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     Amigo Leitor: 
 

Este é um livro de paz e alegria que vários amigos 
domiciliados no Mais Além escreveram situando realidades 
da existência terrestre nos pequenos frascos da trova para 
que os ensinamentos da vida estejam no figurino da graça e 
da beleza. 

Muitas vezes, o chiste sem ofensa surgirá destas páginas 
de fraternidade e compreensão entretanto, caro leitor, os 
autores de todos os trechos deste volumes simples 
resguardam-se no respeito a vida e tiveram em mente a 
honra de estender-te a alegria de viver, para que essa 
mesma alegria se te faça um sorriso permanente no coração. 

Emmanuel 
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1 

HUMORISMO E VIDA 

 

Cada existência é uma peça 
Cada pessoa a mostrar-se 
Tem o papel que precisa, 
Embora sob disfarce. 
            Deraldo Neville 
 
Não te queixes, nem reclames 
Sorriso é paz no caminho… 
Quem se alegra segue em grupos 
Quem chora fica sozinho. 
            Manoel Serrador 
 
Avarento é o companheiro 
Que vive para contar 
As parcelas do dinheiro 
Que os outros irão gastar. 
            Juca Muniz 
 
O homem amadurece 
À custa de provação; 
Sem a presença do fogo 
Não se pode fazer pão. 
            Casimiro Cunha 
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O comboio para o Além 
Passa por todo lugar, 
Mas a morte não avisa 
O dia em que vai passar. 
       Leandro Gomes de Barros 
 
Não desprezes o dinheiro… 
Na hora das grandes crises, 
Ele é sempre o companheiro 
Que socorre aos infelizes. 
            Natal Machado 
 
É uma verdade inconteste 
Que melhor se vê do Além: 
Quem se afasta do remédio 
Encurta a vida que tem. 
                  Rancel Coelho 
 
Conserva este aviso simples 
Em favor da própria paz: 
Quando o elogio te busca, 
O pedido vem atrás. 
            Augusto Coelho 
 
A pessoa preguiçosa 
Seja mulher, seja homem, 
Um dia, vem a clamar, 
Chorando o que os outros comem. 
            Silvino Lopes 
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A face linda, na Terra, 
Às vezes, taz desventura; 
O rosto feio na vida 
É uma defesa segura. 
            Juvenal Galeno 
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2 
 

HUMORISMO EM SITUAÇÕES DIVERSAS DA VIDA 
 
 
Na terra, em luta esquisita 
Ninguém deslinda esta trança: 
O bem passa de visita, 
O mal chega de mudanza. 
            Deraldo Neville 
 
Quem se perdeu por paixão 
Tenha socorro em caminho, 
Em matéria de afeição, 
Não há quem erre sozinho. 
            Sylvio Fontoura 
 
A vida só nos depura 
Pela dor que a gente engole, 
Por isso é que a Terra é dura 
Tão-só para quem é mole. 
            João Moreira da Silva 
 
Se queres fugir do mal, 
Guarda a cuca de vigia; 
Quando passa o carnaval, 
Lá se foi a fantasia. 
            Natal Machado 
 
 



 8

Homem que evite, a meu ver, 
Tiro, faca, rixa e estrondo, 
Que não procure mexer 
Com caixa de maribondo. 
            Manoel Serrador 
 
Canta, dança e entra na fila, 
Mas vem com respeito e fé; 
Quem não tem a alma tranquila, 
Não ponha o samba no pé. 
            Noel Rosa 
 
A mulher tem na oração 
Algo da própria grandeza; 
Mulher sem religião 
É um erro da naturaza. 
            Lucano Reis 
 
Estudo tricas, a fundo, 
Mas nisso eis o que me invoca: 
A praga pior do mundo 
Tem o nome de fofoca. 
            Cornélio Pires 
 
Se hospedas mulher catita, 
Fica de olho na brasa… 
Às vezes, moça bonita 
Carrega o dono da casa. 
            Emílio de Menezes 
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A falta de Adão e Eva, 
Pensem comigo um momento, 
Foi não esperar com calma 
O dia do casamento. 
            Lulu Parola 
 
Nos entraves a transpor, 
Nesse ou naquele sistema, 
Quem tem a chave do amor 
Resolve qualquer problema. 
            Auta de Souza 
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3 
 

