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EU QUERO AMAR VOCÊ!
 
Aleluia! Aleluia! Cristo nasceu!
Lembrem
e na cruz, por amor de nós, sofreu.
E com este sacrifício a todos salvou 

Paz na família, berço de uma nação!
- 
Pais, filhos, netos amigos em louvor,
tenho esperança em um

Neste momento solene quero celebrar 
os felizes momentos que juntos passamos.
 e nesta hora solene, quer
todo tempo que conquistamos!

Que a PAZ do Senhor nos dê proteção
e nos concilie com o irmão,
Aquele que nos protege e ilumi
com a graça divina
Aos amigos ofereço
Um abraço cordial
A todos eu agradeço
Com mais um Feliz Natal!

Convoquemos pra festança
Fadas, duendes, anões.
Só 
Jesus nasceu, ó gerações!

Convoquemos pra festança
Fadas, duendes, anões.
Só queremos é bonança
Jesus nasceu, ó gerações!
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EU QUERO AMAR VOCÊ! 

Aleluia! Aleluia! Cristo nasceu! 
Lembrem-se dos mandamentos que deixou,  
e na cruz, por amor de nós, sofreu. 
E com este sacrifício a todos salvou  

Neste momento, solene, agora, 
quero celebrar o tempo que passou, 
cantar a vida pelo mundo afora, 
com as orações que o Cristo ensinou. 

Paz na família, berço de uma nação! 
 por que tanta admiração? 

Pais, filhos, netos amigos em louvor, 
tenho esperança em um mundo melhor. 

Sinto tanto a sua falta, irmão! 
Todos os dias que passamos juntos 
fortalecidos na amizade, um só coração, 
conquistamos tantas barreiras! 

Neste momento solene quero celebrar  
os felizes momentos que juntos passamos. 
e nesta hora solene, quero amar 
todo tempo que conquistamos! 

Feliz daquele que pode exaltar 
toda alegria que há no amor!... 
Feliz daquele que sabe perdoar 
o irmão, em oração, com fervor. 

Que a PAZ do Senhor nos dê proteção 
e nos concilie com o irmão, 
Aquele que nos protege e ilumina, 
com a graça divina 
Aos amigos ofereço 
Um abraço cordial 
A todos eu agradeço 
Com mais um Feliz Natal! 

Gritem pelos quatro cantos. 
Façam comemorações. 
Levem lá todos os santos! 
É Natal das multidões! 

Convoquemos pra festança 
Fadas, duendes, anões. 
Só queremos é bonança 
Jesus nasceu, ó gerações! 

Nesta época tão festiva, 
De rabanada e presente 
Vem à frente a comitiva 
E um Jesus bem sorridente. 

Convoquemos pra festança 
Fadas, duendes, anões. 
Só queremos é bonança 
Jesus nasceu, ó gerações! 

Regina Menezes Loureiro 
Leia o Informativo AS ACADÊMICAS no site 

www.reginaloureiro.com 
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                MERRY CHRISTMAS 

Queria bem fazer 
um poema de Natal 
e dizer da esperança 
que resta para o mundo. 
Eu queria um poema 
sobre o amor e a paz 
que unem nesta noite 
homens de boa vontade 
que deviam ficar 
sempre assim, bem unidos. 

Primeiro eu pensaria 
nos cartões de Natal 
que dei e recebi, 
e, bem parnasiana, 
eu diria, solene, 
do jubiloso enlevo dos pastores, 
do sorriso adorável de Maria, 
das preciosas dádivas dos Magos 
e da santa beleza do Menino. 
Tomada pelo espírito da festa 
provavelmente não me lembraria 
dos pastores sem terra, 
das Marias Banguelas 
dos magros sem presentes 
E dos feios pivetes. 

E cantaria, 
ah! como cantaria, 
em meu belo poema de Natal! 
Os pinheiros e nas renas, 
Sob estrelas e neve, 
Os anjos de alva tez 
De luz aureolada. 
Tudo certo, global, 
Tudo bem ritmado 
Ao som de Jingle Bells. 
E, ao finalizar, eu sorriria 
Com a doçura humilde e extasiada
Dos a doçura humilde poemas de Natal.

