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Reme, reme, reme o barco 
Reme bem risonho

de leve, de leve, de leve, de leve,
a vida é só um sonho. 

Remiga remiga remiga navem,
Remiga laete valde;

Leviter, leviter, leviter, leviter,
Vita tantummodo somnium.
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Prefácio

"2566. O homem anda à procura de Deus. Pela criação, Deus 
chama todos os seres do nada à existência. Coroado de glória e 
esplendor (1), o homem, depois dos anjos, é capaz de reconhecer 
"que o nome do Senhor é grande em toda a terra" (2). Mesmo 
depois de, pelo pecado, ter perdido a semelhança com Deus, o 
homem continua a ser à imagem do seu Criador. Conserva o 
desejo d’Aquele que o chama à existência. Todas as religiões 
testemunham esta busca essencial do homem (3).

2567. Mas é Deus quem primeiro chama o homem. Muito 
embora o homem se esqueça do seu Criador ou se esconda da sua 
face, corra atrás dos ídolos ou acuse a divindade de o ter aban-
donado, o Deus vivo e verdadeiro chama incansavelmente cada 
pessoa ao misterioso encontro da oração. Na oração, é sempre 
o amor do Deus fiel a dar o primeiro passo; o passo do homem 
é sempre uma resposta. À medida que Deus Se revela e revela o 
homem a si mesmo, a oração surge como um apelo recíproco, um 
drama de aliança. Através das palavras e dos actos, este drama 
compromete o coração e manifesta-se ao longo de toda a história 
da salvação.

2630. O Novo Testamento quase não contém orações de 
lamentação, frequentes no Antigo. Doravante, em Cristo Ressus-
citado, a petição da Igreja é sustentada pela esperança, embora 
ainda estejamos à espera e tenhamos de nos converter em cada 
dia. É de outra profundidade que brota a petição cristã, aquela a 
que São Paulo chama gemido: o da criação em "dores de parto" 
(Rm 8, 22) e também o nosso, "aguardando a libertação do nosso 
corpo", porque "foi na esperança que fomos salvos" (Rm 8, 23-
24); e, por fim, os "gemidos inefáveis" do próprio Espírito Santo, 



5
PASTORINHA Salmos para meus Filhos

Ana Paula Arendt

Prefácio

 2566. Homo in Dei est indagatione. Deus omne ens per crea-
tionem ex nihilo vocat ad exsistentiam. Homo, gloria et honore 
coronatus,11 post angelos, capax est agnoscendi quam magnum 
sit Nomen Domini in universa terra.12 Homo, etiam postquam 
suam similitudinem cum Deo perdidit per peccatum, ad imaginem 
permanet Creatoris sui. Desiderium conservat Illius qui eum vocat 
ad exsistentiam. Omnes religiones hanc hominum indagationem 
testantur essentialem.13

2567. Prior Deus hominem vocat. Sive homo Creatoris oblivis-
citur sui sive longe ab Eius absconditur vultu, sive ad sua currit 
idola sive divinitatem accusat quod eum dereliquerit, Deus vivus et 
verus infatigabiliter unamquamque personam ad arcanum orationis 
vocat occursum. Hic gressus amoris Dei fidelis semper est in ora-
tione primus, gressus hominis semper responsio est. Prout Deus 
revelatur et hominem sibimetipsi revelat, oratio apparet tamquam 
vocatio reciproca, tamquam Foederis drama. Per verba et actus, 
hoc drama cor obligat. Illud per totam salutis develatur historiam.

2630. Novum Testamentum fere non continet orationes la-
mentationum quae in Vetere Testamento frequentes erant. Iam 
in Christo resuscitato, Ecclesiae oratio fertur spe, etiamsi adhuc 
in exspectatione simus et quotidie convertere nos oporteat. Pe-
titio christiana ab alia oritur profunditate, ab illa quam sanctus 
Paulus appellat gemitum: est ille creaturae quae "congemiscit 
et comparturit" (Rom 8,22), est etiam noster qui exspectat « re-
demptionem corporis nostri. Spe enim salvi facti sumus » (Rom 
8,23-24), sunt denique gemitus inenarrabiles Ipsius Spiritus 
Sancti qui "adiuvat infirmitatem nostram; nam quid oremus, 
sicut oportet, nescimus" (Rom 8,26).
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que "vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos o que 
havemos de pedir, para rezarmos como deve ser" (Rm 8, 26).

2638. Como na oração de petição, qualquer acontecimento 
e qualquer necessidade podem transformar-se em oferenda de 
acção de graças. As cartas de São Paulo muitas vezes começam 
e acabam por uma acção de graças, e nelas o Senhor Jesus está 
sempre presente: "Dai graças em todas as circunstâncias, pois 
é esta a vontade de Deus, em Cristo Jesus, a vosso respeito" 
(1 Ts 5, 18); "perseverai na oração; sede, por meio dela, vigilantes 
em acções de graças" (Cl 4, 2).

707. As teofanias (manifestações de Deus) iluminam o ca-
minho da promessa, dos patriarcas a Moisés e de Josué até as 
visões que inauguram a missão dos grandes profetas. A Tradição 
cristã sempre reconheceu que, nessas teofanias, o Verbo de Deus 
Se deixava ver e ouvir, ao mesmo tempo revelado e "velado", na 
nuvem do Espírito Santo.

708. Esta pedagogia de Deus manifesta-se especialmente no 
dom da Lei (67). A Lei foi dada como um "pedagogo" para conduzir 
o povo a Cristo (68). Mas a sua impotência para salvar o homem, 
privado da "semelhança" divina, e o conhecimento acrescido que 
ela dá do pecado (69) suscitam o desejo do Espírito Santo. Os 
gemidos dos Salmos são disso testemunho. "

(Catecismo da Igreja Católica)
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2638. Sicut in oratione petitionis, quilibet eventus et quaelibet 
necessitas possunt oblatio actionis gratiarum effici. Epistulae 
sancti Pauli saepe incipiunt et concluduntur actione gratiarum, 
et Dominus Iesus semper est praesens in illa. "In omnibus gra-
tias agite; haec enim voluntas Dei est in Christo Iesu erga vos" 
(1 Thess 5,18). « Orationi instate, vigilantes in ea in gratiarum 
actione » (Col 4,2).

707. Theophaniae (manifestationes Dei), inde a Patriarchis 
usque ad Moysen, et inde a Iosue usque ad visiones quae mag-
norum Prophetarum inaugurant missionem, iter illuminant 
Promissionis. Traditio christiana semper agnovit Verbum Dei in 
his Theophaniis Se praebere videndum et audiendum, in Sancti 
Spiritus nube revelatum simul et "obumbratum".

708. Haec Dei paedagogia speciatim in dono Legis apparet.67 
Lex data est tamquam "paedagogus" ut populum ad Christum 
ducat.68 Sed eius impotentia ut hominem "similitudine" divina 
privatum salvet, et augmentata cognitio quam de peccato prae-
bet,69 Spiritus Sancti suscitant desiderium. Psalmorum gemitus 
id testantur.

(Catechismus Catholicae Ecclesiae)

(68) Cf Gal 3,24.
(69) Cf Rom 3,20.
(70) Cf 1 Pe 2,9.





Salmos para meus filhos, 
São Paulo, Santa Filomena e Padre Aleixo

Escritos em Setembro de 
2018-Abril de 2019





"Estimada Ana Paula Arendt,
Muito apreciei seus inspirados versos.

Lembrei-me dos salmos das Escrituras e também da sentença 
de Horácio: "Poeta nascitur, orator fit".

Votos de abençoado 2019."

Padre Aleixo, em 26/12/2018 

"Cara Ana Paula Arendt,
Inspirati versus tui nimium me delectarunt.

Psalmorum Scripturarum memini et sententiae Horatii: 
‘Poeta nascitur, orator fit’.

Annum 2019 benedictionibus plenum tibi opto."

Pr. Alexius, 26/12/2018
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Salmo 1
e repente estou sozinha no mundo
e um homem bruto e invisível me ataca,
nem coisas simples, ou diálogo profundo,

só traz na mão pedras, espinhos e facas.

Então eu me sinto sozinha no mundo
e que vou morrer de fome de perfumes,

evitando quem não dá amor mas tem ciúmes,
correndo na vida atrás dos segundos.

Mas o Senhor me lembrou da minha alma
e me enviou muitos sinais de boa esperança,

recordou dentro de mim um sorriso de criança...
Ele me fez subir os Seus montes com calma

e me acordou com o canto bom dos passarinhos,
trouxe orações abundantes e me deu muito carinho.
Eu buscarei no alto minha virtude sem premissas;

ensina-me, Senhor, a viver sem triunfos e sem cobiça.
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LIVRO 1

Psalmus 1 
epente sola reperior in mundo 
Occupante me viro invisibili et violenti 
Nec nugis nec colloquio profundo, 

Sed saxa, spinas gladiaque tantum ferente. 

Dein me puto solam in mundo futuram, 
Fame dulcium unguentorum morituram, 

Eum qui zelans non amat effugientem 
Et in vita temporis momenta insequentem. 

Dominus autem mihi animam meam memoravit 
Et signa multa bonae spei mihi vexit; 

Meum in animum risum puerilem iterum portavit… 
Usque in summos montes suos me tranquille rexit 

Me expergefecit pulcro cantu avium; 
Preces copiosas me docuit et fovit nimium. 

Virtutem meam sine praemissis in excelsis requiram; 
Educa me, Domine, ut sine triumphis cupiditateve vivam. 
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Salmo 2
m inimigo me debita o custo de ter vencido;
dele eu me afasto e me isolo por muitas vias.
Para me escravizar, obriga a ser enaltecido,

ameaça tragédias e má sorte me prenuncia.

Então eu me recordo que não tenho nenhum inimigo,
do homem violento e oneroso eu me distanciei.

Deixei de servir a tiranos vestidos de reis
e busquei horizontes virgens, nômades abrigos.

O Senhor me ensinou a me libertar dessas correntes;
desde criança, Ele me fez louvar o Seu poder

de deixar para trás a rica e vaidosa gente
que inventava um outro e o desprezava para crescer.

O Senhor me consolou e Seu Espírito me fez vívida,
estendeu Sua mão sagrada sem me cobrar uma dívida.

Ajuda-me a fazer às claras o que eu faria no escuro;
Senhor, ilumina o que é fiel e o que é inseguro.
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Psalmus 2 
nimicus me victoriae pretio multat, 
Quem arceo et defugio vias per multas.
Compesciturus se laudari imperat, 

cladis minatur, fortunam adversam annunciat.

Tunc me inimicos memini non acquisisse,
Abesseque a viro oneroso atque violenti,

Iamque tyrannis non servire in regis vestimentis 
Et horizontes novos peregrinaque refugia quaesisse.

Dominus his a compedibus mihi praecepit liberari; 
A pueritia fecit potentiam suam a me laudari

Meque relinquere gentem divitem atque inanem cum fingerent
Sibi alium se magnificantes ipsumque spernerent. 

Dominus me consolavit Spiritu suo vivificans, 
mihi porrexit manum sanctam debito me non obligans. 

Adjuva me palam facere clam facienda, et manifesta, 
Mihi, Domine, fidelia atque infesta. 
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Salmo 3
s maus e indiferentes invadiram cidades
e denunciaram a boa fé como voluntarismo;
descartaram as palavras de simplicidade,

apoiaram-se em trabalhos e os negaram com cinismo.

Disseram jamais existir coisa em si mesma
e que a inteligência estava na relatividade;

mas não a usaram para dizer com maior bondade,
nem para encontrar sabedoria nas sagradas resmas.

Mas veio o Senhor e provou com a natureza
o que antecipou para que fôssemos sábios.
Tivessem lido ao menos nos Seus lábios

a doçura dourada da gratidão de uma presa.

Ele doou o Seu corpo e o Seu Espírito fácil
e experimentei o delírio de ver com clareza.

Ó, Senhor, deixe ir embora alguém que me muda
e mostra-me o muito maior amor de quem me escuda.
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LIVRO 1

Psalmus 3 
ali incuriosique civitates invaserunt 
Et bonam fidem incusaverunt voluptatis; 
Verba cum projecissent simplicitatis, 

Operibus nisi sunt quae deridentes negaverunt. 

Ens in se dixerunt nequaquam exstare 
Atque in relativitate consistere intellegentiam, 

Cum nec ad humanius loquendum voluissent applicare 
Eam, nec sacras apud cartas ad reperiendam sapientiam. 

Atqui Dominus natura id arguit veniens 
Quod praetulerat nobis ut homo prudens 
Efficeretur, si modo labiis ejus auratam 

dulcedinem praedae legisset gratae 

Corpus suum et spiritum facilem prodente 
Delirium experta sum clare videndi. 

Dimitte, o Domine, avidum mei mutandi 
Et ostende amorem longe maximum me protegentis. 
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Salmo 4
 leviano falou sobre quem não conhece
e o falso amigo mandou que eu me retirasse
da minha própria casa, insultou ser eu disfarce

e alegou saber tudo que ao mundo estarrece.

Mas não temerei dar palavras ao que sinto,
nem deixarei de demonstrar o meu respeito:
na minha casa, à palavra eu tenho o direito
e ele terá de alucinar a outro nome distinto.

Pois o Senhor é quem me anima a ter um destino
e a praticar com liberdade a minha fé e opinião,
pois eu não celebro a desgraça nem a desunião,

mas os ensinamentos de amizade em que me obstino.

É o pináculo de paz do Senhor que me inspira e orienta,
e não a sede dos homens por uma guerra fria e cinzenta.

Seja o Senhor a minha mais indestrutível fortaleza:
não deixe que eu troque a humildade por vãs certezas.
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Psalmus 4 
omo vanus de ea quam haud cognoscit est locutus 
Jussitque me abscedere domo mea amicus fictus, 
In contumeliam me simulationem accusans 

Seque omnia scire mundum offensura affirmans. 

Non equidem timebo meo de animo disserere 
Neque desinam reverentiam meam praestare: 
Domi ius est mihi loquendi illique opus erit 

Mentem nomini alii alienare. 

Quia me hortat ut fatum sequar exercens 
Fidem et sententiam meam cum libertate, 

Quoniam non gaudeo discordia vel calamitate, 
praeceptis solis amicitiae tenaciter adhaerescens. 

Summum pinnaculum Dominicae pacis me regit et gubernat 
Nec belli frigidi atque atri sitis hominum.
Inexpugnabilissima mea arx sit Dominus

Neu mihi permittat nobili humilitate mutare inania certa.
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Salmo 5
 Senhor 
Podou os meus galhos que já não 
davam fruto para que crescessem 

mais fortes aqueles que brotaram;
e com gosto abundante aumentou o sabor de cada minuto,

correu seiva nova e muitas colheitas se renovaram.

Os poderosos descartaram nisso qualquer ciência;
apenas mãos campestres notaram a diferença preciosa.

As que se inclinam todo dia diante de um botão de rosa,
a evocar memórias de quem O cultiva com paciência.

No coração de todos o Senhor plantou bons sentimentos,
mas alguns reagiram nervosos, dizendo não ter falha alguma;

não perceberam os ódios que preferiram alimentar.
Mas o Senhor mandou dissolvê-los como a espuma,

ordenou que viessem novas ondas em cada mar,
que o tempo escoasse quando latissem cães sarnentos.
O Senhor enterra os ódios e inaugura todas as eras;
n’Ele eu confio deixar tudo calmo e feliz como era.
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Psalmus 5
amos meos fructum non ferentis,
Ut crescerent fortiores enascentes, 
Dominus putavit; Delectatione multa

 auxit saporem cujusque momenti,
segetesque renovatae sunt atque sucus novus manavit.

Potentes omnem ejus conscientiam spreverunt,
Et solae manus campestres discrimen pretiosum censuerunt,

Cotidie rosae gemmam tendentes
Ad memorias evocandas illius qui colit patienter.

Omnium in corda bonum animum Dominus sevit;
Nonnulli tamen irati sunt ei, dicentes se vitia non habere

Nec animadvertentes odia quae alere maluere.
Sed Dominus eos sicut spumam dissolvit,

Novasque undas convocans ad maria
Jussit transire tempus, cum scabidi canes latrarent.

Dominus odia omnia sepelit atque inaugurat saecula omnia;
Eum confido tranquilla et beata ut olim redditurum omnia.
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Salmo 6
rande incêndio destruiu o 
solo e o interior de uma casa.
O seu inquilino lamentou, 

dizendo que a casa não era sua, mas dos pássaros 
que escaparam batendo suas asas 

e dos poderosos que a deixaram desprotegida e nua.

E embebedou-se de droga, cinismo e soberba,
acusando os vizinhos de não ter feito nada,
apesar dele mesmo não ter subido a escada

com a água oferecida para evitar tamanha perda.

Mas o Senhor viu seus donos chorar lágrimas de sangue,
por supor consumida em fogo a Sua Escritura Sagrada;

a que o ímpio julgou não valer absolutamente nada,
deixando queimar com a desculpa de nutrir gangues.

E o Senhor se compadece das gerações d’Ele ciosas,
com Seu auxílio construirão melhor casa e seguro abrigo.

A Sagrada Palavra não correu nenhum perigo. 
Já o irresponsável não encontrará confiança de amigos,

não terá as respostas de Suas páginas valiosas.
Senhor, protege-nos do dano furtivo do tolo e do incauto!

Ensina-nos a guardar a sabedoria que vem do alto.
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Psalmus 6
ncendium magnum 
aream domumque internam consumpsit.
Dicens suam non esse domum, inquilinus luxit;

Eam dicebat passerum esse qui alas plaudentes effugerant
Potentiumque qui eam improtectam et nudatam reliquerant.