HUMORISMO E SOFRIMENTO 
 
 
Verdade da própria vida 
Das mais limpas e evidentes: 
Até chegarmos a Deus, 
Todos nós somos doentes. 
            Múcio Teixeira 
 
Entre as sombras da injustiça 
Cresce a erva da trapaça, 
Muita doença é preguiça 
Carregada de pirrada. 
            Manoel Serrador 
 
Não há castigos extremos… 
As provocações nos são dadas 
Sobre as falhas que trazemos 
Das existências passadas. 
            Jésus Gonçalves 
 
Sentença agressiva e rude 
Mas de profunda expressão: 
É melhor não ter saúde 
Nas horas de tentação. 
            Josué Romano 
 
 



 11

Pessoa que se declara 
Doente, triste e abatida, 
Sempre de tranca na cara 
Já é pessoa vencida. 
            Cornélio Pires 
 
Gritava Juca Proença 
Ao seu criado Maranha: 
“A minha dor é doença, 
Mas a sua é simples manha” 
            João Moreira da Silva 
 
Remorso é um chaga imensa 
Que arrasa o homem mais forte; 
A culpa gera a doença, 
A doença apressa a morte. 
            Oscar Batista 
 
Loucura? Um homem sozinho 
Facilmente segue a Lei; 
Sucede o mesmo à mulher, 
Mas os dois juntos, não sei. 
            Emílio de Menezes 
 
Era uma estranha alergia 
A de Antonico da Gama: 
Se o trabalho aparecia, 
Caía logo de cama 
            Lamartine Babo 
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Na ficha do Irmão Picanço, 
Li esta nota invulgar: 
“Só viveu para o descanço, 
Morreu para trabalhar”. 
            Lulu Parola 
 
A dor é uma escola aberta 
Nos dias que vêm e vão; 
Escola que nos desperta 
Nas luzes do coração. 
            Auta de Souza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

4 
 

HUMORISMO NA FILOSOFIA 
 
 
Por cima, a Terra empapela 
Ouro, fama e orgulho vão, 
No entanto, por baixo dela, 
Não existe distinção. 
            Luiz Dantas 
 
No mundo, por mais avances, 
A provação mais se espraia, 
Para cada bem que alcances, 
Há dez males de tocaia. 
            Manuel Monteiro 
 
Muito melhor que se esqueça 
Vantagens que se propala, 
Se não tens dor de cabeça, 
Não te convém procurá-la. 
            Jaks Aboab 
 
Este quadro da verdade 
É o mesmo, em qualquer país 
Quem tem a felicidade 
Ignora que é feliz. 
            Sylvio Fontoura 
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Não fales de tuas mágoas… 
Há quem ouça em derredor, 
Chorar à frente dos outros 
Faz a dor muito maior. 
            Jovino Guedes 
 
Sofres muito, coração, 
Servindo constantemente… 
Consola-te. Só há pão 
À custa do forno quente. 
            Julinda Alvim  
 
Seja onde for que se ande, 
Vê-se a instrução do destino: 
Quem queira tornar-se grande 
Que se faça pequenino. 
            Nilo Aparecida Pinto 

Conceito que não se esquece 
E o mundo tem por dever: 
A mão que nada oferece 
Nada consegue obter. 
            Lucano Reis 
 
Duas promessas seguras 
Iguais em todas as crenças: 
Acharás o que procuras, 
Serás aquilo que pensas. 
            Lourenço Prado 
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Por variados esquemas 
O homem tem o que quis; 
Mas se não sofre problemas, 
Não consegue ser feliz. 
            Casimiro Cunha 
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5 
 

HUMORISMO E AMBIÇÃO 
 
 

Ambição para fins nobres 
É calor de luz e vida, 
Mas ai de ti, se te cobres 
Pela ambição desmedida.            
            Silveira Carvalho 
 
Ambição onde estiver 
Mostra esta forma concisa: 
A pessoa sempre quer 
Aquilo que não precisa. 
            Jovino Guedes 
 
O amigo Teotônio Alberto 
Empalmava a terra aheia 
E embora a fama de esperto 
Não se livrou da cadeia. 
            Manoel Serrador 
 
