o mundo, das 
consequentes afirmações pessimistas de que tudo está 
valendo menos, eu continuo valendo a mesma coisa. 
Tudo que faço continua valendo mais. 
Deus sempre me ajudou e me fez vencer todas as 
crises nesta caminhada de fé, trabalho e dedicação. 
Fundamentei minhas lutas nos valores internos que 
sempre procurei difundir, na disposição férrea para 
trabalhar, na dedicação e na honestidade. Sempre 
tratei os outros como gostaria de ser tratada.  
Dedicando-me sempre à uma  causa maior, segui 
minha consciência e fiz tudo da melhor maneira que 
pude. Colhi sucesso, felicidade e paz de espírito. 
O que determina o meu valor não é o meu exterior. A 
vida do homem não consiste na abundância de bens 
materiais. Fui criada num ambiente onde o homem 
vale mais pelo que é e não pelo que possui.  
Hoje valho mais, apesar da crise. 
A crise atual é consequência de atitudes e valores 
equivocados. Grupo de pessoas sem ética querendo 
lucros exagerados, pensado apenas nos seus interesses 
e inventando ganhos sem lastro de trabalho fazem a 
crise bem maior. 
Ingressamos no último biênio da primeira década do 
Terceiro Milênio. O tempo corre célere para uns. Para 
outros que se apegam às incertezas e se apoiam nas 
previsões de Nostradamus e aos profetas do 

Apocalipse, o tempo é sempre proporcionalmente 
longo.  
O que é o tempo? a sucessão dos anos, dos dias, das 
horas... e envolve o homem dando-lhe a noção de 
presente, passado e futuro? É meio contínuo e 
indefinido no qual os acontecimentos parecem 
suceder-se em momentos irreversíveis? Ou a 
perspectiva que traz a esperança do nascimento de um 
tempo livre, conciliador e sem preconceitos?  
O tempo é instrumento de vida: modifica a natureza, 
transforma pedras, aplaca a força das tristezas e das 
paixões. Só o tempo é capaz de fortalecer os 
sentimentos mais puros, como a fé e o amor.  
SHAKESPEARE assim disse: o tempo é muito lento 
para os que esperam; muito rápido para os que têm 
medo; muito longo para os que lamentam; muito 
curto para os que festejam. Mas, para os que amam, 
o tempo é a eternidade. 
Enfim, esperamos que a sociedade acorde e não se 
deixe influenciar pelo movimento alarmista da mídia. 
O sucesso e a felicidade só acontecem no tempo certo 
como consequência de uma dedicação pessoal a uma 
causa maior. 
Quem tem valores sólidos acorda valendo mais. 
Trabalhe e confie. 
Regina Menezes Loureiro 
 

FASCINAÇÃO 
A noite se faz luar 
Quietude gostosa... 
Em mim uma canção de ninar. 
Meu pensamento voa distante 
percorreu campos e mares, 
alcançou o infinito. 
Uma estrelinha dourada 
De amigo me chamou,  
cheia de sedução 
Nos meus braços se aninhou. 
Seu brilho eterno, 
Sua beleza inconfundível 
não me seduziram. 
A deixei chorando. 
Acordei sorrindo. 

Maria José Menezes – Vitória - ES 
1- Dê mais às pessoas do que elas 

esperam e o faça com alegria. 
2- Não acredite em tudo que você ouve, 

gaste tudo que você tem e durma tanto 
quando você queira. 

3- Quando disser “EU te AMO” seja 
verdadeiro. 

Mensagem do DALAI LAMA 
TANTRA TOTEM de BOA SORTE do 

Nepal 

AMOR 
O amor é o portal mágico para o infinito, 
        [ para a divindade, 
onde as rudezas do mundo não se aventuram 
e as vaidades humanas não cogitam. 
O amor é porta ideal 
que nos esclarece sobre a luz, quando, 
num piscar d’olhos, nos eleva 
das futilidades do mundo ao apogeu de Deus. 
E essa passagem está situada 
em todo coração; basta procurar. 
Humberto Del Maestro in MONÓLOGOS ÍNTIMOS E ALGUNS SONETOS 

METÁFORA DO TEMPO 

Os minutos passam 
As horas passam 
Os dias passam 
A vida passa. 
E eu... fico sem graça 
Pensando na vida... 
... que passa! 
Ah! que saudades 
Da infância que passou! 
A saudade também passa 
Só a praça não passa 
A gente sim... 
... passa na praça. 