Inebriatus est medicamine aceto superbia
Accusans proximos de indiligentia,

Cum ipse gradus non ascendisset ad arcendum
Ferens aquam offertam tantum damnum.

Dominus autem eros vidit lacrimas dare sanguinis
Censentis consumptas Suas Sacras Scripturas flammis

Quas homines aestimarunt unius assis et ardere
Passi sunt praetexentes se factiones alere.

Dominus miseretur generationum de Se zelantium.
Eo juvante meliorem domum meliusque confugium facient;

Verbum Sacrum non est periclitatum.
Erus autem perditus fidem non reperiet amicorum
Nec responsa a foliis pretiosiis ejus jam accipiet.

Domine, nos protege a furtivo damno stultorum et incautorum;
Doce nos sapientiam servare de excelsis venientem.
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Salmo 7
enhor, 
Livra-me do homem que 
reivindica ser livre para pensar

e usa a sua liberdade para apenas pensar em si mesmo.
Afasta o homem que Te acusa de dominação para dominar,

o egoísmo iluminado, a conspiração dele a esmo.

Veste-me com as cores dos países que curam desertos,
brota a flor que veste o campo de inefável mansidão,
recorda todo dia de me abençoar com o Teu perdão

por duvidar do desalento fora de Teu caminho certo.

Corrige minha desesperança e meu riso de ironia,
transforma em temperança e em um riso de alegria,
rege minha alma com a virtude sólida da gratidão.

Que não se oponha jamais minha cabeça ao Teu coração.

Faz o choro dos mais humildes e ignorados surgir profundo
no cântico dos acontecimentos vários celebrados pelo mundo.

Ensina-me a ouvir quem não falou e a falar do que eu ouvi
se algum irmão sofredor pediu a Deus para lhe redimir.
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omine, libera me a 
viro libertatem animi vindicante
Eaque ad semetipsum solum 
contemplandum utente.

Arce virum Te accusantem, ut ipse dominet, dominationis,
Libera me ab egoismo illuminato fortuitaque ejus conjuratione.

Indue me coloribus nationum curantium deserta,
Fac florem induentem campum serenitate ineffabili vigescere;

Memento me cotidie Tua remissione benedicere
dubitantem desperationem esse Tuam extra viam certam.

Corrige desperationem risumque ironicum meum,
In moderationem gaudiique risum ea commuta,
Rege animam meam firma gratitudinis virtute,

Non opponatur cordi Tuo caput meum.

Fletum exoriri fac funditus humiliorum atque neglectiorum
In cantico complurium quae per mundum celebrantur gestarum.

Doce me audire qui locutus non est et loqui de eo quod audivi
Si quis frater dolens Deum ut se redimat petiverit.
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Salmo 8
enhor, Senhor, Muitos dos que Te clamam  
não serão salvos e talvez aquele a quem o  
Senhor salve mal Te ouça.

Mas simplesmente falar conTigo é o meu alvo,
a Tua companhia tranquila ao sovar o pão e ao lavar a louça.

Recorda-me da graça preciosa dos momentos escondidos,
da segurança do gueto em que os lacrimosos são isolados,

bem longe da guerra e dos raivosos por todos os lados.
Leva-me aos altares gozosos em 
que os santos foram esquecidos.

Nos templos esvaziados, deixa-
me contemplar Tua paz e ciência;

aqueles nos quais os homens deixam flores bem alvas
em troca do que o mundo lhes trouxe em maledicência.

Reza comigo o santo rosário, 
mostra sempre Teu aberto caminho

de despertar de um pesadelo e ver a estrela d’Alva,
Teu céu rosado dispersar um manto frio e azul marinho.

Senhor, Senhor, eu Te clamo e de fato não sei se serei salva
mas não vou abandoná-Lo a todo esse trabalho sozinho.
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omine, Domine, 
complures non salvabuntur te clamantes
Et fortasse is quem Dominus 

salvabit te haud auscultat re vera;
Sed tecum simpliciter loqui propositum metaque mea,

Coetumque tuum inire me panem depsente lancesve lavante.

Memora mihi momenta pretiosa, leporem nutuum furtorumque,
Securitatem anguli in quo lacrimosi abditi,

Procul a bello iratisque undecumque;
Duce me ad altaria gaudii in quibus sancti obsoleti.

Templis in vacuis sine me contemplari pacem tuam et scientiam;
In illis quibus homines flores albiores deponunt
Mutantes quod mundus illis invidiae intulerat.

Mecum ora sanctum rosarium, 
ostende in saecula viam tuam patentem

Expergiscendi a malo somnio cernendaeque stellae luciferae
Caelique tui punicei resolventis chlamyda frigidam et caeruleam.

Domine, Domine, nesciens utrum 
salvabor re vera necne te clamo;

Sed te non relinquam solum laborem tantum istum molientem.
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s pessoas ainda 
sofrem de fel torturadas por dentro; 
ficou retido na retina,

 moído na memória, cozido no corpo. 
Por vezes algo fazem de básico, suave e atento,  

e ponderam o quanto teria sido melhor ser morto.

Ó Senhor, mas Tu fizeste com que prevalecesse a vida; 
e muitos anos choraram os olhos, até que em descontento  

vieram criadouros de ódio para procriar o tormento, 
pois ateus, não encontraram no amor nenhuma saída.

Protege-me dos sentimentos utilitários, da vã hipocrisia, 
como me poupaste de transmitir um legado de violência 

e apagaste os insultos vis e de curiosa demência

com que me acusaram os odiadores e seus herdeiros. 
O Senhor me traz no tempo uns versos certeiros  

de dizimar os fantasmas que rondam cabelos tristes.

Ensina-me que, além da dor, Tu também existes 
e irás curá-la no certo prazo com um odor de alegrias.  

Senhor, não me deixe jamais esquecer da Tua sabedoria.
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ens adhuc fel patitur, 
torquetur viscera; in retina est pactum
in corpore coctum, in memoria fractum.

Interdum aliquid simplex tenerumque attente faciunt,
Et quanto melius esset mortem pati pendunt.

Tu, autem, o Domine, fecisti vitam valere;
At multos per annos lumina flerunt, donec peperere
Haud contente fetus odii ad gignendum tormentum,

Athei enim in amore reppererunt nullum exitum.

Protege me a cogitationibus de utilitate, de vana hypocrisi,
Sicut mihi pepercisti ut non transmiserim legatum violentiae

Et delevisti injurias foedas exquisitae dementiae,

De quibus me accusarunt aspernatores et heredes eorum.
Dominus mihi fert in tempore quosdam versus exactos

Ad abolenda phantasmata crinis ambientia maestos.

Doce me dicere te esse quoque praeter dolorem
Et in tempore eam curaturum gaudii odore.

Domine, ne me permittas unquam oblivisci tuae sapientiae.
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Salmo 10
enhor, 
Ajuda a me exercitar penitente, 
a enxergar meus erros e a lamentá-los. 

Dá-me a graça de uma dúvida frequente  
sobre a hora negra em que cantarão os galos.

O imprudente dedicou-se às paixões,  
viveu da décima diversão descartada, 

atendeu aos desígnios do aço da espada  
e falou mal dos mortos já nos caixões.

Mas me ensinaste a ser grata pela boa ajuda 
e empenhar-me no trabalho para honrar favores; 
me mandaste insistir e extrair elixir das dores
e contar as dezenas que a noite mansa enxuga. 

Trocou a minha coragem por uma licença muda  
para os sonhos variegados em moinhos criadores.

Senhor, planta a humildade neste meu solo revolvido,  
cultiva essa árvore dourada cujo fruto é ser ouvido.
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Psalmus 10
omine, juva mihi poenitentia in exercenda,
peccatis meis in cernendis atque lamentandis.
Dona mihi gratiam assidue dubitandi

De atra hora qua gallis est canendum.

Imprudens se affectibus dedit,
Decima delectatione derelicta est fructus,

Animum ad proposita gladii adamantis attendit,
De mortuis jam in arcis male est locutus.

Sed me bona pro ope gratias agere docuisti
Studiaque exercere ad gratias restituendas;

Me tendere ad potionem derivanda a doloribus jussisti
Et quas nox mansueta terget numerare decempreces.

Fortitudine mea mutam mutavit licentiam
Ad somnia varia apud molas creatrices.

Sere, Domine, humilitatem hoc in solo meo revoluto,
Cole arborem hanc auream cui audiri est fructui.



3534

PASTORINHA  Salmos para meus Filhos

ANA PAULA ARENDT

LIVRO 1

Salmo 11
enhor, 
Livra-me do 
pensamento fixo, cego e inflexível, 

venham Teus dogmas de vida, não os duros e ignaros.  
Perdoa-me barganhar a cortesia para me passar por crível, 

dá-me a graça do bom humor, da alegria com que me reparo.

Na Tua companhia me oculto por trás de cortinas de plantas 
dos falsos amigos que me hostilizaram dizendo valer-me. 

Eu celebro portanto Teu voo, e não o comichão dos vermes 
nos andares que oprimem em nome de variedades tantas.

Acusaram-me de consentir uma generalizada iniquidade  
por recusar as palavras gloriosas de seus autodiscursos;  
mas despachei-os a si mesmos e guardei a Tua amizade.

Senhor, prefiro eu mesma escolher os Teus cursos  
a revidar o privilégio de ter sido desrespeitada...  

A acusação de agredir do agressor não me vale nada!

A liderança de quem me acossou não merece o meu minuto. 
A eloquência da Tua verdade é um fato mais claro e enxuto.
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omine, libera me a fixa, 
caeca cogitatione inflexibili,
Veniant dogmata tua vitae nec dura et ignara.

Ignosce mihi paciscenti ut videar credibilis,
Da mihi gratiam leporis, gaudium quo reficiar.

Tecum cooperior aulaea post plantarum
A facie amicorum fictorum mihi 

pugnam dantium cum mihi auxilium
Promisissent. Volatum enim tuum cano nec morsum vermium

Qui in gradibus varietatum tot causa opprimunt.

Arguta sum iniquitati generali consentire
Quia verba superba orationum eorum de se recusavi;

Sed eos ad se dimisi et amicitiam tuam servavi.
Domine, cursus tuos eligere malo egomet

Quam privilegium despectus erga me retribuere...
Accusari de aggressione ab aggressore nequaquam valet!

Qui me agressus est tempus meum non 
meretur, nec principatus ejus.

Eloquentia veritatis Tuae factum est clarius, brevius.
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ieram amigas e me reclamaram de um intuito, 
eu o reivindiquei e elas me disseram prejudicadas. 
Veio outra amiga e me chorou de pena muito,

 eu lhe trouxe o amor perdido, e ela o rejeitou chocada.

Veio aquela que reclamou de dor na consciência, 
pela qual exigi a quem lhe impunha que se posicionasse; 

acusou-me de acabar subitamente com um impasse,  
e como as demais, preferiu continuar com suas carências.

Com os amigos fracos partilhei minhas fraquezas, 
mas degradaram-me, julgaram mal minha tristeza.  

Senhor, eu nunca fui parte integrante de suas vidas...
Não conheceram a amizade; mas, à distância, um espelho? 

Mas assim me ensinaste, Senhor, do Teu silêncio o conselho  
ao providenciar à gente favores e fazer-se a própria errata.

Senhor, que ao final dos meus anos me sirvam essas medidas 
para que, vendo o tanto que me fizeste, eu não Te seja ingrata.
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d me amicae 
accederunt questaeque sunt de consilio;
Et se nocitas dicerunt nocitas, cum id ascivissem.

Mihi accedit poenasque flevit valde alia;
At amorem amissum recusavit consternata, cum id retulissem.

Accedit quae de dolore questa erat conscientiae,
De quo poposci ut decideret qui quaestionem inferebat; finis

Abruptae illa me incusavit discriminis,
Utque reliquae fovere maluit suas indigentias.

Cum infirmis amicis infirmitates meas communicavi;
Displicuerunt autem me atque 

tristitiam meam male judicaverunt.
Domine, nunquam pars vera fui vitarum eorum...

Nonne amicitiam, sed modo speculum procul, agnoverunt?
Sic autem me, Domine, silentii Tui docuisti consilium

Parantis hominibus favores et demonstrationem errorum.
Domine, mihi valeant consilia haec annis in postremis,
Ne ingrata videar aspiciens quot et quanta mihi feceris.
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u choraminguei muitos e muitos tormentos,  
mas, afinal, para isso é que serve um salmo:  
para dar ao Senhor a dimensão do meu sofrimento,

 para que Ele exorne meu dia de azul, bem fresco e calmo.

Salmodiarei ao Deus eterno e todo-poderoso,  
Ser unânime que contém tudo e todos os aspectos; 

pois há muita coisa vivida entre os mais circunspectos 
que nos une inextricáveis num gozo misterioso...

Ao ateu não parecerá grande feito,  
ao fanático soará pretensioso;  
ao moderno será meu direito,
ao piegas algo pouco ardoroso.  

A esta Tua serva é um encargo perfeito,  
a esta Tua escrava é um gesto atencioso.

Senhor, me acalma e regozija falar 
conTigo por tantas cavernas...  

Pedir palavras para os meus dedos 
e passos para as minhas pernas.
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ormenta tot et tanta sum lamentata,
Huic enim prodest psalmum: ad dicendam
Domino passionis meae magnitudinem,
Ut Ille diem meam exornet 

caeruleam, tranquillam, refrigeratam.

Deum aeternum psallam omnipotentem,
Entem unum cuncta omnisque aspectus continentem;

Multa enim apud taciturniores fiunt
Quae nos arcano gaudio inextricabilis conjungunt...

Atheo quidquid magni non videbitur,
Superstitioso superbiam sonabit,

Fautori rerum novarum jus meum erit,
Effeminato nihil ardentis.

Officium perfectum est servae tuae huic,
Huic tuae servae quidquid dulcis.

Domine, quiesco laetorque tot per speluncas tecum loquens
Atque verba digitis meis cruribusque gradus poscens.
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ivra-me, Senhor, de ser inconveniente,  
de supor que o mundo deve servir a mim.  
Ajuda-me a lembrar de dar pão ao indigente,

 a não excluir o que não me é favorável como ruim.

Recorda-me de dar a contribuição que o egoísta relega, 
da educação ao agradecer e ao dizer por favor;  
as fórmulas que nos ensinam a elogiar o amor  

e a construir a civilização que o alienígena nega.

Senhor, proíbe-me de falar mais alto do que outros, 
veda meu espírito a inculcar que algo meu prevaleça, 
fica comigo silencioso e suave até que eu adormeça
em Teus doces pensamentos com acordes de ouro... 

Não me deixe cobrar os favores de que me julgo digna, 
leva-me a outra parte, onde haja mãos mais benignas.

Ó, Senhor, afasta-me dos falsos exemplos e de mulheres fracas,  
poupa-me de escolher o triste caminho de ser uma babaca.
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erva me, Domine, ne fiam molesta
Censens universis mihi serviendum infesta.
Adjuva me meminisse panem tribuere indigenti

Nec mihi incommoda excludere ut nocentia.

Admone me tibutorum dandorum quae egoista praeterit;
Cum gratias agam poscamve, urbanitatis;

Formularum nos docentium laudare charitatem;
Quamque alienigena negat, construere civitatem.

Domine, prohibe me ne maiore voce loquar quam alii,
Interdic spiritui meo sibi suasisse excellere mei aliquid;

Donec dormiam, mane mecum silens et lenis,
Tuas inter cogitationes cum fidibus aureis…

Ne sieris me pretio imputare quorum dignam me judico favores,
Duc me alio, ubi manus sint benigniores.

O Domine, ab fictis exemplis mulierum imbecillium me arce;
Ne infelicem viam stultorum eligam, mihi parce.
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enhor, 
Ajuda-me a não deixar as coisas 
pela metade, a não me apejar ao

 primeiro sinal de chuva pequenino. 
Ensina-me a prosseguir sob o sol da simplicidade, 
a confiar em Tuas mãos sagradas o meu destino.

Mostra-me aquela carta antiga e empoeirada,  
neste tubo de raios a mensagem há muito esquecida. 

Quanta coisa para ter ideias novas entoadas 
e rascunhos para reinventar, marroaz, a vida!

O Senhor trouxe alegrias abundantes aos meus dias 
e um problema resolvido em uma tarefa de casa difícil,  

que minha Filha festejou fazendo fogos de artifício, 
ter mãe que o resolva com paciência e companhia.

Dá-me a graça de prescindir de prêmios e honras,  
o edifício construído apenas dos fatos dos filhos…

as dízimas que Tua face gentil me arredondas,
a perfeição de que nenhum tenha saído dos trilhos.  

Eis a canção para agradecer e festejar meu fim dos anos! 
Ah, Senhor, são eternos os momentos que compartilhamos.
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omine, adjuva 
me res imperfectas non linquere;
Non deficere, cum hiems adesse visa fuerit.

Adjuva me sub sole simplicitatis progredi
Tuasque in manus sacras fata mea deponere.

Litteras illas veteres atque pulverulentas mihi ostende,
Fer per sifonem radiorum nuntia oblita.

Quantae res ad novas notiones concipiendas;
Ad obstinate vitam etiam reperiendam, quanta incohata!

Dominus mihi in diebus gaudia tulit abundantia
Et explicationem difficilis domestici discriminis, ignibus

Quam Filia mea celebravit caelestibus,
Habens matrem id solventem, una simul, cum patientia.