Ambição que se descerra 
É uma loba de olhos calmos 
Que ajunta terra e mais terra, 
Acabando em sete palmos. 
             Sinfrônio Martins 
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“O Cristo segue conosco…” 
Conceito belo e comum, 
Mas seguir com Jesus Cristo 
Não é para qualquer um. 
            João Moreira da Silva 
 
Enterrou grande tesouro 
O amigo Fred Landrú, 
Mas perdeu tudo nas águas 
Da represa de Itaipú. 
            Fidélis Alves 
 
Cirino guardou na caixa 
Dinheiro forte e graúdo… 
Certa noite, veio a enchente… 
Levou caixa, nota e tudo. 
            Luiz Dantas 
 
Era louca por diamantes 
Dona Isa Lindomar… 
Morreu lamentado as jóias 
Que não podia levar. 
      Leandro Gomes de Barros 
 
Despojou muitas viúvas 
O Antonino Carambola… 
Quando rico, deu-se ao jogo 
E acabou pedindo esmola. 
            Cornélio Pires 
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Ambição nobre que vejo 
É aquele anseio de luz 
Que se forma no desejo 
De ser feliz com Jesús. 
            Auta de Souza 
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6 
 

HUMORISMO NA PRESSA 
 

 
Convém que toda pessoa 
Entenda em linhas gerais, 
Que a pressa, na essência, é boa, 
Mas não a pressa demais. 
            Oscar Batista 
  
Na marcha, a paz verdadeira 
No equilíbrio se conjuga, 
Nem fúria de corredeira, 
Nem passo de tartaruga. 
            Sylvio Fontoura 
 
O primo Francisco Lessa – 
- Nosso Chico Supetão – 
Comendo carnes com pressa, 
Morreu numa congestão. 
             João Moreira da Silva 
 
Vivia tão apressado 
O amigo Juca Dario 
Que tombou de alta barranca 
Nas aguas fundas de um rio. 
              Josué Romano 
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Precipitado demais 
Fez cigarro o João Molina 
E atirou fosforo aceso 
Num tanque de gasolina. 
              Pedro Silva 
 
Foi assim: Láu agitado 
Busca a mosca que o molesta 
Mas caiu, desnorteado, 
Esmurrando a propria testa. 
               Jaks Aboba 
 
Pressa em costumes notórios, 
Anoto hoje onde ando, 
Há muito poucos casórios 
E a meninada aumentando. 
            Emílio de Menezes 
  
Correndo atrás de um cachorro 
O nosso Armando Clemente, 
Atirou-se, de comprido, 
Num tacho de água fervente. 
            Juca Muniz 
 
Mantenho o estudo da pressa 
De lugar para lugar, 
E vejo que há pouca gente 
Com pressa de trabalhar. 
            Lucano Reis 



 21

  
Por outro lado, a preguiça 
É praga quando se expande, 
Neca morreu na moleza 
Repetindo: “Deus é grande!…” 
          Leandro Gomes de Barros 
 
O mundo move-se e lida, 
Do verme ao Sol resplendente 
E Deus, que é força da vida, 
Trabalha constantemente. 
            Auta de Souza 
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7 
 

HUMORISMO NO AMOR TERRESTRE 
 
 
Ninguém conhece no mundo 
O início do amor como é; 
Ele é um segredo da vida 
Tão fechado quanto a fé. 
            Sylvio Fontoura 
  
É dupla a se contrapor 
Qualquer afeição que vejo: 
Se há desejo no amor, 
Existe amor no desejo. 
            João Moreira ds Silva 
  
Um homem larga a mulher 
E pede exame à ciência. 
Ele diz que já tem outra, 
Ela diz que é tranferência. 
            Deraldo Neville 
  
Um amigo me pede nota 
Se amor terrestre tem lei, 
Respondi, calmo e idiota: 
“Sinceramente não sei.” 
       Antônio Teles de Almeida 
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Eterna lua de mel?... 
Não sei onde se acomode. 
O homem quer se fiel, 
Quer ser fiel mas não pode. 
            Luiz Dantas 
  
No Céu a florir sem trevas, 
Moravam Eva e Adão; 
Hoje Adão tem muitas Evas 
Na hora da tentação. 
            Sinfrônio Martins  
  