Antônio Pereira Mello – SantaMaria-RS 



DESEJO A VOCÊ... 
Carlos Drummond de Andrade 

 
Fruto do mato 

Cheiro de jardim 
Namoro no portão 

Domingo sem chuva 
Segunda sem mau humor 

Sábado com seu amor 
Filme do Carlitos 

Chope com amigos 
Crônica de Rubem Braga 

Viver sem inimigos 
Filme antigo na TV 

Ter uma pessoa especial 
E que ela goste de você 

Música de Tom com letra de Chico 
Frango caipira em pensão do interior 

Ouvir uma palavra amável 
Ter uma surpresa agradável 

Ver a Banda passar 
Noite de lua Cheia 

Rever uma velha amizade  
[...] 

Tomar banho de cachoeira 
Pegar um bronzeado legal 
Aprender um nova canção 
Esperar alguém na estação 

Queijo com goiabada 
Pôr-do-sol na roça 

Uma festa 
Um violão 

Uma seresta 
Recordar um amor antigo 

Ter um ombro sempre amigo 
Bater palmas de alegria 

Uma tarde amena 
Calçar um velho chinelo 

Sentar numa velha poltrona 
Tocar violão para alguém 
Ouvir a chuva no telhado 

Vinho branco 
Bolero de Ravel 

E muito carinho meu. 
FELIZ 2009!! BEIJOS 

Jô Drumond-=Vitória-ES 
 

NEM QUE SEJA ASSIM 
Nem que seja assim : 
De cantar o galo amanhece, 
Manhã se faz pedra a lapidar. 
De não ter pressa 
O trem na curva já passou. 
De vontades loucas 
Desenham-se ilhas. 
De águas tardias 
Esgota-se o tempo 
Acaba a noite 
Seca a flor – a flor vadia. 
Nem que seja dor 
Amar assim mas amr 
Porque outra noite... amanhecerá. 
Larí Franceschetto – Veranópolis – RS  

 MORANGOS 

Meu pai catava morangos 
De joelhos sobre a terra 
Ia orando, ia pedindo 
Coisas que ninguém sabia. 

Meu pai catava morangos 
Pra depois contar histórias 
E dizer de vinte mil 
Pés que só ele mesmo via. 

Meu pai catava morangos 
Balbuciando resmungo 
Puxando papo furado 
Cantando, sendo escutado. 

BENILSON Toniolo- Campos do 
Jordão – SP 

 
a maciez da tua pele 
ficou na ponta dos meus dedos 
no céu a lua subia 
com suas sombras de cássias 
no mar tudo era belo 
na areia era tudo espelho. 

Eunice Mendes –Santos - SP 

 

 
Amanhã o Brasil será forte 
Um dia o brasileiro será feliz. 
Quando a educação for sua sorte 
E o livro for seu juiz. 

Antonio Fernando de Andrade – Recife -
PE 

 
O preto, branco, mulato 

têm uma coisa em comum: 
sua sombra, que barato, 

nivela todos por um. 
Arlindo Nóbrega- SãoPaulo –SP in 

VERSOS LIVRES 
 

 
 
Ao raiar do sol começa 
do passaredo o louvor 
e a natureza se expressa 
em todo o seu esplendor. 

   Desdedit Rocha – Fortaleza – CE in 
MEYAPALAVRA 

 
ANO NOVO 

dia: olha as árvores restantes 
em busca do mágico canto 
dos pássaros 
noite: sobe insone o dia passado 
entre concretos e negros asfaltos 
onde morrem pássaros e árvores 
repete: entre dias e noites sua espera 
desperta sentimentos e tristezas 
com que não se alimenta ou vê 
pássaros: lembra o vôo altivo do albatroz 
em busca da força e vida no que encontra 
caça e come em ondas calmas 
árvores: ao lado da casa do outro lado da rua 
alguém derrubou a árvore restante e a cortou 
em pedaços agora carregados para longe. 
 (Pedro Du Bois, inédito)-  meu blog:  
http://www.globoonliners.com.br/icox.php?mdl=pagina&op=listar&usuario=5812 

 

BOM DIA 
Bom-dia moça, mas que dia lindo! 
Onde vais assim, com tanta beleza? 
Para um passeio? Eu também vou indo, 
Mas folgo em vê-la com tanta nobreza! 

Sinto no peito um sofrer infindo, 
Por não ganhar teu sorriso de princesa, 
Faz tanto tempo e sempre insistindo 
Eu permaneço com a chama acesa. 

Do coração que nem sequer desiste, 
Pelo contrário, sempre insisto, 
Eu querer teu amor e os teus carinhos... 

Ela, insensível, o rosto corou, 
E mandou-me um sorriso abrasador, 
Para mostrar-me seus dentes branquinhos... 

Felisbelo da Silva- Salvador - BA 
 