Da mihi gratiam aspernendi praemia atque honores,
extructam e gestis cum filiis domum,

decimas quas facies Tua lepida mihi sublevas,
perfectionem ne egressus fuerit ullus in errorem.

Da mihi carmen ad gratias agendas pro finem annorum meorum!
A, Domine, eterna sint momenta quae cum me communicas.
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enhor, 
Poupa-nos de doutrinadores e de 
arrogantes censores que matam do 

conhecimento o entusiasmo. 
Chamam ímpeto emocional e aborrecimento o que antes  
era útero de descobertas e invenções meio ao marasmo.

As crianças já não sabem ler poemas e escrever cartas; 
nem se tornam sãos adultos, mas vãs engrenagens  

de dilemas que em golpes retiram das paisagens 
a alegria de juntar seixos redondos em cestas fartas.

Mostra a esses homens sem liberdade, Senhor, a Arca  
de puras luzes, rodopios soltos, magnetismos sintetizados,  

que fazem a alma em que discorrem os mitos calados 
e erguem a casa aconchegante que a muitos abarca.

Cuida da espontaneidade e das brincadeiras das crianças,  
guarda em suas almas a heurística e a temperança  
de criar patentes, olvidar pedágios de obstáculos

que não sejam aqueles para crescer de intento o espetáculo 

de linhas novas, belezas férteis, abrigos ungidos de cores;  
as idades, as eras, as épicas honras, açúcar das dores

que os seres humanos na sua fraqueza não conservaram.  
Recorda a eles, Senhor, do tempo valioso que não aproveitaram.
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omine, conserva mihi a magistris adrogantibus,
extinguentibus studium scientiae censoribus.
Id impetum affectus 

taediumque appellant quod antea uterum
inventionum in otio fuerat atque repertuum.

Pueri litteras legere jam non sciunt nec poemata,
nec sani adulti fiunt, sed vanae partes dilemmatum

quae a scaenis trahunt verberibus
gaudium legendi saxa rotunda canistris in abundantibus.

Ostende, Domine, hominibus istis sine libertate Arcam puriorum
Luminum, tripudiorum crebrorum, magnetum syntheticorum,

Quae animam faciunt qua mythi tacentes discurrunt
Domumque foventem quae multos comprehendit exstruunt.

Curae habe spontem jocosque puerorum,
Heuristicam temperantiamque serva animis eorum

Creandi magistratus, obliviscendi telonia et obstacula
Nisi quae ad augendum pertineant intentionis spectaculum,

Agminum novorum, fertilium pulchrorum, suffugiorum 
Coloribus unctorum; tempora, aetates, 

heroici honores, suavitas dolorum
Quam homines imbecillitate sua non servaverint.

Memora eis, Domine, de temporibus 
pretiosis quibus fructi non fuerint.
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s pessoas estão em muito alta velocidade,  
mas já giramos a 1.675 km/h, 
é só uma lembrança; 

e há mais 107.000 km/h em nossa rotatividade 
ao redor da nossa estrela consulente e mansa.

Senhor, dá-me a tranquilidade de Tuas horas certas, 
livra-me da escravidão da imediata sucessividade; 

desperta-me lentamente antes que seja tarde  
e eu esqueça que em sonho me deste descobertas.

Muito cedo me diriges as palavras bem risonho.  
Por isso, antes de levantar, a Ti rezo, 

para que a loucura do mundo não seja algo enfadonho
e bem sensível eu possa ser o que tanto prezo.

O Senhor não deixou que eu me entregasse à morte 
diante do desespero, do sofrimento, das corruptelas;
Ele mostrou quão aparente é o que julgamos a sorte  

e estendeu Sua mão mostrando paisagens belas. 

Somos corpos de adubo: trabalhemos com calma impasses
para fazer crescer as plantas, os rebanhos, a fartura  

que irá fazer com que a dificuldade passe, 
que irá nos aliviar uma realidade tão implacável e dura.
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ens velocior vadit, versamur autem
1.675 km/h, admonitio tantum,
Etiam 107.000 km/h supersunt versationi nostram 

                 Circa stellam consulentem, mansuetam.

Domine, da mihi horarum certarum tranquilitatem,
Tuarum, libera me a servitute abruptae continuitatis.

Experge me lente priusquam sera expergiscar
Et in somno praebuisse te mihi inventiones obliviscar.

Citius mihi verba ridibundior dicis;
Idcirco Te rogo antequam expergiscar

Ne delirium mundi sit taedio
Utque prudens id sim quod habeo in pretio.

Dominus me spem amittere non permisit
In facie, laborum, corruptionum, mortis;

quantum pateat mihi ostendit id quod imputamus forti,
bracchiumque pulchras ostendens scaenas pandit.

Corpora sumus e humo: tranquilli dilemmata laboremus
Ad augendas plantas, greges, abundantiam, quae curas

nobis implacabilis levabit atque duras.
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(para Madre Teresa)

enhor, 
Onde está Teu rosto, Teu corpo, Teu pensamento?
Mostra-me as mãos que escrevem as Tuas palavras,  

mostra-me as imagens que revelam Tua face por dentro.  
Mas não me tome nem minhas perguntas como vã lavra, 
de que Te busco e jamais Te encontro a saciar momentos.

Senhor, se eu pergunto, sempre me respondes,  
mas apenas minhas perguntas são registradas em canto, 

pois Tuas respostas não encontraram versos onde  
possam se mostrar explicações tão bonitas quanto.

Assim, Senhor, não consegui dizer a Tua destreza…  
Embora os sacerdotes pudessem ouvir minha reza, 

preferiram concluir que me estiveste em longo silêncio 
a notar que respondeste em corolários de Teu estêncil.

Porque não ousei ser da Tua mesma natureza,  
deixei que o Senhor me contasse o dia de hoje:  
ele é de novo nascente, e ao seu final me foge

o propósito que irá me re-ensinar com certeza...  
até que Tua firma nas rugas de meu sorriso se aloje,  
até que alguém o arregace, Senhor, em Tua defesa.
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(Ad Matrem Theresam)

omine, ubi est facies Tua, 
corpus Tuum, Tuae cogitationes?
Ostende mihi manus quae verba Tua scribunt,

ostende mihi imagines quae faciem Tuam intus patefaciunt.
Ne me suscipias neu meas ut laborem vanum quaestiones,

Quod te quaeram nec te momenta ad satisfacienda inveniam.

Domine, mihi roganti semper respondes;
sed cantu inscribuntur meae tantum quaestiones,

nam versus non invenerunt tua responsa
quibus tam pulchrae dari possint explicationes.

Ita, Domine, dexteritatem tuam dicere non valui…
Quamquam sacerdotes precem meam audire potere,
Me longo in silentio mansisse concludere maluere

Quam te respondisse sententiis de typis tuis.

Quia tui similis natura ausa non sum,
Diemque narrare hodiernum sivi Dominum

Rursus nascentem, cujus fine propositum
Adhuc me fugit certe dociturum...

Dum rugis risus mei inficiatur chirographum tuum,
Dum quis id develet, Domine, te defensurus.



5150

PASTORINHA  Salmos para meus Filhos

ANA PAULA ARENDT

LIVRO 1

Salmo 19 
(para hermano hospedero Miguel,  
de la Abadia del Niño Dios)

brigada, Senhor, por este alimento.
Que não falte pão em nenhuma outra mesa.
Ensina a quem desperdiça o repasto e momentos, 

a não deixar no prato nenhum grão da Tua certeza.

Mostra, Senhor, a confiança do plantio e da colheita. 
A realização de um dia bem trabalhado em Teu caminho.  

O cansaço que nos derruba, mas acha em Ti sozinho 
uma resposta suficiente que nos satisfaz perfeita.

Ensina o valor do pão quente e do sonho macio,  
aplacando a nossa fome, o vazio do estômago  

e ainda a solidão, que guardada em nosso âmago
fez empenhar constante arado em um esforço sadio. 

Senhor, divide para mim o pão que eu pedi e me deste  
com a criança que vem todo dia me rogar algum trocado.

Que eu leia com ela na calçada um livro de bom grado 
ao invés de reclamar que a Teus filhos não o propuseste.
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Psalmus 19 
(Ad fratrem hospitem Michelem,  
ab Abbatia Dei Pueri)

omine, his pro cibis tibi ago gratias;
Utinam ne pane mensa ulla careat.
Doce abutentis cenis et temporibus

Ne frustum quidem linquere donorum lancibus.

Ostende, Domine, fiduciam messium atque satorum,
perfectionem tua in via diei laborum,

defatigationem nos prosternentem, quae in Te solum inveniat
responsum sufficiens quod nos perfecte satisfaciat.

Doce quanti aestimetur crustula tenera caldusque panis,
Quae famem nostram placent vacuosque ventris

Etiam solitudinem quae condita pectore
constanter impulerit vomerem studiis sanis.

Domine, communica quem te rogavi et dedisti panis
Cum rogantibus me quotidie quid eleemosynarum pueris.
Libenter legam cum illo librum viam secus queri nolens

Quod id filiis tuis non proposueris.
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 Senhor me conduziu a paisagens de sonho,  
Ele irrigou minha gratidão com chuva graúda. 
Pois deixei que Tua mão guiasse a vida que deponho, 

desafiado, ensinaste que o sábio silencia e estuda.

Se inconformada, foi me trazendo Tua doce companhia,  
a presença de homens de espírito e de anjos celestes  
com sorrisos demonstraram que ainda não me deste 
tudo que me fará compreender a ordem destes dias,

pois a perfeição tem um autor perfeito 
e só julga correto quem tem uma mão de direito,  

concedido, não extorquido, pela boa vontade das partes.  
Ó, Senhor, é de maior efeito, a verdade disposta em Tua arte.

Responde à minha prostração diante de uma ordem insana, 
coloca o cavalo antes da carruagem que perfaz a caravana.  
Colheu o Senhor desde sempre as lágrimas das mulheres;  

sei que as recolheu e as deu em suas bocas, em suaves colheres.

Senhor, lembra-Te que também sou mulher e sou uma delas!  
Traz mais para perto meus Filhos, afasta-os das querelas!
Para que com eles eu Te louve, com as linhas que anelas.
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Psalmus 20
ominus me ad scaenas somnii eduxit,
Gratias meas vigore imbribus irrigavit.
Nam vitam meam, quam depono, 

a manu Tua sivi duci;
Compulsus docuisti sapientem silere et perscrutari.

Consternatae mihi suavis Tua consilia attulerunt
Praesentiam hominum spiritus caelestiumque angelorum;

Qui subridentes te nondum omnia dedisse ostenderunt
quae mihi comprehensibilia reddant ordinem dierum horum.

Perfectio enim auctorem habet perfectum,
Quod ab habente manum juris aestimatur recte,
Recepti autem ultro, non extorti, inter partes.

O Domine, magis valet veritas disposta Tua arte!

Mihi prostratae coram ordine insana reponde;
equum prae curru commeatum perficiente pone.

Dominus ab ovo lacrimas mulierum legit, quas collegisse
novi et in oribus illarum dedisse.

Domine, et me esse mulierem unamque ex eis memento!
Liberos meos refer mihi, eis litigia defende!

Ut cum eis te laudem ad modum tibi gratum.
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Salmo 21
 Senhor me contou pela manhã  
que hoje seria um belo e sereno dia. 
Dentre as tribulações foi a oração campeã, 

ela venceu a angústia, a dor e a agonia.

Não me cansarei de observar as Tuas palavras,  
louvar Tuas respostas desde há muito já escritas.  

A cada salmo em que eu pergunto, Tu mesmo habitas 
as respostas já encravadas nas anteriores lavras.

Muitos peitos atravessaste com o aceno de esperança;  
Tua presença chegou a mim graças a essa lembrança  

vivida com olhos apaixonados e mãos de doce humildade; 
a perseverança fez Tua voz contemporânea de cada idade.

Senhor, 
que paciência tens, de não me abandonar aos meus caprichos!  
Foi Teu incenso que me imprimiu gosto pelas situações raras,  

ordenaste salvar almas que Te buscam e são muito caras,  
satisfeita estou de cultivar Tua vinha em cada nicho.

Se um de Teus jovens sacerdotes me enviou às favas e às feras 
por reivindicar o dever de partilhar o trabalho de tantas eras, 

Senhor, 
eu sei que só um belo e sereno dia não me fará santa, nem tesa, 
mas talvez irmã de Tuas atitudes, tese de Tua maior natureza.
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Psalmus 21
ominus mane mihi dixit
Hodie diem pulchrum serenumque futurum.
In tribulationibus fuit oratio victrix,

Cum angustias dolorem vicissetque angorem.

Non defatigabor verba Tua contemplans
Responsaque Tua jampridem scripta laudans.

Psalmum omnem quo inquiro Ipse habitas
Responsaque jam prioribus cartis inscripta.

Pectora multa trafigisti nutu spei, Tuaque praesentia
ad me pervenit hujus memoriae gratia

Quam oculis amantibus vixi manibusque dulcis humilitatis;
Constantia vocem Tuam reddidit contemporaneam omni aetati.

Domine, quantam patientiam habes 
me non relinquens meae levitati!

Incensum tuum mihi gustum condicionum rararum impressit,
Animas te quaerentes carioresque salvare jussisti,

Vineam tuam colere omni in cupa mihi placuit

Si unus tuorum sacerdotum me abire jussit ad bestias juniorum
Quia officium communicandi repetivi aetatum tantorum laboris,

Domine, unum pulchrum serenumque diem novi me 
sanctam nervosamve non redditurum,

Sed forsitan sororem tuorum 
modorum, thesim Tuae naturae majoris.
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Salmo 22 
(Para a Embaixadora sul-africana Madame 
Noluthando Mayende-Sibiya, em memória de 
Nelson Mandela e Mama Albertina Sisulu)

 Senhor 
Me deu o barulho das ondas do mar, 

mas os homens me retiraram o ruído das crianças. 
Pela casa o choro, o riso e o fôlego de brincar

deram lugar a anos de desespero e desesperança.

Ficaram alvos e embaçados os cantos dos meus olhos.  
E por que não havia mais como seguir só chorando?  

Foram surtindo tudo o que tinham por dentro e acusando  
quem julgaram incapaz de reagir a um bruto espólio.

Mas o Senhor me trouxe de novo o riso e a alegria  
das crianças que ofertam flores enquanto eu caminho.  
Elas me perguntam se no futuro terão mais carinho  
do que aqueles que lhes subtraíram o amor do dia.

Eu não sei, mas, Senhor, eu sei que na humanidade confias 
para extirpar problemas e extrair as travas dos olhos! 

Um filho fora do colo da mãe que o ama
é o maior mau-trato concebido por mentes vazias, 

hão de ver que o sol não brilha para cruéis monopólios. 
O ar que o mal expira não queima a Tua eterna chama!

Obrigada, Senhor,  
pela amizade com que eu celebro a Tua boa fama,  
de não Te plasmares às coleções dos ocultos ódios,  
pelo braço que me deste durante as tristes agonias.
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Psalmus 22 
(Legatae Africae Meridionalis, Noluthando 
Mayende-Sibiya, in memoriam Nelsonis 
Mandelae et Matris Albertinae Sisulu)

ominus sonitum mihi undarum maris dedit,
Homines autem mihi 

clamorem puerorum sustulerunt.
Per domum puerilis fletus, risus, alacritas ludendi,

Annis desperationis atque maeroris cederunt.

Anguli oculorum meorum caligati albescebant.
Cur autem perambulare non licebat flenti?

Quae intus habebant omnia eam contra educebant
Quem tam turpis spoliationis ulciscendi censerunt impotentem.

Sed Dominus mihi rettulit risum et Gaudium
Puerorum mihi flores offerentium transeunti.

Me rogant utrum magis amandi sint
Quam qui eis amorem diei abstulerint.

Nescio, sed Domine te confisum hominibus
Ad eradicanda discrimina trabemque ab oculis auferendam!

Puer gremio sublatus matris amanti
Injuria maxima est que concipitur a vacuis mentibus;

Solem non nitescere crudelibus videbunt dominationibus.
Flatus maligni aeternam non exstinguit Tuam flammam!

Gratias Tibi ago, Domine, pro 
amicitia qua celebro famam Tuam bonam

Tui secundum collectiones 
invidiarum occultarum non plasmandi;

Pro bracchiis quae mihi dedisti angustiis in tristibus.
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Salmo 23
enhor, 
Dá-nos a graça da boa vontade 
de despertar para a vida por inteira. 

Leva-nos a novos caminhos da Tua cidade, 
às atividades de uma fé verdadeira.

Dá-nos sentir propalados 
a Te buscar não só na teologia, 

mas em todos detalhes da viva elegia 
que os astros Te escrevem calados.

Muito mais racional é Te amar, 
Senhor, diante de tantos motivos 

pelos quais não nos legaste com Teu crivo
o dever dos deuses, o botim das feras… 

E alegre adentrar o templo em que esperas 
nossa face cansada para nos beijar.

E nos chama com livros, pinturas e sinos, 
incensos de mirra, vozes unidas nos hinos 

para o encontro que nos elege, ensina e restaura... 
Amor, só mesmo as flores dizem a beleza de Tua aura.
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Psalmus 23
omine, gratiam nobis da bonae voluntatis,
Exspergiscendi integram ad vitam.
Perduc nos novam in Tuae civitatis,

Ad factiones fidei verae, semitam.

Fac ut propellamur animo non quaerentes
Te tantummodo in theologia,

sed etiam omni in subtilitate vivae elegiae
quam astra tibi describunt tacentia.