Mulher que anseia ser livre, 
Tão livre quanto se sente, 
Não nasceu para ser mãe 
Porque é mãe de muita gente. 
            Quintino Cunha 
  
Divórcio não tem sentido… 
A mulher que é só mulher 
Vive ligada ao marido 
Para o que der e vier. 
            Lucano Reis 
  
Encontrei reencarnada 
Aquela que foi meu bem, 
Mas mesmo em braços de outro, 
É minha e de mais ninguém. 
            Lívio Barreto  
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Se no Além há compromisso 
De afeto, ventura e lar? 
Há muito mais do que isso 
Mas não posso revelar. 
            Álvaro Vianna 
  
Casamento triste, eu acho 
Na vaga união sem clima, 
Se o marido é astral baixo, 
Se a mulher é astral de cima. 
            Lulu Parola 
  
A ter de casar no mundo, 
No amor agora como é, 
Prefiro ter catapora, 
Sarampo e bicho de pé. 
            Damião das Queimadas 
  
Casamento de quem ama, 
Do mais nobre aos mais plebeus, 
Mesmo florindo na lama 
É um lírio do amor de Deus. 
            Auta de Souza 
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8 
 

HUMORISMO E AFEIÇÃO 
 
 
 
Olhar trocado é conselho 
No amor, em marcha robusta; 
O beijo é o sinal vermelho 
Rogando parada justa. 
            João Moreira da Silva 
  
No amor, há muito caminho… 
Eis aqui a prova aberta: 
Duas tias e um sobrinho 
Somam três brigas na certa. 
            Luiz Dantas 
  
Namoro – brasas em jogo, 
Pede lances naturais, 
Nem muito perto do fogo, 
Nem muito longe demais. 
            Carlos Gondim 
  
Carinho, paixão, ardor? 
Ouve esta, meu amigo: 
Quando a questão é de amor 
Qualquer esmola é um perigo. 
            Sylvio Fontoura 
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Coração compromissado 
No amor, em anseio e drama, 
Que se lembre do ditado: 
“De longe também se ama” 
                 Cornélio Pires 
  
Tratado de qualquer jeito, 
O amor não serve, a contento, 
E se há débito mal feito, 
É cuidar do casamento. 
            Pedro Silva 
  
Pessoa quando namora 
Nunca sente a alma tranquila; 
Não descansa – pensa e chora, 
Não dorme – apenas cochila. 
            Manoel Serrador 
  
Quem ame conserve jeito 
Na afeição de que se invoca; 
Já vi muito amor desfeito 
Nas jogadas da fofoca. 
            Jair Presente 
  
Casamento feito às pressas, 
Com namoro sem amarra, 
Que a pessoa fique atenta 
E aguente o peso da barra. 
            Augusto Cézar 
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O homem desencarnado 
Se procura o seu amor, 
Logo, logo, é batizado 
Com o nome de obsessor. 
            Lívio Barreto  
  
No amor, existe uma fase 
De anseio, alegria e choro; 
Não é amor, mas é quase… 
Tem o nome de namoro. 
            Agenor Silveira 
  

Viúvo sofre até quando? 
No enterro da esposa, Altina, 
João chorava, mas olhando 
Para os lados de Ambrosina. 
            Conélio Pires 
  
Todo amor que se processa 
Vem da esperança sem fim… 
Namoro é apenas promessa; 
Todo amor começa assim… 
     Aderaldo Ferreira de Araújo 
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9 
 

HUMORISMO NO BEIJO 
 
 

Nem todo ensino é de escola, 
Nem todo sítio é recanto, 
Nem toda bolsa é sacola, 
Nem todo beijo é de santo. 
            Sinfrônio Martins  
  
Há muito beijo na vida, 
De brinquedo ou sem razão, 
Que acaba em larga ferida 
Por dentro do coração. 
            Marcelo Gama 
  
Beijo de homem casado, 
Mesmo que seja um trambolho, 
Que a turma fique de lado, 
Que a mulher fique de olho. 
            João Moreira da Silva 
  
O homem que furta um beijo 
Pode ser retribuído… 
Se ama, que Deus o guarde, 
Se não ama, está perdido. 
            Agenor Silveira 
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Certo beijo vem a ser 
Um toque de amor profundo… 
Ninguém conhece o poder 
De um beijo de mãe no mundo. 
            Ulisses Bezerra 
  