Mas como a luz que brilha 
é outra luz, 
e as vozes que ouço 
não têm paz, 
porque estou triste, amarga, pobre e só,  
perdoa-me, Jesus, 
não faço teu poema de Natal. 
Deny Gomes – no livro O DESEJO APRISIONADO

 

 

 
Criação poética e contos de fadas!
histórias é o recurso usado para criar contato com os símbolos que toda história traz.
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Com a doçura humilde e extasiada 
Dos a doçura humilde poemas de Natal. 

no livro O DESEJO APRISIONADO 

  
 

VISITA À CASA PATERNA 
Como a ave que volta ao ninho antigo,
Depois de um longo e tenebroso inverno,
Eu quis também rever o lar paterno,
O meu primeiro e virginal abrigo.
 
Entrei. Um gênio carinhoso e amigo,
O fantasma talvez do amor materno,
Tomou-se as mãos – olhou-
E, passo a passo, caminhou comigo.
  
Era esta sala... (Oh! Se me lembro! E quanto!)
Em que da luz noturna à claridade
Minhas irmãs e minha mãe... O pranto
 
Jorrou-me em ondas... Resistiu quem há
Uma ilusão gemia em cada canto,
Chorava em cada canto um
Luís Guimarães 

 
 

CRIANÇA EDUCADA 
 
Criança bem-educada 
Que não quer ser censurada 
Não deve rolar no chão, 
Não deve gritar à toa, 
E deve agir “numa boa” 
E não dizer palavrão 
 
 Criança bem-educada 
Não quebra brinquedo, não. 
É calma e bem-humorada, 
Sem rancor no coração. 
 
Escova sempre os dentinhos 
Para as cáries evitar, 
Logo que acorda, cedinho, 
E após o almoço e o jantar. 
 
À noite, fala baixinho 
Com Jesus numa oração. 
Pois, se rezar com carinho, 
Deus entra em seu coração. 
Deus entra em seu coração. 
Maria do Rosário Silva Santos  
em seu livro ARTE PARA EDUCAR 
 

Criação poética e contos de fadas! Este pode ser o seu lado mais criativo. A criação de 
histórias é o recurso usado para criar contato com os símbolos que toda história traz.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁGINA 2 

 
ave que volta ao ninho antigo, 

Depois de um longo e tenebroso inverno, 
Eu quis também rever o lar paterno, 
O meu primeiro e virginal abrigo. 

Entrei. Um gênio carinhoso e amigo, 
O fantasma talvez do amor materno, 

-me, grave e terno, 
E, passo a passo, caminhou comigo. 

Era esta sala... (Oh! Se me lembro! E quanto!) 
Em que da luz noturna à claridade 
Minhas irmãs e minha mãe... O pranto 

me em ondas... Resistiu quem há-de? 
Uma ilusão gemia em cada canto, 
Chorava em cada canto uma saudade. 

VITÓRIA, EU TE AMO 
Entre o mar e o morro estás, 
Tens beleza ainda escondida; 
Como a felicidade para aquele 
Que desponta para a vida. 
 
Do sorriso de criança, 
Da alegria do ancião, 
Da descoberta do adolescente, 
És tu, Vitória, emoção. 
 
Vejo-te como a mulher e mãe 
Que acalanta o filho amado,  
Que desperta o homem querido 
Para o trabalho suado! 
Sonia Rosseto 

 

 

pode ser o seu lado mais criativo. A criação de 
histórias é o recurso usado para criar contato com os símbolos que toda história traz. 
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Suzi Nunes  
 

É possível curtir o clima natalino e vislumbrar as maravilhas
em cidades próximas de Vitória.  
     

Na Serra, muito colorido e muita luz em postes, em nossas 
árvores e nas pracinhas. Tudo foi pensado com carinho para 
alegrar os moradores e turistas de passagem nessa 
celebração. 
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O brilho de Natal no Espírito Santo 
As cidades do Espírito santo já estão preparadas para os festejos de final 
de ano, uma iluminação especial foi preparada pela
deixar o brilho de Natal em todo lugar. A iluminação e decoração natalina 
incentiva o comércio e fortalece o turismo da cidade que recebe milhares 
de visitantes durante o ano.   
 

 
e vislumbrar as maravilhas 

 

 

  
Vitória reforçou as luzinhas pelas ruas da cidade como forma 
de aquecer o coração dos moradores e visitantes
espetáculo de luzes e cores. O espírito do Natal vai tomar 
conta de todas as regiões da capital.
 