Multo prudentius amaris,
Domine, tot propter causas quibus
nobis non tradideris Tuo arbitrio

Religionem deorum, spolium ferarum ingredientibus
laete in templum ubi opperiaris

Faciem nostram fessam ad basiandam

Et nos convocas libris, tabulis, campanis,
Incensis myrrhae, vocibus collatis in hymnis,

Ad eum qui nos eligit docet reficitque coetum…
Amor, pulchritudinem aurae Tuae satis dicunt flores tantum.
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Salmo 24
enhor, 
Afasta-me dos doutos prepotentes,  
poupa-me dos milagres da pseudociência, 

aqueles que perfazem fatos autorreferentes 
e pronto se encerram na bravata, na virulência.

Lembra-me que se eu maldisser o ímpio, serei ímpia, 
e que se eu perseguir o malvado, serei malvada.  
Dai-nos, Senhor, a graça de uma vida olímpia,  

portar a tocha sagrada de não precisar de nada.

Conduz minha alma sedenta pelo caminho que indicares; 
mansa e atenta eu observarei os Teus mandamentos.  
Quero aprender a dizê-los, mas também por dentro  

jamais esquecer o gosto dos Teus manjares.

Mas tem piedade, Senhor, da dor do mundo inteiro.  
Dá-nos Teu colo, seio materno, peito que afaga. 

Senhor, que homem e mulher saibam por seus próprios meios:  
a cana dá o açúcar e a parreira, a baga.

Que os outonos sejam a queda das folhas  
e os invernos a lareira que nos aquece,  

que os verões façam o ar livre de Tua escolha  
e a primavera uma flor que nos merece.
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Psalmus 24
omine, defende mihi doctos adrogantiae,
Serva me a miraculis pseudoscientiae,
Quae id perficiunt quod sibi tantum pertineat

Citoque concluduntur vi atque jactantia.

Admone me impiam futuram si impium maledixero,
ignavam si ignavum persecuta fuero.

Praebe, Domine, gratiam vitae Olympiae nobis
Ferendaeque sacrae flammae nihilo indigentibus.

Conduc animam meam sitientem viae a Te ostenta
Cujuscumque; mansueta sedulaque tua mandamenta

Servabo, quae dicere non unquam cenarum
Gusti oblita didicisse volo Tuarum.

Doloris autem, Domine, totius mundi miserere,
Da nobis sinum Tuum, pectus fovens, maternum gremium.

Vir feminaque, Domine, copiis suis noverint:
Canna saccharum reddit, vitis racemum.

Afferant autumni frondem caducam,
Invernique focum calentem;

Aestates liberam dilectus Tui auram,
Verque florem nos merentem.



6362

PASTORINHA  Salmos para meus Filhos

ANA PAULA ARENDT

LIVRO 1

Salmo 25
enhor, poupa-me de ser uma escrava,  
de escrever para alimentar escravocratas.  
Concede a pureza das falas sem trava,  

canções que as aves delineiam inatas.

Livra-me das tramas das mulheres rejeitadas,  
que buscam vingar-se de Ti e culpar o mundo; 

das raivas que desvelam um grande e sem fundo  
requisitório ferido de injustas leis fragmentadas.

Conduzes as ovelhinhas com a melodia dos campos  
e o ouvido exigente derrubas no cadafalso;  

quem nada canta deve demandar menos.
Mas se os filhos pedem mais versos, cantemos 

Senhor, Tu e eu, os ritmos de cada percalço 
que deram à noite escura uma salva de pirilampos.

Pois para entender quão doce é a poesia, é preciso vivê-la  
e depois de sofrer meu dia, ver com a luz de Tua estrela.
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Psalmus 25
erva me a servitute, Domine,
Ne scribam alendis servitium inducentibus.
Candorem ingenuorum dona mihi,

carminaque avibus innata canentibus.

Libera me a consiliis repudiatarum mulierum,
te ulcisci mundumque culpare conantium;

Ab iris immanem et profundam prodentibus
Petitionem sectam iniquis atque disjectis legibus.

Ovis conducis melei pratorum
Aurisque capi sinis insidiis adrogantis;

Minus enim deposcendum est nihil canenti.
At canamus, si filii pluris versus poscunt,

Domine, una voce pedes discriminum singulorum
Quae atrae nocti agmina cicindelarum donarunt.

Nam ad intellegendam lyram experiri oportet ejus dulcedinem;
Denique diem meum pati, videre stellae Tuae lumine.
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Salmo 26
 Senhor me livra de achar que o 
lugar onde me encontro decorre 
exclusivamente de minha vontade e ciência.  

Socorre-me da ilusão de poder que tanto confronto, 
do espetáculo coletivo de demonstrar demência.

Ensinaste a evitar forças importantes movediças  
e que o prudente se retrai frente a um risco maior.  
Poupado foi de se enganar ser dono de todo fator  

e de passar com o pires na mão pela cobiça. 
Reteve a liberdade de dizer sobre si de cor,  

registradas foram as falas de falsas premissas.

Preserva os espaços conquistados pelo Direito,  
Senhor, afasta-nos daqueles que estufam o peito  
para acusar no outro os enredos que perfazem.  

Bloqueia muito mais ainda os que se gabem

de saber o que devem e de incitar a desordem;  
pois se o apego ao poder corrompe,  

a sua proclamação embriaga.
Que apenas as amizades transbordem 

na flor que bem cuidada irrompe, 
na Palavra bendita que nos cura e afaga.
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Psalmus 26
ominus me prohibet ne locum quo inveniar
Decerni voluntate atque scientia modo mea censeam.
Salva me a delusione cui crebro occurro potentiae,

et spectaculi collectivi promendae dementiae.

Vires syrtibus similis arcere praecepisti,
Et prudentem recedere coram 

maiore periculo. Parsus est quominus
se falleret credens omnium esse dominum

Eleemosynisque deinde propter avaritiam indigeret.
Libertatem de se dicendi tenuit quae in memoria haberet,

Dicta scripta sunt de falsis premissis.

Conserva spatia Jure comparata,
Defende nobis, Domine, pectora inflata

Ad proximum de consiliis suis accusandum.
Compesce multo magis qui gloriantur

Se perturbationes facere noscentes quod oporteat.
Nam, si adfectus corrumpit potentiae,

Proclamatio ejus inebriat.
Solae abundent amicitiae

In flore bene culta efflorente,
Verbo benedicto sanante et fovente.
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Salmo 2 7 
(para Sr. João e D. Salu)

enhor, 
Que eu confie plenamente em Tua Mão, 

pois certo está que o Senhor sempre vence, 
os que creem em D’us mais contentes são, 

é promovido a sensato quem n’Ele antes pense.

A mulher tola exaltou os seus meios próprios,  
orgulhosa de seus bens e dos peitos feridos.  

Mas os seus negócios não ficaram escondidos:  
denunciou-se a maledicência pelos alheios opróbrios.

Pai, dai-me a graça de construir com paciência,  
o pão partilhado, a graça, a fé e o riso 

para que ao meu redor o bem que eu tanto friso  
seja a prova que eu busco de Tua existência.

Dai-me contar os anos com fotos de alegrias,  
exaltar o amigo que me enviou uma carta,  

sorrir este sorriso com que ele selou a farta
ternura que abriu um parágrafo de salmodia.  

Rema comigo no rio que move esta barca,  
construída de sinceras devoções a cada dia.
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Psalmus 2 7 
(Ad Johannem et Salu)

isa sim plene Manui Tuae, Domine,
Certe enim est Dominus semper victurus.

Credentes Deo laetiores sunt, sensatique nomine
Augebitur Eum in primis cogitaturus.

Mulier stulta copias suas exaltavit superba
propter opis et pectora saucia. At operta

non manserunt ejus negotia:
Aliorum opprobrio delata est maledicentia.

Pater, da mihi gratiam construendi cum patientia,
Panem partitum, gratiam, fidem, risum,

Ut circa me bonum a me persecutum
Mei sit indicium Tuam quaerentis existentiam.

Fac ut annos photographematis gaudii numerem,
Amicum litteras mihi mittentem exaltem,

Risum subrideam quo abundanter dulcedinem
Adsignavit aperientem paragraphum psalmodiae.

Remiga mecum in flumine quod hanc propellit ratem
Factam e devotionibus sinceris cotidie.
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eu Filho seja sempre inseguro,  
muito perto de sentir algo na alma:  
para que uma mulher lhe diga assim, puro, 

sua sentinela de penhores, amor e calma.

Que meu Filhinho jamais ouse guerra,  
quando muito uma desaprovação  

para que mil heróis lhe peçam então perdão  
se os seus impulsos perturbaram a paz na Terra.

Que meu Filho saiba que mulher erra,  
igual ao homem, mas é mais frágil,  

e colete suas pétalas caídas bem ágil  
para tecer travesseiro de palavras ternas.  

Que ele saiba ver com olhos sábios, 
e seus passos, o coral das pernas.

Senhor, cuida de fazer passado bonito, 
dos causos felizes retidos na memória,  

do presente que faz cada dia ser infinito 
e do futuro de nossas lindas rogatórias.
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ili mi, esto semper diffidens, propior
Quidquid anima percipere:
ut te mulier dicat amorem, sic purum,

et tranquillitatem, custodemque pignorum

Puerculus meus bellum nunquam audeat,
Sed vix improbationem,

Ut mille heroes dein veniam a se impetrent
Pro momentis eorum quae pacem Terrae perturbarint;

Filius meus intellegat peccare mulieres
Sicut homines, sed fragiliores esse, et colligere

Laminulas caducas sciat agilis
Pulvinum contexens verbis teneris.

Sapientibus oculis videat;
Gradus ejus choream crurium adspiciat.

Domine, fac pulchra praeterita e felicibus
In memoria retentis casibus, exque praesentibus

omnem diem infinitum reddentibus, et e pulchrarum
Futuris rogatoriarum nostrarum.
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ue o Senhor 
Não me permita padecer de falsa modéstia  
para não estufar o peito 

portando satisfação medíocre.  
Senhor, eu prefiro que me cobres os louros de uma festa 

a ensaiar poucas palavras para uma realidade, míope.

Dá-me receber o intento de produzir coisas novas  
a seguir serena e abundante, cheia de perseverança  

naquele intuito de ser para sempre uma simples criança  
disposta a aprender o que não caiu ontem nas provas.

E encontrando na vida as falhas com que me comovas,  
possa Teu Espírito comprovar o que tanto sói:  

um abraço direito que em se recordando no fundo me dói,
um beijo em aconchego que um mundo inteiro locomova.  

Senhor, Teu voo altaneiro alinhe cabeças com suave escova, 
que Tua mão carinhosa o pão de amanhã bem forte sova…  

Alimento sejas, no estômago vazio de intuito do herói.
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on me sinat falsam modestiam pati Dominus
Pectus inflantem inani satietate.
A me requiras laurus victoriae malo, Domine,

Quam pauca dicta exsequi lippa pro realitate.

Da mihi propositum novarum producendarum rerum
Atque serena et abundans, pertinaciaque plena prosequendi

In proposito illo semper ut puella vivendi
Volens id discere quod ieri in examinibus non erat.

Reperiens in vita mea peccata quibus me moveat,
Spiritus tuus arguere possit quod saepe solet:
Dexteram quae memorata funditus mihi dolet,
Osculum fovens quod mundum totum impellat.

Domine, volatus tuus superbus suaviter capita dirigat,
Manus tua amans panem crastinum fortius depsat...

Cibus sis ventri inani propositi heroici.
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Salmo 30 
(num dia de Natal)

enhor,  
que o dia de Teu 

nascimento contenha todos os sonhos 
e estar na Terra seja um vivo sinal de boa esperança  

de que o mundo inteiro pode ser salvo por uma criança  
que todos convida a um abraço com encanto risonho.

E a quem está sozinho, o presépio recorde ser grande Tua face: 
ela se estende a quem Te venha, e não a esta ou àquela classe 
com que se distinguem, se separam e se afastam os homens. 

O Natal Te ergue vivo para que os graus e as encenas tombes.

Vens aos generosos que se excluem, 
aos doutrinários, que Te vendo se traem,  

vens aos odiosos, que de pronto Te anuem, 
aos salafrários que em Tuas palavras caem.

Tantos enfeites com arabescos, luzes coloridas  
encendram desconfianças, engendram saborosas vidas 
em que a alegria do outro é a alegria minha também.  

O Senhor se fez ingênuo, e quem não diria a isso amém?

Lustra o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente  
a cuidar de tão delicada resposta ao pleito urgente 

de que se D’us existe, por que não surge em nossa condição?* 
Sim, Ele surgiu em carne ao vivo, no céu e em oração.

É cedo e todos dormem, sob a névoa branca… 
No Natal um bom verso de presente espero,  

que perdoe o fardo com que cada ano, austero,  
retirou meu riso espontâneo por rédeas tantas.
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Psalmus 30 
(die Natalis)

omine, dies 
natalis Tuus somnia omnia contineat

Et in Terra habitare signum vivum spei siet
Mundi totius salvi a puero

Qui omnis ad complexum arcessit risu decoro

Desolatis memoret praesepe magnam tuam faciem: ea omnibus
Offertur ad Te venientibus, nec huic illive classi quibus

Homines distinguuntur, disjunguntur, separantur;
Natalis Te erigit vivum ut gradus scaenasque deiciantur.

Ad munificos venis se excludentes,
Ad doctores qui cum te vidissent se prodiderunt,

Ad invidiosos tibi prompte annuentes
Ad nebulones qui in verba tua caderunt.

Ornamenta tot perplexa colorataque lumina
Suspiciones abluunt vitarumque delicias generant
In quibus gaudium alterius meum est. Dominus
innocuus factus est, et quis non ei Amen diceret?

Perfunde corpus mentemque nostramque animam
Curantem responsum percriticum urgenti quaestioni:
Si Deus est, cur condicionem non complevit nostram?

Sane in carne surrexit coram nobis, in caelo et in oratione.

Mane est albaque sub nébula gens dormit…
Natali bonum versum in donum accipere spero

Qui mihi pondus ignoscat quod singulos per annos austerum
Mihi risum spontaneum tanta in vicissitudine sustulit.
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E em Tua torre me despertas!  
De modo que observo e escrevo, celebro e partilho votos  

de que Teu nume cresça e se alimente quais verdes brotos  
cravam na paisagem fértil a tolerância, abertura e humildade. 

Nela cultivem os homens a luz macia da humanidade.

*"Bule de Chá de Russell", dúvida do filósofo e matemático 
britânico Bertrand Russell em 1952, em um artigo intitulado 

"Is there God?" ("Deus existe?").
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Tua in turri me expergiscis!
Ut adservam et scribam, celebrem et vota communicem,
Ut numen tuum crescat et alatur sicut viridia germina

Solo fertili adfigentia patientiam, conciliationem, humilitatem.
Ibi homines colant lucem suavem humanitatis.
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Salmo 31
enhor, 
Há quem duvide e resista a algo bom  
mas que acredita pronta e piamente na maldade. 

Há quem julgue ser ruído, dos sinos o lindo som, 
incorporam-se assassinos da alheia realidade.

Assim Herodes gesticulava, de olhos fechados, sorriso aberto,  
dava o sigilo de seu fel e sua inveja por algo certo,  
embora estampados no seu rosto e em toda parte:  

suas ordens malvadas constam na Bíblia, nas obras de arte…

Morreu convencido de que seu reino fora eternizado 
e o povo alabaria um grande líder de caráter histórico.  
Contudo o apego ao poder desviou o que era retórico,  

converteu em loucura e em contra-exemplo registrado.

Mas o Senhor tomou minha pluma, chutou-me do assento  
para que muito maior fosse o meu doce contento  

de ler posteriormente as Suas colheitas redobradas.
Salvou-me de buscar poder e com isso pude dar risadas,  

conTigo plantei boas causas, cultivei os sinceros intentos.  
A lei da Tua lealdade é que ela não cai no Teu esquecimento. 

Obrigada, meu Senhor, por me 
ter-me inventado em um novo tempo.
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Psalmus 31
omine, est qui resistat bono atque dubitet,
Prompte fideliterque malo credens.
Est qui convicium 

capanarum pulchrum sonitum existimet
Invaditque realitatem proximi occidens.

Sic Herodes gesticulabat oculis clausis risuque aperto,
Secretum felis invidiaeque suae credens certum,

Cum apparerent ubique sicut in facie:
Opera sua prava constant in Scripturis et arte.

Regnum suum aeternum fore moriens persuasum habuit
Populumque laudaturum ducem ingenii historici magnum.

Adfectus tamen potentiae rhetoricam declinavit
Inque amentiam et exemplum descriptum convertit malum.

Sed Dominus pennam mihi abstulit meque a sella expulit
Et, ut multo major esset, me a sella expulit,

Delectatio mea ejus in messis duplicis legendas.
A viribus me servavit, ut riderem, adsequendas;

Tecum bonas causas sevi et sincera colo proposita.
Tuae fidei lege fides non oblita.

Gratias tibi, Domine, ago pro me creata nova aetate.
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Salmo 32
enhor, obrigada pelo espetáculo de lucidez 
com que o sol nos 
desperta para as dores do mundo. 

Sou grata por me trazer na veneta de uma vez 
as tecnologias distantes de um cântico profundo.

Música anciã de Vega, constelação de Lyra, 
diz da reciprocidade de vida no universo. 

Solilóquio de energia que mana deste verso 
declara verões amenos, varões sem mentira.

Senhor, me salvaste de estar novamente em mira  
do descaso retaliatório e do raciocínio falho, 
trouxeste o riso e campina de que me valho 
para evitar o eixo de socos que o louco gira.