Beijos no estudo que faço 
São contatos de alegria; 
A luz é o beijo do abraço 
Da noite afagando o dia. 
            Múcio Teixeira 
  
Quem quer paz evite o beijo 
Mesmo que a Terra desabe; 
Beijo dado pede outro, 
Depóis, só Deus é que sabe. 
        Aderaldo Ferreira de Araújo 
  
Coitado do Gil Cerezo!… 
Beijava qualquer Maria 
Mas, um dia, achou-se preso 
No beijo que não queria. 
            Cornélio Pires 
  
Morrendo, fui afobado 
Dar um beijo em Conceição, 
Mas logo fui amarrado 
Na sala de obsessão. 
            Lulu Parola 
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Quem foi que inventou o beijo? 
Ninguém lhe viu a nascente, 
Nem Adão quis escrever 
As instruções da serpente. 
            Sylvio Fontoura 
  
O beijo purificado 
Feito de amor e esperança 
Parece um lírio orvalhado 
Nos dedos de uma crianza. 
            Auta de Souza 
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10 
 

HUMOR E CASAMENTO 
 
 
A segurança no lar 
Tem o homem que a quiser, 
No entanto, a felicidade 
Dependerá da mulher. 
            Luiz Dantas 
  
Casar reclama cuidado, 
Pois hoje é demanda incerta; 
Há muito moço enfarado, 
Muita moça descoberta. 
            Manoel Serrador 
  
Quando eu puder reencarnar, 
Serei homem de juízo, 
Mas casarei novamente 
Quantas vezes for preciso. 
            Juvenal Galeno 
  
Em matéria de mulher, 
Fui cego e embora hoje a veja, 
O que não se deve olhar 
O coração não deseja. 
     Adealdo Ferreira de Araújo 
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Moda em moça eu não entendo 
E nem sei como vai indo… 
Decote sempre descendo 
E saia sempre subindo. 
       Leandro Gomes de Barros 
  
Vida em homem, dia-a-dia, 
Tem dois traços sempre iguais, 
A de solteiro é vazia, 
De casado enche demais. 
            Lulu Parola 
  
Casamento é ação divina, 
Jóia em cofre de veludo… 
Mas é pena que a rotina, 
Venha logo e estrague todo. 
            Sinfrôno Martins  
  
Do mar, eu quero o pescado, 
Das flores o malmequer, 
Da cana quero o melado, 
Do mundo quero a mulher. 
            José Sombra 
  
Os cônjuges, lado a lado, 
Que conservam a alegria, 
Vivem sempre de noivado, 
Casando-se todo dia. 
            Jovino Guedes 
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Todo moço loroteiro 
Sem a palavra sincera, 
Acaba sempre solteiro 
Na vitrina da paquera. 
            Jair Presente 
  
Eis o alto pensamento 
De um sábio nobre e profundo: 
Sem lar e sem casamento, 
Não há progreso no mundo. 
            José Albano 
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11 
 

HUMORISMO EM TORNO DE ALGUNS CASAIS 
 
  
Nobre casal em missão, 
Na qual o amor predomina, 
Não conhece tentação, 
Nem cansaço, nem rotina. 
            Sylvio Fontoura 
  
Receita de paz que exalto 
E serve em qualquer caminho: 
Se o homem fala mais alto, 
Que a mulher fale baixinho. 
            Quintino Cunha 
  
É uma dupla afirmação 
Em que ponho o meu sentido: 
Marido com profissão 
E profissão de marido. 
            Josué Romano 
  
O homem quer confiança, 
A mulher, um companheiro, 
O filho vigia a herança, 
O neto espera dinheiro. 
            Lulu Parola 
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Pensamento em que me afundo 
E influi na vida mais rasa: 
O homem manda no mundo, 
A mulher, dentro de casa. 
            Juvenal Galeno 
  
União clara e segura 
Vem da amizade e da fé… 
Parece fruta madura 
Quando apanhada no pé. 
            João Moreira da Silva 
  
Ciúme em Libório Andrade 
Foi brasileiro na moringa, 
Perdeu a felicidade, 
Enchendo a cara de pinga. 
            Cornélio Pires 
  