 

Em marechal Floriano, o distrito de Araguaia já esta preparado
para as festas e promete muito brilho e enfeites 
 

 Em Domingos Martins, o já tradicional Brilho de Natal 
promove a beleza nas decorações e a união das famílias.
decoração impressiona com seu colorido e diversidade de 
ambientes, é uma festa para os olhos.

 

e muita luz em postes, em nossas 
árvores e nas pracinhas. Tudo foi pensado com carinho para 

res e turistas de passagem nessa época de 

PÁGINA 3 

tão preparadas para os festejos de final 
ma iluminação especial foi preparada pelas prefeituras para 

iluminação e decoração natalina 
incentiva o comércio e fortalece o turismo da cidade que recebe milhares 

reforçou as luzinhas pelas ruas da cidade como forma 
de aquecer o coração dos moradores e visitantes é um 

O espírito do Natal vai tomar 
conta de todas as regiões da capital. 

Em marechal Floriano, o distrito de Araguaia já esta preparado 
promete muito brilho e enfeites  bem coloridos.  

o já tradicional Brilho de Natal 
promove a beleza nas decorações e a união das famílias. A 
decoração impressiona com seu colorido e diversidade de 
ambientes, é uma festa para os olhos. 
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        SONETOS DE EDY SOARES, MEMBRO FÓRUM DOS SONETOS E 
                 
 

Edy Soares 

ETERNA BUSCA 
 
De tanto correr pela vida, sem rumo, 
deixei escorrer entre os dedos, a sorte, 
em meus desacertos busquei o meu prumo, 
dos meus cambaleios eu fiz meu aporte. 
 
Se fui marginal ao projeto, eu assumo, 
não ser presa fácil nem ferro que entorte, 
forjei minha espada e, na espada, presumo 
que ganha-se a vida ou entrega-se à morte. 
 
Não hei de viver, nenhum dia sequer, 
seguro em cabrestos que a vida me impõe 
nem preso a cambões que destinam meus passos.
 
Sou filho do mundo e no mundo o que der, 
será de bom grado e assim pressupõe 
que livre hei de ser para acerto e fracassos. 
 
 
O DIÁRIO DO REI 
     
Num canto da rua, onde fez seu abrigo, 
alheio aos olhares dos homens normais 
foi visto, um bom tempo, na beira do cais 
vestido em farrapos, um velho mendigo, 
 
Não tinha sequer um amigo ou rivais, 
trazia rascunhos guardados consigo, 
segredo que logo ao morrer foi artigo 
de grande notícia nos telejornais. 
 
Pois eis que o farrapo não era um coitado 
num canto da rua esquecido e jogado, 
não era mendigo e tampouco plebeu. 
 
De dia era o rei, no palácio dos nobres, 
à noite dormia na rua entre os pobres... 
Mostrava o diário que o próprio escreveu! 
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, MEMBRO FÓRUM DOS SONETOS E ACADEMIA BRASILEIRA DE SONETISTAS

Editora: 
Regina Menezes Loureiro 

www.reginaloureiro.com.br 
Diagramação e Arte: 

Vanessa Baihense Falcão 

ambões que destinam meus passos. 

O ARAUTO 
 
Instiga a minha insônia um bardo incauto, 
que aos poucos desvendando-o pego apreço.  
É alguém dentro de mim que desconheço 
e faz de mim há um tempo o seu arauto. 
  
Se falta o sono, vem num sobressalto 
prende-me a mente até que eu adormeço. 
A transcrever seus versos me ofereço, 
transpondo-os, como quem toma de assalto. 
  
Ah!... incauto bardo, já que me torturas,  
permite que eu te assine as escrituras,      
visto que o anonimato não te afeta… 
  
Enquanto eu vou, por meus saraus afora,      
se alguém me perguntar como isso aflora, 
eu vou tentar fingir que sou poeta! 
 
 
FAZENDA VELHA 
 
Há um silencio estranho no caminho 
que nos leva ao monjolo, hoje envergado, 
e o farto rego d’água, ora minguado, 
nem roda mais a pedra do moinho. 
 
Na trave do paiol abandonado, 
dois enxadões, as foices e um ancinho; 
os mourões da porteira em desalinho… 
Tudo parece sombras do passado… 
 
E qual um quadro torto e envelhecido, 
a nossa velha casa há resistido  
feito um guerreiro prestes a tombar... 
 
São picumãs, fuligens de uma história, 
um resto quase morto de memória  
que o tempo não deu conta de apagar. 
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ACADEMIA BRASILEIRA DE SONETISTAS 

 

  

 