Guarda, ó Deus, do engano deste espinho, 
nós que fomos feridos pelas linhas fracas, 

escritas em alegorias de batalhas insensatas
de pessoas que se excluem da humanidade. 

Nenhum trocado vale mudar o meu caminho, 
de ouvir Tuas mensagens, ter responsabilidade.
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Psalmus 32
omine, tibi pro spectaculo lucis ago gratias
Quo sol nos ad dolores expergiscit mundi.
Animo semel accipiens tibi sum grata 

Artis remotas cantici profundi.

Antiquum carmen Vegae, Lyrae constellatio,
De reciprocatione vitae universalis loquitur.
A versu hoc manans energiae soliloquium

Aestates proclamat amoenas virosque absque mendacio.

Domine, me a sagitta rursus servasti
Incuriae caecae et rationis falsae;

Risum prataque quibus utor rettulisti
Ad arcendum axem pugnorum quem insanus versat.

Domine, a culpa aculei hujus conserva nos
Saucios imbecillibus versibus

Scriptis in alegoriis imprudentium pugnarum
Ab eis qui se ex humanitate excludunt datarum.

Assem nullum via mea mutatur audiendorum
Nuntiorum officiose tuorum.
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Salmo 33
ai-nos, ó Deus, a fé verdadeira
que amarra os laços e rega flores.
Rege o respeito entre civilizações inteiras, 

o abraço apertado de amigos meio às dores.

Salva-me de ser arma para atingir nobres propósitos
com que se acumulam silenciosos resquícios de culpa

até que uma atônita espada incorra e esculpa
Estados demarcados com ciladas e depósitos.

Conduz minha alma aos territórios baldios e insólitos,
onde crescem as vinhas sem pedir desculpas.

Livra-me dos campos de concentração sem propósito,
onde pagam os santos as alheias multas.

Delineia as fronteiras com um sol de acólito,
estende a frequência de estrelas ocultas.

Senhor, sei que ainda não inventaste outro modo
de purificar a multidão ferida, de restabelecer a ordem,

que o sacrifício de um homo pelo povo todo,
mutilando seu trajeto até que todos acordem.

Mas guarda-nos dos acúmulos da violência,
Rememora-nos antes de colecionados os excessos.

Ajuda-nos a consertar com a Tua ciência
o aval que muitos outorgaram a cruéis processos.

Converge os sábios e elogia os pacificadores
converte em nova música os sons dos dissabores.
Senhor, só Tu sabes compensar e corrigir tudo:
sem negligenciar o fraco e sem ultrajar o forte,

anular maus tratos e ressuscitar da morte.
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Psalmus 33
a nobis, o Deus, fidem veram quae ligat
nodos floresque rigat.
Respectum inter civitates totas regit, 

Complexum amicorum inter dolores stringit.

Serva me ne vasum sim ad consequenda nobilia proposita
Quibus reliquiae culpae cumulantur silentes donec attonitum

gladium ingrediatur et excuset definitos
Status insidiis et depositis.

Conduc animam meam in terras desertas et insolitas,
Ubi vineae sine cura crescunt.

Libera me sine proposito a carceribus,
Ubi sancti absolvunt aliorum multas.

Defini confinia sole acolythi, stellarum
Ostende frequentiam occultarum.

Domine, novi te adhuc non creasse alium modum depurandi
Multitudinis feritae, ordinis restituendi
Sacrificii unius pro toto populo hominis,

Laniens viam suam donec exspergiscantur omnes.

Sed serva nos ab superabundantia violentiae,
Memora nos effusionum collectorum effusionum.

Juva nos emendantis Tua scientia
Quam multi crudelibus litibus dederunt permissionem.

Fac ut conveniant sapientes et lauda pacificatores
Converte novum in carmen paenitentium clamorem.
Domine, Tu solus novisti omnia corrigere et pensare:

non negligens imbecillem aut flagitium forti dare,
abusus annullas et mortem ressuscitas.
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Salmo 34
i, Senhor, o 
mundo se inspira em gestos brutos! 
Reconhece neles 

sinal de inquestionável força.  
Transparece e transpõe países em minutos  

uma realidade que deles decorra e se distorça.

Aos profetas pacíficos restam as gargalhadas  
e aos realistas pacifistas, acusações de excessos.  

Os homens não estão mais dispostos a ler impressos, 
a administrar múltiplas vozes em troca de nada.

É que os avanços que animavam a humanidade  
cessaram num tédio de ver pouco progresso.  

Com isso regrediram os discursos, e eu Te peço, 
não prevaleça o contrassenso, mas a serenidade.

Que se possam retomar os mais digestos  
escritos que ensejam melhoramentos em cidades. 
Que as memórias recuem de ver quantos honestos 
construíram guerra aberta, perdas e adversidades.

Dai-nos guardar a voz que seria um estridente protesto  
para remar energicamente rumo à foz de Tua Verdade.
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Psalmus 34
h, Domine, 
mundus gestibus brutis inspiratur!
In illis signum

 potentiae incontroversum videt.
Nationes paucis minutis transit et perlucet 

Factum ab eis manans detortus.

Prophetis cachinnus manet pacificis,
Accusationesque de hyperbolis pacificatoribus pragmaticis;

Homines dactylogrammata legere nolunt, nec voces
Administrare pro nihilo multiplicis.

Incrementa quae humanitatem propellebant,
Propter taedium pauci progressus videndi, cessarunt;

Colloquia deinde enervata sunt; ne valeat
Te quaeso controversia, sed serenitas.

Regrediantur scripta disertiora
Aedificare quae oppida tendunt.

Animus recedat intuens quantos probos apertum
Bellum fecisse, damnum, res adversas.

Da nobis vocem compescere quae acre acetum parat
Remigantibus vehementer ad Tuae veritatis caput.
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Salmo 35
h, Senhor. 
Mostra-me o homem verdadeiro 
que não prestou um voto de desconfiança  

a Ti, aos anjos e às mulheres do mundo inteiro:  
o que jura amor e protege, viril, as crianças.

Senhor, enfrentei o sol e caminhei desertos. 
E vi homens mais preocupados em estar certos 

que em me oferecer um copo d’água. 
Acusaram e se defenderam, sem amar e ocupar a vaga.

Livra-me dos sabichões que buscam festejar-se, 
leva a outro caminho os irmãozinhos refinando a arte. 

Esconde-me daqueles que me trazem flores, e não às esposas; 
dos que no peito carregam demasiadas rosas... 

Deixa-me na companhia dos sábios 
mestres, dos sãos cavalheiros, 

ensina-me a rezar preces e a evitar morteiros 
até que a companhia de um homem não me faça falta. 

Ou quem sabe? 
Na companhia de um santo homem que seja a minha pauta.
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Psalmus 35
, Domine, ostende mihi veracem virum
Nec tibi diffisus nec angelis nec omnibus
Totius mundi mulieribus:

Qui amorem promisit liberosque protexit virilis.

Domine, solem passa sum desertaque transivi.
Viros vidi fas suum servare malentes
Quam poculum aquae offerre mihi.

Me accusarunt seque defenderunt amorem et locum aspernentes.

Libera me ab astutis convivari volentibus
Duc fratres artem polientes per vias alias.

Absconde me ab eis qui mihi flores 
praebent, sed non suis uxoribus;

Ab eis qui pectore rosas portant nimias...

Me cum magistris sapientibus ingenuisque nobilibus statue;
Doce me preces dicere et arma arcere

Donec viri non caream societate.
An – Quis sapit? – cum viro sancto qui mihi sit rectori.
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Salmo 36
enhor, dá-nos guardar as boas memórias,  
congraçar-nos 
e consagrá-las no tempo certo.

Faz com que esqueçamos das más trajetórias, 
salvo para estudar e meditar os caminhos abertos.

Para cada conduta humana absurda,  
bem sabes que alguém ensinou coisas insensatas. 

Se não foi pai e mãe a causa imediata, 
houve pessoas ao sofrimento surdas.

Livra-nos das convulsões de condomínios, 
de gente abalada por notícias perversas. 

Proclamam problemas com tom de uma festa 
e argumentam notório o demoníaco domínio. 

Mas depois de acusar em coro um mau desígnio, 
perdem o sono, julgando a realidade funesta? 

Não, Senhor, buscam diversões sem escrutínio, 
não se importa o enxame com quem tanto detesta.
Venha o silêncio de comer o pão e beber o vinho: 

Poupa-nos de cavar ainda mais novas frestas.

Ensina-me a lamentar, e que o lamento encerra! 
Senhor, que eu não desanime nem me apavore 

com a dor do mundo e com a ameaça de guerra. 
Que os habituados a que um o outro devore 
possam descobrir a paz de viver da terra. 

Deixa que todos respirem o orvalho nas serras, 



8787

PASTORINHA  Salmos para meus Filhos

ANA PAULA ARENDT

LIVRO 1
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omine, da nobis bonas memorias custodire,
Reconciliarique 
et eas justo tempore consecrare.

Fac ut malos trajectus obliviscamur, nisi ediscentes 
vel semitas apertas meditantes.

In singulis moribus humanis, docuisse
Aliquem inania bene novisti.

Si pater materque proxima non fuerunt causa,
Pars gentis doloribus fuit obtusa.

Libera nos a convulsionibus aedificiorum gentis
Consternatae a malis nuntiis.

Discrimina voce celebrante proclamant
Et celebre diaboli regnum arguunt.

Sed, cum malum consilium indicassent,
Somnum perdiderunt, veritatem funestam censentes?

Nequaquam, Domine, sine consilio exsequuntur delicias, ejus curam
Examen non habet quem tantopere abhorret. Edendi

Silentium panis vinique veniat bibendi:
Parce nobis novas effodientes fissuras

Doce me plangere, planctumque concludere.
Domine, ne timeam neve exanimer
Bello imminente mundive dolore.

Consueti ad crudelitatem hominum
A terra pastorum discant pacem.

Fac ut omnes rorem spirent montium,
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purga as tantas queixas quanto mais se ore.

Recorda-nos, ó Pai, 
do dever de perdoar, corrigir e redimir com carinho; 

venha o silêncio de comer o pão e beber o vinho.
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Purga querelas tot quanto magis precentur.

Admone nos, o Pater,
De officio ignoscendi et corrigendi foventesque redimendi;

Edendi silentium panis vinique veniat bibendi.
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Salmo 3 7
enhor, 
Tu trazes a glória da paz ao outro 
lado do mundo, embora insuflem 

discórdia ao redor de Teu santo Nome.  
Semeias bondade e desarma os panoramas de fundo 

que conduzem às guerras, à loucura e à fome.

Livra Teu sagrado templo de comerciantes descarados...  
Corta a fala ignorante que tão rápido condena as feministas  

mas não retirou mulheres de crueldades antes previstas,  
tribulações de pancadarias, de voz e voto negados. 

Senhor, eu sei que Tu ages, demonstrando falsas as conquistas  
de evocar Teu Nome para dividir Teu povo em lados.

Resguarda a sacralidade da Tua Luz inefável  
nos templos, escrituras, em palavras desprendidas. 
Apresenta a saciedade da Tua instrução saudável  
e torna as sabotagens dos arrogantes erodidas.

Há apenas Teu povo:  
Há apenas Teu Nome 

para defender um mundo novo 
e a paixão que nos consome.

Descartam Tuas instruções, 
profanam os Teus hinos e imagens...  

Mandaste cultivar virtudes, chamar o povo, ungir e efetuar curas, 
mas não pregaram o Evangelho, ficaram nas vãs clivagens 

de defender partidos, nomes e leis para obter sinecuras.

Senhor! Abre mares! Derruba os tiranos!  
Faz correr este mau tempo!  

Vence com o passar dos anos!
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Psalmus 3 7
omine, ad alteram 
partem mundi pacis adfers gloriam,
Quamquam discordia circa sanctum

 nomen Tuum insufflatur. Tollis
Bonitatem seris e scaenas thetralis

Quae in bella famemque inducunt et insaniam.

Libera sacrum templum Tuum a mercatoribus protervis…
Abscinde orationem insipientem cito feministas damnantem,

Cum feminas a crudelitate ante nota non eripuisset,
A laboribus violentis, a voce suffragioque denegatis.
Domine, te agere novi falsas victorias accusantem
Tuum Nomen invocantium populo Tuo scindendo.

Serva Tuae Lucis innefabilis sanctitatem
In templis, Scrituris, verbis expeditis. Tuorum

Praebe praeceptorum sanam sacietatem
Et corrumpe insidias superborum.

Populus Tuus modo est:
Nomen Tuum modo adest

Ad novum mundum defendendum
Et amorem nos macerantem.

Praecepta Tua abjecerunt, 
hymnos simulacraque Tua profanarunt…

Virtutes colere jussisti, populum vocare, ungere et sanare;
Evangelium autem non praedicarunt, adhaesi factionibus

ad negotia obtinenda, nominibusque et legibus.

Domine, maria adaperi! Tyrannos deice!
Hiemem hanc remitte!

Tempore vince!
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Salmo 38
enhor, 
Protege as crianças e as mulheres onde
os homens não estejam muito dados a isso. 

As que se defendem não tenham rotulada a fronde,
pois se homens não vieram, para esse serviço!

Senhor, protege o lar da Sagrada Família.
Que a criança não seja em Teu Nome abusada,

que a mulher não seja em Teu Nome humilhada
e o homem não viva o desgosto de ser uma ilha.

Que a criança seja em Teu Nome abençoada,
que a mulher seja em Teu Nome respeitada

e do Homem se orgulhem de ser mãe, filho e filha.
Mostra o equilíbrio que vem do riso e da brincadeira,

das juras de amor sobre o dorso durante a semana inteira,
a restauração do corpo e da mente após as horas de vigília.

Que em corpo e mente habite a labareda de Teu Espírito;
que o amor procrie e se renove com sentimento lícito.
Que as pessoas cozinhem juntas e partilhem a comida,

que as pessoas escrevam juntas e partilhem Tua voz unidas.
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Psalmus 38
omine, custodi feminas atque pueros
Ubi viri huic non dantur.
Quae se defendunt ne frontem signentur, 

Nam viri hoc officio fungi non voluerunt!

Domine, domum Sacrae Familiae defende;
Puerum in Nomine Tuo non abutantur,
Femina in Nomine Tuo non humilietur
Neu vir sicut insula vivat ut frustretur.

Puer in Nomine Tuo benedicatur,
Femina in Nomine Tuo respiciatur

Et viri mater, filius vel filia in eo glorietur.
Equilibrium ostende a risu jocoque provenientem,

Et a jurejurando de amore super lumbos per hebdomada totam,
Restitutionem corporis et mentis post horas vigiliae.

Corpus et mens in flamma Spiritus Tui habitent;
Amor in affectu licito procreetur et renovetur.

Homines coquant una et cibum partiantur,
Unaque scribant omnes vocem Tuam communicantes.



9594

PASTORINHA  Salmos para meus Filhos

ANA PAULA ARENDT

LIVRO 1

Salmo 39
ai, que eu não me alegre com o canto da guerra, 
que a desgraça de alguém não me faça contente. 
Que o meu refúgio 

seja a flor do jacarandá-da-serra 
e o meu relógio a vida contida em cada semente. 
Um conto exacerbado não deixe que eu aumente.

Eu Te agradeço por me corrigir quando erro, 
por não me louvar nem crescer minha vaidade, 
por alimentar meu desejo de que, vinda a idade, 
eu colecione belos caminhos de meu desterro. 
Senhor, Tu me deste um sorriso de verdade, 
a ponte que eu elevo quando o mal faz cerco.

Mas tem piedade dos que me odeiam, porque não me veem, 
lembra da misericórdia sobre aqueles que só o mal narram…  

Pois que necessidade teria o mundo dos que creem, 
não fosse mesmo imenso o oceano de dor que bradam?

Tanto maior seja a fé dos que temem, 
quanto maior seja a inércia dos Teus soldados; 
tanto mais dor sinta meu peito em que tremem 

a história de tristes sinas, destinos e fados.

Senhor, recorda também que há tristezas corretas 
e alegrias que induzem a feridas abertas. 

Mas venham tantas mais estações de fulgor seletas! 
O Senhor fará esquecidas as realidades incertas.
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Psalmus 39
ater, clamore belli ne laeter,
Clades aliena me ne satisfaciat;
Praesidio mihi sit flos jacarandae montium, 

Horologio vita conclusa omni in semine.
Fabulam dilatatam me adaugere ne patiaris.

Gratias tibi ago me ubi peccavero corrigenti,
Nec me laudanti, nec vanitatem meam adaugenti,

pascentique desiderium meum componendi,
ubi aetas adfuerit, pulchras semitas exsilii.

Domine, Tu mihi risum verum dedisti
Pontemque quem levo ubi malum mihi obsidit.

Miserere, autem, eis qui me oderunt, quia me non vident,
Memento misericordiam erga eos qui malum tantum narrant.

Cur enim opus esset saeculo credentibus,
Si oceanus maeroris quem proclamant non esset immensus?

Tanta sit fides tementium,
Quanta fuerit inertia Tuorum militum;

Tanto dolore affligar pectore meio in quo tristium
tremit fabula signorum, fortis, fatorum.

Domine, memento et probam exsistere tristitiam
Et gaudia in vulnera aperta inducentia.

Tot autem tempora fulgoris veniant delecta!
Dominus oblitas reddet res incertas.
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Salmo 40 
(para as crianças)

enhor, 
Eu agradeço por mais um ano de vida:

o ano é novo e também a minha vida é nova. 
Eu rezo nas mãos de Mamãe e ergo rimas havidas 
porque sou criança, tempo sem testes nem provas.