Se a união vem a falhar, 
Com tricas em deredor, 
Desquite pode ajudar, 
Mas paciência é melhor. 
            Pedro Silva 
  
Quis, enquanto namorada, 
Só uma esteirinha de couro, 
Porém, depois de casada, 
Quis carro, mansão e ouro. 
            Emílio de Menezes 
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Neste quadro humano e lindo, 
Faço a minha conclusão: 
Casal que briga sorrindo 
Não sofre separação. 
            Luciano Pires 
  
Unindo em amor profundo 
As almas, de par em par, 
Deus levantou sobre o mundo 
A maravilha do lar. 
            Auta de Souza 
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12 
 

HUMORISMO E MEDIUNIDADE 
 

 
Muito médium que se expande 
Cria planos, faz promessa… 
Depois, haja perna grande 
Para fugir mais depressa. 
            João Moreira da Silva 
  
“Queremos um mundo novo!…” 
Gritavam médiuns para o Além, 
Mas vendo as lutas do povo 
Não querem ouvir ninguém. 
            Sylvio Fontoura 
  
Esclusivista e mandão 
Era o médium Léo Coutinho, 
Mas mandava tanto, tanto, 
Que o pobre acabou sozinho. 
        Leandro Gomes de Barros 
  
Médium que foge ao trabalho 
Claramente sem razão 
Costuma ficar na lista 
Das turmas de obsessão. 
            Quintino Cunha 
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“Ah! Meu Deus – pedia um médium –  
Da-me serviço ou me mata...” 
Mas acabou se enterrando 
No encanto de uma mulata. 
                      Lulu Parola 
 
Pregava tanta virtude 
O médium Joaquim Moraes 
Que muita gente dizia: 
“Joaquim é médium demais.” 

                    Pedro Nonato da Cunha 
 
Convidado a trabalhar, 
Disse o médium Nei Brandão: 
“Eu disse quero é me curar, 
Trabalho eu não quero, não…” 
                    Manoel Serrador 
 
No Centro, em Lagoa Grande, 
Curou-se o médium Dirceu, 
Prometeu altos serviços 
Depois desapareceu. 
                     Pedro Silva 

 
Vendo o serviço aumentar, 
O médium Nico do Posto 
Morreu parado na cama 
Dizendo sofrer de encosto. 
                     Sinfrônio Martins 
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Para os serviços do Bem 
Nascem mediuns de manadas, 
Chegam em turmas de cem 
E as vezes, voltam sem nada. 
                     Josué Romano 
 
Também fui médium na Terra… 
Comecei, não fui ao fim. 
Não tive pena dos outros, 
Para ter pena de mim. 
                    Antônio Luiz 
 
Mediunidade é lavoura, 
Onde Jesús serve e mora, 
Mas nunca vi tanto médium 
Chegando e caindo fora. 
                     Jaks Aboba 
 
Mediunidade é uma estrada 
De vida, alegria e luz 
Quando segue iluminada, 
Nas instruções de Jesus. 
              Auta de Souza 
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13 
 

HUMORISMO NA OBSESSÃO 
 
 

O médium na obessão 
É rosa com muito espinho 
Ou laranjeira coberta 
Com erva de passarinho. 
                Luiz Dantas 
 
Obsessão só termina 
No trato de que me valho: 
Cinco gramas de doctrina 
Em cada mil de trabalho. 
                 Quintito Cunha 
 
Obsessão nasce e bole 
Na criatura indecisa 
Que adora conversa mole 
Naquilo que não precisa. 
                   Pedro Silva 
 
Embora o amor que se prega 
Neste mundo belo e vasto, 
Qualquer pessoa carrega 
Obsessão para o gasto. 
                   Heraldo Neville 
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Obsessão sem conforto, 
Entre heranças e querelas, 
Que vem de parente morto 
É a pior de todas elas. 
                 João Moreira da Silva 
 
Obsessão, companheiro, 
É antiga questão aberta; 
Quem se diz “médium primeiro” 
Recebe chumbo na certa. 
                    Jovino Guedes 
 
Obsessor mascarado, 
Astral da pior mandinga, 
É o que vive aprisionado 
Numa garrafa de pinga. 
                      Emílio de Menezes 
 
Era extranha obsessão 
A de Celino Pinheiro; 
Esqueceu a profissão 
Mas conhecia o dinheiro. 
                       Lulu Parola 
 
Qualquer cochilo da treva 
Sempre chega sem aviso: 
Lembra a serpente e mãe Eva 
Nas flores do paraíso. 
                        Cornélio Pires 
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No médium que só se alenta, 
Com êxitos e alegrias, 
Mediunidade e uma brasa 
Acessa por poucos dias. 
                          Leandro Gomes de Barros 
 
Recebi este recado 
De um companheiro doente: 
Um médium obsedado 
Obseda muita gente. 