Com certeza haverá anos de perseverança 
e descobrirei que houve mais dor do que chorei.  

Talvez um dia eu pondere que a idade de andança 
foram batalhas que arduamente sublimei.

Mas, por enquanto, eu sigo com meu sorriso  
sem resistência alguma ao apelo do inverno 

e, quem sabe, na idade adulta, ele seja eterno, 
esse tempo do qual construí muitos pisos?

Pois antes de me encantar com meu contento, 
ter vivido um tempo contente foi preciso.
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Psalmus 40 
(ad pueros)

omine, gratias ago pro alio natali:
Annus novus est, sicut et vita mea nova est.

In manibus Mammae precor et carmina offero 
Quia puer sum, tempus absque probationibus vel examinibus.

Certe annis constantiae volutis
Plus doloris fuisse quam planxi inveniam.

Forsan tempus erroris olim censeam
Pugnarum fuisse quas arduas sublimavi.

Sed interea prodeo subridens
Nec vocationi hiemis unquam resistens,

Et forsit me adulto aeternum erit
Tempus iste cui laterculos tot deposui.

Nam, antequam laetitiam meam miratus sum,
Tempore vivisse laetus oportuit.



9998

PASTORINHA  Salmos para meus Filhos

ANA PAULA ARENDT

LIVRO 1

Salmo 41
s meus Filhos são a minha Pátria, 
lembrança da era de uma Pátria ubíqua, 
e em toda parte da formosa Via Láctea  

ressona a Palavra de meu Pai oblíqua.

Pai, criaste clareiras com zelo  
ao redor das fogueiras incandescentes  

de onde os indígenas e galegos em concelho 
erigem cidades com formidáveis gentes.

Nestes Filhos habita Teu brilho negro reconhecível, 
uma sede distinta, justa e inconformável  

de crer que na vida se deve ser indomável  
para gozar de liberdade imperecível.

Senhor, ela habita em olhar irreprimível  
a tua doce canção irrefreável, 

da rocha austera sai um fio d’água maleável 
para Te adorar eternamente em todo nível.
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Psalmus 41
ilii mei Patria mea, et temporis
Memoria Patriae omnipresentis,
Et in formosa Via Lactea ubique 

Verbum Patris mei resonat obliquum.

Pater, zelo tuo aream creasti
Circa focos incandescentis

A quibus indigenae atque agrestes in concilio
Civitates erigunt gentium formidabilium.

His in Filiis nitor tuus niger notus habitat,
Sitis dignota, proba, inviolabilis

Credendi in vita indomita
Ad gaudendum libertate incorruptibili.

Domine, adspectum inexprobrabilem inhabitat
Cantus Tuus suavis infrenatus;

Ex rupe austera aquae rivus flexilis effunditur
Ad te adorandum in aeternum omni gradu.
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Salmo 42 
(Prece do ditador latinoamericano)

enhor, 
Dá-me igual coragem com 

que assumi o poder para deixá-lo 
e me entregar nas mãos pequenas de uma geração futura 

que aceitei construir enchendo o peito de humildade tão pura
em minhas decisões viris, nas horas dividendas sem intervalos.

Senhor, que o meu sonho seja o 
sonho do pequeno que eu embalo.

Pai, ajuda-me a confiar em Tuas mãos santas a minha herança 
meio a um tempo com fantasmas alienígenas e estrangeiros,

cuida do sonho que aventou o Bolívar, grande guerreiro, 
das semeaduras de paz em plantações de esperança. 

Senhor, cuida que minha bravura fique na mente das crianças.
E se eu for lembrado como cão 

maligno, cujo osso não quis largar,

Senhor, demonstra o quão tolos são os 
inimigos, pois lentos, apesar, 

cultivaram e ocultaram da mesma forma seus forçosos intuitos 
e inutilmente vão tombar, pois as 

flores do araguaney caem aos muitos.

Senhor, nesta hora de provação escondida,
a noite me povoa escura e meu rosto chove.

Que eu respeite a minha própria vida, 
pois Tu ma deste e Tu a moves.

Que não me faltem as Tuas mãos amigas,
bem depressa elas escreverão provocações feridas 
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Psalmus 42 
(Prex dictatoris Americae Latinae)

omine, da mihi, ad potestatem relinquendam,
eandem virtutem qua eam adsumpsi

Et ad memetipsum tradendum in 
manus parvas futurae generationis

Quam instruere curavi pectore humilitatis pleno purioris
In consiliis virilibus, in horis divisis sine otio.

Domine, desiderium meum sit desiderium ejus quem porto.

Pater, adjuva ut in manus Tuas 
sanctas hereditatem meam depositem

In temporibus phantasmatum hostium atque alienigenarum;
Cole desiderium expressum a Bolivaro magno bellatore

Messium pacis in latifundiis spei.
Domine, cura virtutem meam manendam in animo puerorum.

Si autem, Domine, recordandus sum ut canis ossa non linquens,
ostende quanta sit stultitia inimicorum, qui lenti coluerunt

Item violentas contentiones et abdiderunt
Frustra casuri, nam flores araguaney frequentes cadunt.

Domine, hac hora probationis occultae
Nox me occupat atra faciesque mea pluit.

Vitam meam ipsam respiciam
Quippe quam tu mihi dedisti et moves.

Manibus Tuis amicis ne caream,
Citius ipsae provocationes saucias scribent

Et semitas vestigia consilium meum abdent;
In aestu vaporis hujus, cunctabuntur quoque meditantes

Qui sint, cujus fuerint, cujus futuri sint,
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e disfarçarão meu traço, minhas pegadas, minha estratégia; 
meio ao calor deste mormaço, eles também hesitarão a ideia

de quem são, de quem foram, de quem virão a ser, 
os autoproclamados senhores que se alternam no poder.

Mas, ai, Senhor! Prepara-me a não me esconder 
dos discursos com que abri caminhos, 
dos enfrentamentos em plena praça, 

da glória que apenas um homem sozinho 
é capaz de sustentar de graça.

Confio-me em Tuas mãos, Senhor, 
pois sei que tudo o mais na vida passa.

Ensina-me como voltar a viver a vida de cidadão simples.
A enfrentar as acusações com que acusei os seguintes. 

A colaborar como oposição com o que 
a oposição não se fez ouvinte. 

Senhor, socorre-me ao demonstrar 
como ser a oposição que eu quis!

Guarda a população civil de meu vizinho irmão e do meu País.

E depois de muitos anos, quando tudo for de novo sossegado, 
que eu possa seguir os passos das novas gerações a seu lado… 

agradecer pelas palavras de 
respeito e trazer sábias ponderações, 

sendo autor raro de fatos que 
conquistaram meu povo e as multidões...

No pior dos cenários, Senhor, 
deixa-me como o palco do carnaval depois de uma festa:
um confeito juvenil no ingênuo coração de uma poeta.
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Eorum qui se dominatores alternatos proclamant.
Se, ah, Domine! Cinge me ne relinquam

Eloquentiam qua vias mihi aperui,
Nec litis in foro aperto

Nec quam solus vir tantum gloriam
Sustinere gratis potuit.

In manus Tuas me trado, Domine,
Nam universa hujus vitae praetereunt.

Doce me vivere rursum ut privatus,
Accusationesque confrontare quibus posteros accusavi,

et adjuvare adversarios cum eo quod ipsi non exaudirunt.
Domine, succurre mihi ostendens 

contrafactionem quam semper esse volui!
Custodi Quirites nationis meae proximique mei fratris.

Et multos post annos, ubi omnia iterum quieverint,
Vestigia sequi possim novarum generationum,

Gratiasque agere pro verbis honoris et 
meditationes sapientis proponere,

Auctor rarus gestarum quae populum 
meum et multitudines sunt adepta…

In pessimo casu, Domine, linque me sicut scaenam 
carnelevarii post celebrationem;

crustula puerilia in corde puerili poetae.
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Salmo 43
enhor,
Almas partidas exaltam a violência 
e a perfídia para que apenas os 

mais brutos venham a segui-los.
Eles apontam armas ao invés de construir novos trilhos

e agregam à epidemia de violência na mídia.

Comemoram o iníquo, o canhestro e o bandido;
a falta de moral e de respeito das autoridades,

pois assim disfarçarão suas jurisdições na sociedade
e as pessoas desviarão o olhar, de medo imbuído.

Mas Senhor, Tu nos deste o Segundo Mandamento,
as oficinas ocultas trabalham o ferro e a espada:

encomendaram-nos os homens de cabeça esvaziada
e o vil legado não transporá a irrupção do momento.

O Teu ferro e a Tua espada mutilarão violadores por dentro.
Ai, Senhor, daquele que maltratar a um pequeno!

O Teu gládio brilhante já o jogou ao fundo do oceano
e melhor fosse atirado num vulcão, o covil profano

que elogiou o genocida com um tom ameno.
Senhor, o delírio dos ímpios em Tuas mãos apeno.

Não deixe que eu me venda, nem vende meus olhos!
Senhor, o martírio muito mais é preferível

que abonar o mal com uma covardia incompreensível.
Diante do altar eu jurei Te servir com água e óleo.

Eu não me abalarei com o homicida nem com o seu ódio.
Permanecerei na Tua Palavra, como sal permanece de sódio.
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Psalmus 43
omine, animae 
ruptae violentiam perfidiamque
Extollunt ut soli brutiores eas insequantur.

Arma vibrare magis quam novas vias 
struere solent

Et violentiam promotam a praeconibus augent.

Iniquum sinistrum praedonem celebrant,
Nefas et vim auctoritatibus allatam,

Nam sic judicia sua in civitate abscondent,
Et gens plena formidine non adspiciet.

Sed, Domine, Tu Secundum Mandamentum nos dedisti,
Officinae occultae ferrum et gladium fingent:

Homines capite inani nos tradiderunt
Et hereditas improba irruptionem 

praesentem non transgredietur.

Ferrum Tuum et gladius Tuus violatores intus laniabunt.
Vae, Domine, abutenti parvum!

Gladius Tuus nitens eum in altum oceanum dejecit
Et melius esset ei in vulcanum cum foeda factione deici

Quae tyrannum laudavit amoene.
Domine, amentiam impiorum in manus Tuas depono.

Ne siveris oculos meos tegi nec me vendi!
Domine, martyrium longe malendum

Quam malum secundare incomprehensibili ignavia.
Coram altaribus Te servire aqua oleoque juravi.

Ab homicida odiove ejus non commovebor.
Sicut sal manet sal, in Verbo Tuo remanebo.
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Salmo 44
enhor, 
Tem piedade do Teu povo,
tem misericórdia de toda alma 

forja para nós um homo novo
que acolha os feridos e nos traga calma.

A gente já dispensou os vaidosos,
a gente já recusou os arrogantes.

Há muitos prontos para dias penosos,
mais santos para rogar melhores instantes.

Inspira palavras benditas e melhores,
acena com dias moderados e de esperança,

celebre conosco e conosco chore,
alguém cuja vida seja de amor e dança.

Terão sido simulacros há muito extintos,
tempos medievais, obscuros, sinto

quando as pessoas competiam e se laceravam.
Haverá um tempo bem alvo e distinto,
com os exércitos que os anjos lavam.

Forja para nós alguém acima das cores
das disputas, das acusações e de grupos armados.

Alguém que tomando para si as nossas dores,
enxergue as coisas por novos ângulos, por todos seus lados.
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Psalmus 44
omine, miserere populo Tuo,
Singulis animabus miserere,
Hominem novum nobis finge suscipientem 

Vulneratos et pacem adferentem.

Inanis jam dimisimus,
Superbos jam recusavimus.

Multi prompti sunt ad dies difficilis, sanctiores
ad momenta quaerenda meliora.

Inspira verba benedicta et meliora,
Nutu signa dies moderatos spei,

Nobiscum celebret et nobiscum fleat
Is cujus vita amor sit et chorea.

Simulacra diu exstincta fore
Tempora mediaevalia obscura censeo,

Cum homines decertabant seque invicem laniabant.
Tempus albius praeclarumque erit

Exercituum qui ab angelis lavantur.

Finge nobis hominem supra colores, accusationes,
Litis, armatorum factiones,

Sibique sumens Dolores nostros
De novis angulis res videat undique.
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Salmo 45
lantaremos a paz e
colheremos os seus frutos
da concórdia e da discórdia
aceitaremos os minutos.

Nesse ínterim, crescem flores:
cobrem de frutos as árvores.

Juntamos, Senhor, nossas escolhas,
armazenamo-nas nos mármores.

Antes que nos critiquem os insensatos,
ávidos de não perscrutar a si mesmos,

fascínio que sentem os olhares jogados por aí a esmo,
seja nossa alegria, linha sonora e relato.

D’us, só Tu sabes tudo que se passa de fato.

Triste sina é a dos julgadores,
de acreditar em tudo o que falam1.

Senhor, 
de bater boca não quero dores, 
que eu prefira os Teus ardores

e o aroma com que as rosas calam.

1 Frase do tzadik Paulo Grinspun. 
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Psalmus 45
acem seremus
Fructumque ejus demetemus;
Concordiae atque discordiae

Momenta recipiemus.

Interea crescunt flores
Fructibus operientes arbores.

Concilia nostra, Domine, collegimus;
Marmoribus ea condidimus.

Priusquam nos mordeant imprudentes,
Libenter se lenientes;

Fascinum oculorum ubique errantium;
Gaudium nobis sit a linea musicali et nuntiis.

Deus, Tu solus accidentia omnia cognosti.

Triste est fatum judicantium
Credendi omnibus quae dicunt.
Domine, me ne paenitet litium;

Tuum malim ardorem
Tacentiumque rosarum odorem.
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Salmo 46
enhor, 
Que eu não me 
guie por multas ou recompensas, 

pelas instituições seccionadas que fatiam espíritos. 
Que o espinho seja o degrau de haste pensa 

para contemplar Teu céu rosado, de rubor e ritos.

Livra-me do pensamento programado 
pela necessidade de tecer críticas. 

Do juízo classificador com que esquisitas 
pessoas farejam os vãos e lambem os gramados. 

Que eu não faça do campo da vida 
alheia o meu horizonte desejado.

Dá-me sonhar o futuro, a apreciar o velho 
baú de boas lembranças colhidas há muito… 

Até que eu descubra o que me escapou fortuito,  
o sentimento abandonado por meu pendor sincero; 
e eu rediga o que me vem à hora livre com esmero. 

E daí renasçam os olhos, da surpresa de cometer descuidos, 
os erros que me fincam no chão, a 

força com que correm os fluidos.
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Psalmus 46
omine, multis praemiisve ne insequar
In institutionibus sectis quae spiritus secant.
Aculeus gradus sit harundinis pensae ad caelum 

Tuum contemplandum ruboris et rituum.

Libera me a cogitatione nixa
Officio invectionis,

A judicio coiciente quo mira gens
Fissuras olfactant et herbas lambunt.

Campum vitae alienae ut horizontem meum ne cupiam.

Fac ut futurum expectem et memoriarum
Arca vetere fruar diutius collectarum…
Donec id quod mihi latuit casu reperiar,

Affectionemque relictam inclinatione mea sincera;
Idque quod mihi venit animo in otio pulchre repetam.

Inde renascantur oculi, a novitate incuria peccandi;
peccata me humi adfigentia, vires umorum currentium.
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Salmo 47 
(Para Mamãe)

 Harpa do Senhor me 
conduziu à abundância da vida plena,

retirou-me as feridas com que rastejava a alma. 
Suas cordas me demonstraram que uma lagoa serena  

se forma com o sereno de manhãs bem alvas.

O orvalho cristalino que tombou da face de meus Filhos 
foram as lágrimas que jorraram desenfreadas na minha face; 

foi assim que o Senhor revogou disfarces 
que o mundo celebrava impor com pravos trilhos.

Mas dirigi meu rumo para bem longe dos ardis, 
o Senhor me conduziu a braços mais gentis 

e meus Filhos vieram, pois não olvidaram meu seio carinhoso. 
No meu peito ressurgiu meu coração por inteiro de gozo.

A cada batida sinto meu peito neles pulsando, 
a cada sorriso uma prova de ter Tua bendita sede. 

Ah, diabo vil, ficaste preso em tuas próprias paredes! 
Repetindo teus pequenos ressentimentos insanos, 

tuas receitas de palpites, com mal adoçando.

Agora estou por aqui, Senhor, 
o Teu Reino não tem limites 
a uma alegria desmesurada. 

A hora do meu dia é bem empregada 
para celebrar neles o que me dites:  
liberdade, epifania, novas jornadas, 

verdade, alegorias, virgens estradas...
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Psalmus 47
salterium Domini me 
conduxit ad vitae plenae abundantiam

Vulneraque mihi sustulit in quibus reptabat anima.
Nervi ejus mihi lacum serenum ostenderunt rore

Se fingere matutino albiore.

Ros translucens qui a facie Filiorum meorum cecidit
Ut lacrimae quae a facie mea permultae salirunt fuit;

Sic Dominus dissimulationes ademit
Quas saeculum celebrans prave imponebat.

Sed me longissime a machinatione direxi,
Dominusque me ad bracchia mitiora duxit,

Filiique mei venerunt, quia sinus mei foventis obliti non sunt.
Pectore meo cor totum gaudens resurrexit.

In omni pulsu pectus meum in eis pulsans sentio,
In omni risu signum sedis Tuae benedictae in me video.

A, diabole vilis, parietibus tuis clausus mansisti,
Recitans parvos insanosque dolores,

Doctrinam tuam conjecturarum, malo dulcatam.