                        Sinfrônio Martins    
 
Esquece toda a agressão 
Que te compele a cair… 
A hora de tentação 
É o tempo de resistir. 
                          Sylvio Foutoura 
 
Na Terra, agora, a meu ver, 
Sempre à verdade cativo, 
A obsessão de temer 
É a de vivo para vivo. 
                        Noel de Carvalho 
 
Obsessão desconsola, 
No en tanto, por mais nos doa, 
É sempre a bendita escola 
Que nos fere e aperfeiçoa. 
                          Auta de Souza 
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HUMORISMO E TENTAÇÃO 
 
 

A tentação vem de fora? 
Nessa cascata não entro; 
Mesmo sendo toda a hora, 
A tentação vem de dentro. 
                        Jair Presente 
 
Fio de força encoberto, 
Tentação nos vem do peito 
E atrai de longe ou de perto 
Quem pensa de nosso jeito. 
                         Lourenço Prado 
 
Todo desejo se cria 
Por dentro da criatura 
E, aumentando, dia-a-dia, 
Acha aquilo que procura. 
                        Múcio Teixeira 
 
Ás vezes, o ardente amor 
Que só procura prazer 
É força de obsessor  
Com ânsia de renacer. 
                       Heraldo Neville 
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O pregador de moral 
Que acusa a vida terrena 
Demonstra que tem o mal 
Que ele próprio condena. 
                      Lucano Reis 
 
Falava Antonio Faria: 

   Sou cristão sem ser da cruz, 
   De noite, sou da folia, 

De dia, sou de Jesus. 
                  Cornelio Pires 
 
Empresa muito difícil 
Mas de um efeito tremendo: 
Esquecer a tentação 
Enquanto ela está nascendo… 
                          Pedro Silva 
 

A tentação vem de agrados 
Nessa ou naquela proposta… 
Enfim, nós somos tentados 
Naquilo que a gente gosta 
                            Lulu Parola 
  
Contradição verdadeira 
Era esta frase em José: 
“Desde que eu faça o que queira 
Sou sempre um homem de fé.” 
            João Moreira da Silva 
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Caminha sem pretensão, 
Serve em teu próprio lugar, 
Contra qualquer tentação 
O remédio é: trabalhar 
            Casimiro Cunha 
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HUMORISMO NOS COSTUMES MODERNOS 
 

 
A cachaça assim começa: 
Por hoje é um trago gentil, 
Amanhã, é o copo grande 
Depois, é balde e barril. 
                 Cornélio Pires 
             
Para certos pais da Terra, 
Quando a questão é de amor, 
A filha é mercadoria, 
Ã espera de comprador. 
                 Cornélio Pires 
  
Se o beijo desse bacilos, 
Na comunhão que o mantém, 
Na superfície da Terra, 
Não havia mais ninguém. 
                 Cornélio Pires 
  
A dupla de namorados 
Quando está em cena muda, 
É pólvora junto ao fogo, 
E o resto é “Deus nos acuda” 
                 Cornélio Pires 
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Discernimento constante 
Deve alertar a pessoa, 
A erva má cresce mais 
Onde encontra terra boa. 
                 Cornélio Pires 
  
Lamentável agressão, 
Rude golpe sem sentido: 
Aborto sem precisão 
Sempre que for permitido. 
                 Cornélio Pires 
  
Não queiras facilidade, 
Nem mesmo de contrabando… 
Onde o paso é pobre e curto, 
A boiada vai andando… 
                 Cornélio Pires 
  
Aviso nobre da vida 
No caminho teu ou meu: 
A festa melhor do mundo 
É aquela que se perdeu. 
                 Cornélio Pires 
  
Beber cachaça no engenho 
É sempre de triste efeito, 
Mas a cachaça enfeitada 
Perturba do mesmo jeito. 
                 Cornélio Pires 
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São dois quadros deprimentes 
Que hoje encontro na rua: 
Meninos vagando a solta 
E fotos de gente nua. 
              Leandro Gomes de Barros 
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16 
 

HUMORISMO DO POVO 
 
 

Vale a pena conferir 
Certos problemas no mundo: 
Na sacola do sovina 
Há sempre um rasgão no fundo 
                 Cornélio Pires 
  
O povo fala verdades 
Que, às vezes, assusta a gente, 
Pensa nesta nota que ouvi hoje: 
Nada nasce sem semente. 
                 Cornélio Pires 
  
Mostra sempre, onde estiveres, 
Gentileza e simpatia; 
O cheiro bom da panela 
É que atrai a freguesia. 
                 Cornélio Pires 
 
Um quadro de toda hora 
Que se vê do Mais Além: 
Quem corre sem precisão 
Encurta a vida que tem. 
                 Cornélio Pires  
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Sentença antiga da Terra 
Na exaltação do dever: 
A consciência tranquila 
Por nada deve temer. 
                 Cornélio Pires 
 
De ajustes feitos na Terra 
Surge esta nota vulgar: 
Negociante só perde 
Quando deixa de ganhar. 
                 Cornélio Pires 
  
Na antiga estrada dos homens 
O tabu não tem limite: 
O homem pobre tem fome, 
O rico tem apetite. 
                 Cornélio Pires 
  
O cochilo da fofoca 
Acaba em tremendo estrondo; 
Infeliz de quem se envolve 
Com caixa de marinbondo. 
                 Cornélio Pires 
 
Nunca digas que o limão 
Não te serve para nada, 
Porque o limão, muitas vezes, 
É o luxo da limonada. 
                 Cornélio Pires 
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Não peças provas de fé 
A quem pede do teu pão: 
A barriga nunca soube 
Se existe religião 
                 Cornélio Pires 
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HUMORISMO NA MORTE 
 
 

Entre os homens se revela 
A morte tão certa e clara!… 
Mas para o encontro com ela 
Pouca gente se prepara. 
            Luciano Reis 
 
Se chegado o Grande Adeus, 
No desastre ou na doença, 
Qualquer pessoa na vida 
Morre naquilo que pensa. 
            Silveira Carvalho 
  
Sabendo a morte por perto, 
Fui para o Sítio do Ingá, 
No entanto, o encontro foi certo 
Porque a morte estava lá. 
            Sinfrônio Martins  
  
A velhinha alçava a cruz… 
Agonizava o Monteiro, 
Ela dizia: - Jesus!… 
Ele dizia:…dinheiro… 
            Emílio de Menezes 
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Que desejas meu, meu irmão?… 
Morria Antônio Alcobaça. 
E Antônio disse ao povão: 
“O que eu quero é mais cachaça.” 
                         Lulu Parola 
 
A família junto ao Neca, 
Rezava a “Salve Rainha,” 
Mas Neca morreu clamando: 
“Morena, morena minha!… 
            Cornélio Pires 
  
Saiu do corpo doente 
Dona Maria Aguiar, 
Faleceu pedindo as jóias 
Que não podia levar. 
            João Moreira da Silva 
  
Um grupo orava com Joana, 
Dona do Sítio Patacas; 
Joana, entretanto, morreu 
Pensando em preço de Vacas. 
            Juca Muniz 
  
Foi um flagelo de moças 
O viúvo Adão Caprera… 
Desencarnado, há dois anos, 
Continua na paquera. 
            Jair Presente 
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Muitos amigos na Terra 
Na última despedida, 
Nada pensam sobre a morte 
E sim nos fatos da vida. 
            Pedro Silva 
  
Para todo coração, 
Que pelo bem se conduz, 
A morte é libertação 
Na estrada de nova luz. 
            Auta de Souza 
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ALEGRIA E VIDA 
 
 

Quem diz que o mundo é só treva, 
Provação, dor e agonia, 
Veja o sorriso do Sol 
No berço de cada dia. 
            Manoel Serrador 
 
 
 
 

FIM 
 
 
 
 
  