Nunc hic sum, Domine,
Regnum Tuum finis non habet

In gaudio immenso.
Horae dies meae bene disponuntur

In celebrando quidquid mihi dictitaveris:
libertatem, epiphaniam, nova itinera;
veritatem, alegorias, virgines vias…
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Salmo 48
brigada, ó Pai, 
por ter me ensinado a profundidade 
quando todos corriam na 

superfície atrás de um tesouro:  
me ensinaste a me contentar em pensar a Verdade 

de que duram poucos segundos as alegrias de louros.

Eu agradeço a magnanimidade de permanecer em mim mesma,  
embora só Tu saibas, Senhor, o quanto custam tantas resmas, 

e talvez eu preferisse as coisas fugidias da moda e voltar ao pó.  
Mas não me deixaste ser feliz como os outros, deste este nó.

Eu agradeço por estes nós bem firmes,  
porque Te agradecer simplesmente é bom.  

Trago a Ti minha vida para que firmes  
com Tua assinatura um legítimo dom.

Deste a todos o dom da vida, é verdade,  
mas poucos voltam 

e Te agradecem.  
Mais felizes são os sábios que Te escoltam,  

gratificados pelo que não merecem.

Assim a vida é meu próprio presente,  
a vida e a forma como eu a vejo:  

luz transmitida pelos inteligentes,  
amor que me conduz aos Teus beijos.
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Psalmus 48
ratias tibi ago, o Pater, quia me 
funditus inquirere praecepisti
Cum omnes superficie insectarentur thesaurum: 

Me contentam esse meditanda veritate docuisti
Gaudiorum paulum modo durandorum laudum.

Gratias ago pro magnanimitate in memetipsa remanendi,
Quamquam Tu solus noveris, Domine, 

quanti impendium tot foliorum sit
Meque forsan res mobilis saeculi 
malere et in pulverem revertere.

Sed me gaudere cum aliis non sivisti, nodum hunc strinxisti.

Gratias ago hisce pro nodis praefirmis,
Quia tibi agere gratias plane bonum est.

Tibi vitam meam fero signandam
Sigillo Tuo, dono legitimo.

Omnibus donum vitae dedisti,
Pauci autem reversi sunt tibi gratulando.

Feliciores sapientes Te comitantes,
In eo quod non meruerunt gaudentes.

Sic vita mea donum mihi est,
Vita et modus ejus videndi:

Lux ab intellegentibus emanans,
Amor me ad suavia Tua conducens.
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Salmo 49
enhor, 
As mulheres e 
os homens julgam muito lépidos.

E por que precisam tão rapidamente de respostas?
Ensina-me, contudo, Pai, como Tu gostas,

a Tua Porta entreaberta em meio aos Séculos.

Não deixe que a minha vida seja busca perene
do que eu acho, do que eu concluo, do que eu desenho,

mas seja de achados que me poupaste de envidar empenho,
a mesa já posta com que me convidas solene.

Pois é muito mais eficaz o Teu divino desempenho,
trabalhar num propósito maior que me ordenes.

Livra-me de alimentar razões especuladoras,
as minhas reflexões sejam sinceras,

a ponto de me dirigir a Ti, e não às feras
prestes a devorar com vozes aduladoras…

Que eu me contente com a Tua generosa amostra:
ensina-me, portanto, Pai, como Tu gostas,

a Tua Porta entreaberta em meio aos Séculos.
O que posso abrir e produzir como resposta;

O que posso fechar e redimir como um reflexo. 
Porque a satisfação de um com o outro é por Teus méritos,

e sempre encontro junto a Ti mesas repostas.
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Psalmus 49
omine, mulieres hominesque lepidi judicant.
Et cur tam cito opus eis est responsis?
Doce me, tamen, Pater, ut tibi libet, 

Januam Tuam semapertam in Saecula.

Vitam meam inquisitionem perennem esse ne patiaris
Ejus quod censeo, statuo, paro;

Sed inventis quae mihi sine labore dedisti
Mensa ponatur qua me solemniter arcessis.

Nam multo efficacior actio Tua divina
Operandi proposito majori a te jusso.

Libera me a cogitationibus conjecturalibus;
Meditationes meae sint sincerae,

Ut tibi dirigar, non bestiis vocibus
me adulantibus promptis devorare…

Satisfaciar magnificente Tua demonstratione;
Doce enim me, Pater, ut tibi libet,

Januam Tuam semapertam in Saecula.
Quidque aprire producereve in responsum possim;

Quid claudere redimereque ut motum subitum.
Quia meritis Tuis consistit satisfactio alterna
Et semper coram te plenas reperio mensas.
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 Pai, meu coração se entristece,
o sofrimento do outro me causa dano.
E Tu me recordas que foram adiante as espécies

sobrevivendo uns aos outros ano após ano.

Senhor, é assim mesmo,
a vida segue com preleções de Tua arte,
narrativas por dentro e em toda parte,

aos que gostam de ouvir, e também aos que não querem.

E restrições conhecidas que a Ti impuserem,
d’um certo incômodo com a alma embevecida,

sempre contente de elogiar Teus caminhos,
irão deixar os amargurados um pouco mais sozinhos;
estagnadas as tramas de alívio, sem Tua mão cerzidas.

As pessoas podem ouvir ou não,
mas não se contentam com suas próprias saídas...

Logo preparam e urdem projetos para punir o outro.
Há algo, Senhor, por descobrir:

que ainda enxergamos a nós mesmos muito pouco.
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or meum maeret, o Pater,
Alterius me adflictat passio.
Et Tu mihi memoras species, 

Superando invicem in annos, progressas esse.

Domine, sic est,
Vita progreditur artis Tuae cum lectionibus

intusque et ubique narrationibus
Eis quibus audisse juvat, etiam qui nolunt.

Et cohibitiones note tibi impostae
Incommoditatis cujusdam in ecstasei animae

Semper libenter laudantis Tuas vias
Acerbos desertiores reddent atque stagnantia

texta absque manibus Tuis solacia.

Utrum audiat gens necne,
Suis exitibus non satisfacitur…

Mox consilia parant contexuntque ad proximum puniendum.
Aliquid est comperiendum, Domine:

Nos adhuc cernere nosmetipsos minime.
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Salmo 51
anta Maria,
cuja dor foi cem vezes superior à 
de vosso Filho, rogai por nós.  

Santa Madalena,
pelo amor fiel dedicado a vosso Professor, rogai por nós.  

Santa Catarina de Alexandria,
pela vossa oratória de palavras eficazes, rogai por nós.  

Santa Marta,
por vossa excelente mão na cozinha, rogai por nós.  

Santa Teresinha,
pela vossa coragem em se aventurar 

no desconhecido mundo interior da oração, rogai por nós.  

Santa Teresa d’Ávila,
por ter feito de vossos defeitos o chão firme da 

vossa autoridade, rogai por nós.  

Madre Teresa,
porque vossas rugas de sorrisos refutam que 

Deus não vos tenha vindo sempre, rogai por nós. 

Santa Clara,
porque sabíeis que a uma boa ideia vale a pena

 entregar-se de corpo e alma, rogai por nós.  
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ancta Maria,
Cujus dolor centies major Filii tui, 
ora pro nobis.

Sancta Magdalena,
Pro fideli amore Magistro tuo dicato, ora pro nobis.

Sancta Catharina Alexandrina,
Pro oratoria tua verborum efficacium, ora pro nobis.

Sancta Marta,
Pro manu tua coquendo praeclara, ora pro nobis.

Sancta Teresa Flosculus Christi,
Pro virtute tua explorandi ignoti mundi 

interioris orationis, ora pro nobis.

Santa Teresa ab Avila,
Pro peccata nostra e quibus firmam terram 

auctoritatis tuae fecisti, ora pro nobis.

Mater Teresa,
Quia rugae risus non recusant quin Deum tibi 

semper venisset, ora pro nobis.

Sancta Clara,
Quia bono consilio decere tradi corpus et 

animam noveras, ora pro nobis.
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Santa Edwiges,
porque é um mistério como as dívidas dividis e resolveis, 

rogai por nós.  

Santa Isabel de Aragão,
porque santificastes o casamento com vosso companheiro, 

rogai por nós.  

Santa Ana,
Porque fostes a pessoa que toda avó deveria ser: 

jamais tirastes a criança do colo de sua mãe. Rogai por nós. 

Santa Joana, 
por vossa coragem e determinação em ouvir e lutar por Deus,

Rogai por nós 

Santa Filomena,
a Iluminada: por vossa modéstia e integridade.

Rogai por nós.



123123

PASTORINHA  Salmos para meus Filhos

ANA PAULA ARENDT

LIVRO 1

Sancta Hedvigis,
Quia arcanius debita dividis et solvis, ora pro nobis.

Sancta Elisabeth Aragonensis,
Quia matrimonium cum conjuge tuo sanctificasti, ora pro nobis.

Sancta Joanna,
Pro virtute et constantia audiendi pugnandique pro Deo,

Ora pro nobis.

Sancta Anna,
Quia femina quam omnem avam esse oportet fuisti,

Nec a sinu materno unquam puerum sustulisti,
Ora pro nobis.

Sancta Philomena Illuminata,
Pro modestia Tua et integritate, ora pro nobis.
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Salmo 52
enhor, 
Eu Te agradeço pelo aprendizado célico, 
pela sabedoria do sufi, pela generosidade do copta, 

pela luz do tsadik, pela humildade da logia e pela fé católica..., 
pelas mãos dos brâmanes, pelo taoísta e sua casa cósmica,  

pela esperança do espírita, pela paixão do evangélico. 
É bom partilhar com o islamita, o animista e o cético2.

Recorda-me, Senhor, das lições por eles ensinadas, 
as músicas de amor, as palavras bem colocadas  

a solidariedade e ardor das preces jamais em vão oradas. 
E se eu encontrar diferenças, que eu jamais ouse dizê-las: 

muito melhor é ser alma aberta, 
que um muro de inúteis cautelas.

Não os louvo por falta de zelo, fé 
mal construída ou comedimento.  

Senhor, só Tu sabes o quanto eu os amo por dentro.  
Tu que me ensinaste: a Ti levam 

todas as veredas e os caminhos. 
Ninguém que Te busque, me prometeste, estará sozinho.

2 "Um homem sábio é alguém que é capaz de aprender com qualquer 
pessoa" (Avot 4 : 1) 
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Psalmus 52
omine, gratias tibi ago pro caelesti doctrina,
Pro sapientia sufi, pro magnanimitate copta,
Pro luce tsadik, pro 

humilitate logiae, pro fide catholica…
Pro manibus bramanum, pro aedibus taoistae universalibus,

Pro spe spiritae, pro igni evangelici,
Bonum est comunicare cum islamita, animista, sceptico.

Memora mihi, Domine, illorum praecepta,
Carmina amoris, verba collocata apte,

Societatem fervoremque precum quibus nunquam frustra oratur.
Si porro discrimina invenero, nolim ea dicere:

Multo melior anima aperta muro cautelarum inutilium.

Eos non laudo absente zelo fideve 
male tradita modestiaeve causa;

Domine, Tu solus novisti quantum eos amo intus.
Tu qui me docuisti ad Te omnis semitas viasque ferre.

Neminem Te quaerentem, mihi pollicitus es, solum fore.
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Salmo 53 
(para um soldado ferido por seus pares)

i, Senhor, como são covardes, os covardes!  
Juntam-se vários para 

aplicar um golpe a uma única mulher. 
Contra um único homem, eles se amontoam e riem até tarde,  

são covardes porque não enfrentam sozinhos o que vier.

Traz-nos a Tua vida, as lições tamanhas que muitos ignoram 
mas no momento da morte, face a face, como os cães choram.  

Ah, Senhor, na hora da morte, 
será apenas o covarde e si mesmo:  

ele terá de enfrentar no homem a homem, a sua vida a esmo.

E terá sido tão violento aquele bicho por ele alimentado,  
terá sido tão em vão trucidar os outros com menoscabo,  

que o seu oponente dentro de si será voraz no corpo a corpo: 
o covarde perderá para o monstro por ele criado, e estará morto.

Senhor, ajuda os covardes a enxergarem a sua própria covardia: 
como é de fracos e dementes o plano de 

agressões para ter prelazia... 
Concede ao homem dar um grito independente de real coragem:  

ser mais à Tua semelhança, Teu espírito e mesma imagem.
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(Ad militem vulneratum a commilitonibus)

heu, Domine, ut ignavi sunt ignavi!
Nonnulli consilium ad

 feminam unam offendendam habent. 
In hominem unum congeruntur et usque ad vesperem rident;

Quia quidquid accidat non resistunt, sunt ignavi.

Affer nobis vitam Tuam, praecepta a multis ignorata,
Donec in hora mortis, facie ad faciem, ut canes ganniunt,

Ah, Domine, in hora mortis solus erit ignavus:
Ei cum pari suo erit pro vita sua pugnandum.

Sic violenta belua fuerit quam paverit,
Sic frustra alios cum despectu trucidaverit,

Ut aemulus ejus vorax reddatur comminus pugnando:
Ignavus a belua vincetur quam creaverit, et mortus erit.

Domine, fac ut ignavi ignaviam suam 
videant: dementium et imbecillium

esse cum vi acquirendae praelaturae consilium…
Da homini ululatum edere liberum verae virtutis:

Magis ad Tuam esse imaginem, spiritum, similitudinem.
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enhor, 
As ideologias falharam em seus propósitos 
e os propósitos falharam em seus métodos.  

Senhor, os partidos encalharam nos depósitos,  
apenas um ou outro homem permaneceu intrépido.

As profecias visavam antecipar choques cíclicos, 
os grandes movimentos, as aclamadas previsões;  

mas eram nitidamente interessadas as especulações  
com que os homens se delataram uns aos outros, cínicos.

Mas me inscreveste numa escola bem distinta,  
onde o passo adiante não é decisão facultativa.  

Puseste em meu peito uma dor ardente de que sou cativa,
dois sagrados corações de cristal e 
uma Santa Senhora negra sucinta.  

Bradam furiosos, ideólogos, metodólogos, partidos, pávidos,  
mas de escudo brilham Tuas flores, em craquelados vasinhos 

na superfície de um verniz azul, conquanto pálido…  
Partilho com Teus alunos, sorrio com Teus bons vinhos.
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Psalmus 54
omine, ideologiae proposita sua fefellerunt,
Propositaque in methodis suis fefellerunt.
Domine, partes depositis inhaeserunt, 

Perpauci tantum impavidi remanserunt.

Oracula concussiones cyclicas antevenerunt,
Magnos motus et celebrata auguria;

Sed plane sibi solis conjecturae interfuerunt
Quibus homines se invicem cynici accusaverunt.

Sed a te schola diversa sum inscripta,
In qua progressus non est liberus dilectus.

Pectore meo dolorem ardentem posuisti, cui cum addicta,
Duo sacra corda crystallina et Sancta Domina nigra succincta.

Furiosi clamitant ideologi, metodologi, partes, pavidi;
Sed ut clipeum flores tui ornatis in vasis lucent

Super vernicem pallidum caeruleum;
Tuis cum alumnis communico, Tuis cum vinis subrideo.
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Salmo 55
enhor, D’us do céu,
Querem Teus 
Pergaminhos para limpar o chão.
Senhor, Pai do universo, 

querem as Sagradas Escrituras para embrulhar o pão.

Senhor, Genitor puríssimo do amor e das cores,
querem a Tua Palavra extraída da Arca,

despejá-la no ralo político de dissabores...
livrar-se de reparar telhados em paróquias e comarcas.

Gritam cobiçosos do lado de fora:
"com o Senhor jamais seremos vencidos".
E com a alma repleta de desejos vendidos,
reclamam o jugo de suas interpretações...

Ó Douto Senhor, deixe que eu negue
apoio aos tristes varejistas de ilusões.

Senhor, D’us do céu,
que os Teus Pergaminhos sejam abertos após a oração.

Senhor, Pai do universo,
que as Sagradas Escrituras se abram no altar com o coração.

Senhor, Genitor puríssimo do amor e das cores,
quero a Tua Palavra guardada na Arca,

no altíssimo monte que salpica no mundo as flores...
na mesa que os santos celebram com mirra farta.

E grito do lado de dentro:
"com o Senhor, jamais precisaremos ser combatidos".

Com a alma purificada de profanos pruridos,
sigo bebendo de um cálice de provações...

Ó Douto Senhor, deixe que eu me entregue
ao côvado seguro das Tuas instruções.
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Psalmus 55
omine, Deus caeli,
Membranas tuas 
volunt ad pavimentum tergendum. 
Domine, Pater universi,

Sacras Scripturas volunt ad panem involvendum.

Domine, Genitor purissimus amoris et colorum,
Verbum Tuum ex Arca volunt tractum

Ad effundendum in cloacam politicam aegritudinum…
…declinantes a tectis reparandis parrochiarum et comarcharum.

Foris avari ululant:
"cum Domino nunquam vincemur".

Et animo repleti desideriorum venditorum,
De jugo queruntur suarum interpretationum...

O Docte Domine, sine me negare auxilium
Tristibus mercatoribus delusionum.

Domine, Deus caeli,
Membranae Tuae post orationem aperiatur

Domine, Pater universi,
Sacrae Scripturae ad altare aperiantur corde.

Domine, Genitor purissimus amoris et colorum,
Verbum Tuum in arca custodiri volo,

In altissimo monte qui mundum spargit floribus…
…in mensa qua sancti celebrant abundante cum myrrha.

Et ululo intus:
"cum Domino nunquam pugnandi erimus".

Anima purgata a profano pure,
Pergo calicem bibens probationum...

O Docte Domine, sine me tradi
Tuto cubito praeceptorum Tuorum.



133132

PASTORINHA  Salmos para meus Filhos

ANA PAULA ARENDT

LIVRO 1

Salmo 56
enhor, 
eu Te agradeço 
pelo espadaúdo apóstolo Paulo:
ele provou ser possível 

viver com bares, novelas, internet,
e depois de um dia insalubre se curar em Salmos.

Venha o prêmio do bom combate: dispensar alfinetes.

Ó Pai, Tu! Que inventaste a Santa Ceia!,
a comiseração dos amigos, em taças iguais

o pão dividido, a alegria dos comensais,
celebraste a vida pequena de imensas ideias.

Tu, ó Pai, oscilaste entre mundos impuros e ideais,
transmutando, transmitindo o Amor de Tuas veias…
É perfeitamente possível extrair da vida simples mais

que o juízo descartável das presunções ligeiras.

Na rotina de todas as coisas, o sábio a Deus semeia,
indefere desfechos iníquos, penhora a Tua paz.

Tusso. Danço. Envio cartas. Faço.
Sou humana antes de tudo:

por isso busco os Teus braços.
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Psalmus 56
omine, gratias Tibi 
ago pro robusto apostolo Paulo,
Qui posse monstravit vivere 

cum tabernis, theatris, internet,
Post insalubrem diem se sanando Psalmis.

Praemium boni certaminis veniat: acus demittere.

O Pater, qui Sanctam Caenam creasti,
Miserationemque amicorum, in poculis aequalibus

Panem partitum, gaudium convivarum;
Parvam vitam immensorum consiliorum celebrasti.

Tu, o Pater, inter mundos impuros idealisque cunctatus es,
Mutans et transmittens Amorem venarum Tuarum...

Plane possibile est e vita simplici trahere plura
Quam e judicio abjiciendo assumptionum momenti.

In usu omnium sapiens Deum serit;
Nega exitus iniquos, pignus da pacis Tuae.

Tussio. Salto. Letteras mitto. Facio.
Humana sum ante omnia:
Ergo Tua brachia quaero.
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enhor, hoje cedo, pela manhã,  
uma ateia quis me explicar a Bíblia  
para dizer por que não deve ser lida. 

Senhor, foi difícil me manter sã, 
mas ponderei questões como amiga.

Ainda pela manhã, Senhor, 
policiais se fizeram amordaçados, 
pareciam ter sido sequestrados  

por algum decreto censor.

Com eles comentei sobre a Catedral de Chartres3 dos salvados, 

3  Duque de Chartres, ou Duque de Orléans (1747-1793), um grão mestre 
co-fundador da franco-maçonaria em sua época, defendeu a liberdade de ex-
pressão do Cavaleiro São-Jorge, o Mozart negro, ao nomeá-lo grão-mestre, 
por sua sensibilidade, e incentivar fossem publicadas e encenadas óperas de sua 
autoria, a despeito da cor de sua pele, justificando a liberdade de expressão como 
uma consequência do princípio de igualdade entre os homens. A maçonaria 
foi um clube mantido sob sigilo e de origem incerta, possivelmente relacionado 
aos grupos responsáveis pela construção de prédios da Igreja Católica, no qual 
se prezavam a lealdade e companheirismo; e onde eventualmente sobreviveu a 
memória do último grão-mestre dos templários, Jacques Demolay (1244-1314). 
O último grão-mestre dos Templários se encontrava sob custódia apostólica por 
ordem do Papa Clemente V (1264-1314), quando este teria sido subtraído por 
Filipe IV da França e queimado vivo, juntamente com Godofredo de Charnay, 
em uma fogueira, por alegadamente se recusar a denunciar quem eram seus 
companheiros da Ordem. O patrimônio da Ordem Templária passou em parte à 
Ordem de Cristo, em Portugal, criada como Ordo Militiae Jesu Christo pela 
bula Ad ae exquibus de 15 de março de 1319 pelo papa João XXII; em parte 
passou aos Hospitalários e, posteriormente, à Ordem Soberana e Militar de 
Malta, refundada em 1803 pelo Papa Pio VII, depois novamente confirmada 
por Leão XIII. A adesão à maçonaria, entendida como um movimento mais 
amplo de caráter naturalista, era penalizada até 1983 com a excomunhão. 
Entendimentos publicados em 26/11/1983 e em 10/03/1985 pela Sagrada 
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Psalmus 57
omine, hodie mane
Athea mihi explanare voluit Scripturas
Legendae cur non sint expositura. 

Domine, vix sanitatem tenui,
Sed quaestiones sicut amica pensavi.

Adhuc mane, Domine,
Vigiles sibi obturarunt ora;
Eos surrepti esse visum est
Ab edicto quodam censorio.

Eis de Cathedrali Chartres salvatorum;
Certe libertatis Dux fuit propugnator.

Meridie, magna seditio modernista:
Fabula petrea repercussa ab alienistis

Qui anarchiam malunt valentem arcana servare;
Sed horum proditiones misogynon resolvi,

Semper omnis fabulas commendo tibi.

Deinde, vix post meridiem,
Incensum accendi, geographiae historiaeque studui;

Novisse memoria valdissime mihi placuit
Floscula cum eorum gemmis quiete;

Rosas albas quorum petala nunquam sordescunt.

Nocte, Domine, mihi malum nuntium misisti:
Opus fuit multis rosariis contra supplicium.

Ut homines agant, cadavera sunt discerpanda,
Quae monstra extruxerunt se carceribus jactantia.
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Com certeza da liberdade de expressão, o Duque foi defensor.
Ao meio-dia, grande rebelião modernista: 

um romance de pedra reverberado por alienistas 
que preferem a anarquia com o poder de guardar segredos. 

Mas decifrei as suas aleivosias machistas, 
a Ti encomendo sempre todos os enredos.

Posteriormente, no início da tarde,  
acendi o incenso, estudei geografia e história,  

gostei muitíssimo de saber de memória  
pequenas flores, seus botões sem alarde, 

as rosas branquinhas cujas pétalas jamais encardem.

E pela noite, Senhor, me enviaste notícia difícil:  
apenas rezando muitos rosários contra o suplício.  

Para que os homens ajam, é preciso esquartejar cadáveres4…, 
que os monstros empilharam orgulhosos de possuir cárceres. 

Senhor, que nenhuma criança seja sacrifício! 
Que os terroristas se acabem e entreguem seus másteres, 

ou sua caterva vai cumulando ainda piores indícios!
Sejam incisivas as autoridades de bons caracteres.

Mas hoje é Teu dia, é um lindo e tranquilo domingo, 
fui completando as casas esperando ganhar Teu bingo: 
de prêmio, um sorriso que estampasses em minha face. 

Ainda não acabou o dia, talvez finda a noite em seu passe 
O Senhor me dê um amigo em cujo peito eu vingo. 

Senhor, mas hoje é Teu dia, e apenas por isso foi um dia lindo.

Congregação para a Doutrina da Fé esclarecem que a inconciliabilidade dos 
princípios da maçonaria com a fé católica permanece, a despeito da diversidade 
que pode existir entre as obediências maçônicas; que não compete às autoridades 
eclesiásticas locais pronunciarem-se sobre a natureza das associações maçônicas; e 
que não desconhece esforços para estabelecer um diálogo com seus representantes.

4  Juízes, 19 :1-30.
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Domine, nullus puer sacrificium sit!
Desinant terriloqui, tradidantque magisteria!

Caterva eorum adhuc peiora accumulat indicia!
Acres boni principes sint!

Sed hodie dies Tua est, pulchra tranquillaque Dominica;
Alea ludebam sperans ludum Tuum vincere:

Pro praemio risum quem facie mea imprimeres.
Dies nondum finita est; forsit finita nocte

Dominus mihi amicum det cujus valeam pectore.
Sed hodie, Domine, dies Tua; ergo pulchra fuit dies.
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 Senhor, 
Fanáticos afirmam que governar é crime;  
vivem antes de Davi, nos tempos pré-históricos.  

Ditadores toleram que apenas eles mesmos esgrimem: 
era como viviam os homens de irredutíveis juízos teóricos.

Poupa-me Senhor, dos caminhos dramáticos  
das falsas pretensões, de eufemismos com linguagem dúbia. 

É triste o destino daqueles que ditam os enfáticos 
enredos que bem sabemos ser pretensões anúbias.

E sem Teu recurso, em descobertas de utilidade ridículas  
seguem os frenéticos rumo aos abismos retóricos  

de onde não há volta, senão por vergonhoso e alegórico  
samba em que terão de rebolar suas clavículas.

Ai, Senhor. Eu que já sambei, celebro, festejo e rezo, 
pois é de Davi, quem conduz mancheias ao aprisco 

onde se apascentarão e bem-amadas, sem risco,  
as almas por Ti repousadas sem fel e sem desprezo.

Senhor, abençoa com Tua luz os corajosos desportistas,  
as mulheres que decidem sem gabar para si conquistas,  

os pequenos que em Tua Mão Sagrada se confiam.
São grandes os desafios e muitos apenas os espiam, 
poucos aqueles instruídos de quem só Tu despistas 

o demônio e suas tramas, com insaciáveis comentaristas.
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 Domine, fanatici 
asserunt scelus esse gubernare;
Ante David vivunt, temporibus in prehistoricis.

Tyranni se solos tolerant battuere: 
Sicut vivebant homines judicii inflexibilis theorici.

Parce me, Domine, a viis dramaticis
Specierum falsarum, euphemismorum dubii sermonis;

Triste est fatum eorum qui dictant gravis
Fabulas quas bene novimus nubilas esse simulationes.

Et sine Tuo auxilio, in repertis utilitatis risibilis,
Frenetici adversus abyssos progrediuntur rhetoricas
Unde revertendum non est, nisi turpi atque alegorico

Samba quo claviculae eis quassandae.

A, Domine, ego quae tripudiavi hodie celebro, cano precorque.
Nam David est, qui ad ovile ducit plerosque

Quo pascentur et tuto gratae
Requiescent absque felle despectuve animae

Domine, benedic Tua luce qui fortiter certant,
Mulieres quae gesta sibi sine jactantia conficiunt,

Parvulos qui Manui Tuae Sanctae se credunt
Magnae sunt difficultates quas 

complures tantummodo prospectant;
Perpauci sunt docti a quibus Tu solus deducis

Diabolum et seditiones ejus cum insatiabilibus consultoribus.
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enhor, 
Há um tempo no qual a vaidade impera:
os cargos são fonte de 

alegrias, e não os resultados;
prestígio de uma forma de anomia;

sendeiro que só leva a mais pecados.

Livra-nos de compor com mentes vazias,
de convencionar com os corpos decapitados.
Venha o diálogo sob o mormaço da afazia,
os sóis itinerantes que se põem a Teu lado.

Recorda-nos dos antigos sonhos,
afia as nossas formosas setas.

Senhor, teu fio seja costurado risonho,
em linhas curvas e também em linhas retas.

Pois a paisagem é composta de várias cores retorcidas,
o pano da lavadeira vira muitas voltas de encharco;
as águas correndo deixam as sujeiras esmaecidas,

no pélago cilham as ondas que movem o barco.
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omine, jamdudum vanitas dominat:
Officia fons gaudii sunt, non exitus.
Gloriae est quidquid anomiae; 

Semita inducens in plura peccata.

Libera nos a societate cum mentibus vacuis,
A conventione cum corporibus jugulatis.

Veniat colloquium sub vapore infanti,
Soles errabundi apud Te stantes.

Memora nobis antiqua somnia,
Exacue formosas sagittas nostras;
Domine, filum Tuum ridens suatur

Juxta líneas curvas atque rectas.
Nam scaena a compluribus coloribus retortis componitur,

Pannus lavatricis totiens madefactus torquitur;
Aquae currendo maculas albescunt,

Pelago undae cingunt quae cumbam agunt.
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enhor, 
As alcachofras pararam de crescer. 
Senhor, os alcebíades pararam de nadar. 

Será que é preciso enaltecer? 
Será que é preciso entusiasmar?

As raízes crescem para baixo,  
os heróis nadam rumo ao oceano.  

É preciso que Tu enalteças cabisbaixo,  
É preciso que Tu fales em tom profano?

Não, Senhor, as Tuas ideias se desenvolvem naturalmente. 
As assembleias debatem e isso é inerente,  

exércitos voluntários ganham as Tuas batalhas;

pois é aprofundando que se reencontra o fio das mentes, 
em liberdade é que se escolhe a melhor mortalha. 

Assim, Senhor, não enalteces, não falas, nem ralhas, 
e o universo todo Te obedece inteligente:
sem planos, ardis, mecanismos, ou falhas.
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omine, cinarae jam non crescunt;
Domine, alcebiades jam non natant.
Laudandumne erit? 
Commovendumne erit?

Radices subtus crescunt,
Heroes adversus oceanum natant.
Opusne est Te demissos laudare?
Opusne est Te loqui profane?

Minime, Domine; ideae Tuae naturaliter evolvunt.
Conciliorum disputationes inhaerentes sunt,

Exercitus voluntarii Tua proelia vincunt.

Nam funditus mentium filum redinvenitur;
In libertate quidem sindon optima eligitur.

Sic, Domine, cum non laudes neu loquaris neu increpes,
Universus totus tibi paret intelligens:

Sine consiliis, fraude, machinatione, defectuve.
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eñor 
Jesus Cristo,
eres cordero y el pastor, 
eres sirviente y el Señor,

eres luz máxima y el amor,
eres verdad y el peñor.

Señor Jesus Cristo,
cuando Tu hablas,

el mundo entero encantas,
la oscuridad invita al día,

la gente se cambia más santa.
Los ríos corren más brillantes,

del árbol caen hojas más doradas,
las flores que marchitavan en instantes

perduran por muchas madrugadas.
El pan se multiplica,

el pescado se junta a los montes,
el teórico finalmente aplica,
el agua limpia a las fuentes.

Señor Jesus Cristo,
eres vida y el camino
estrella de mi destino,

destra y el pecho de Dios.

Hombre y hermoso niño,
mi compañero de estrada sos.
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omine, Jesu Christe,
Agnus es et pastor,
Servus es et Dominus, 
Lux maxima es et amor,

Veritas es et pignus.
Domine, Jesu Christe,

Cum loqueris,
Mundum totum fascinas;
Tenebrae diem invitat,

Gens sanctior fit.
Flumina currunt nitidiora,

De arbore folia cadunt aureoliora;
Mox flores qui marcebant

Multas per auroras permanente.
Panis multiplicatur,

Pisces aggeribus congeruntur;
Philosophus demum agit,

Aqua fontis mundat.

Domine, Jesu Christe,
Vita es et via,
Stella fati mei,

Dextera Dei et pectus.

Vir et puer pulcher,
Sodalis meus in itinere.
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enhor, por que os homens têm euforia
em justificar a tragédia alheia?
Por que comemoram com alegria 

as lágrimas, as mortes e a cadeia?

Que eu jamais ostente um sorriso maligno,
que eu não replique palpites nem hostis piadas.

Proíba-me, Senhor, o sentimento indigno:
no meu peito não vibre a maldade extasiada.

Fica ao meu lado, ó Pai, cante-me melodias tristes
dos erros que existiram e que então puniste,

das falhas que não existiram, mesmo assim registradas
meio a turbas vingativas, mal-resolvidas e vilipendiadas.

Senhor, eu pouco enxergo sem os Teus óculos,
no sofrimento e na pressa sei que muitos padecem:

os julgadores municiam os fatos com seus focos,
e os julgados desistem de fazer com que cessem.

Senhor,
eu que me vi, nas engrenagens da má sorte,
a gente apressada em pisar a minha história,

a quanta indiferença frente à chance de morte,
a falta de respeito com que fraudam a memória.

Vejo tudo bem plangente… Busco nova ária e dança.
Erros existem pra ser corrigidos e revigorar a nossa esperança.



147147

PASTORINHA  Salmos para meus Filhos

ANA PAULA ARENDT

LIVRO 1

Psalmus 62
omine, cur homines phrenetice se gerunt
Ad justificandam stragem alienam?
Cur alacres celebrant 

Lacrimas, mortem, carcerem?

Utinam ne risum malignum ostentem,
Neque conjecturas jocosve hostilis repetam.

Veta me, Domine, indigne censere:
Pectore meo malignitas extasei ne trepidet.

Sta prope me, o Pater, cane mihi carmina tristia
Errorum commissorum quos non punisti,

Peccatorumque non commissorum quae consignata sunt
Apud turbas vindicatrices, perditas, detractatas.

Domine, parum video absque oculis Tuis,
Labores et festinationem complures patiuntur:

Judicantes res discernunt sicut eis videntur,
Et judicati illos cohibere desistunt.

Domine, ego quae me in machinas malae fortunae vidi,
et turbam festinantem historiam meam calcare,

et quanta negligentia sit coram morte,
et respectum deficientem quo memoriam decipiunt;

omnia plangentia vídeo… Cantum novum et saltationem quaero.
Errores sunt ut corrigantur spemque nostram reficiendam.
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ai,  
Muitos esperam que réus contestem,  
pronto repassam redobrando acusações.  

Sem resposta à maneira do que testem,  
concluem procedentes, mesmo falsas as razões. 

Pai,  
quantos morreram nos mais tristes sepulcros 
porque não podiam reivindicar seus direitos? 

As leis não escutam a angústia dos inocentes peitos, 
e lágrimas e dores não são transcritas nesse fulcro. 

Poucas amparam das vítimas acusadas os pleitos, 
muitas se voltam para colher lucros.  

As autoridades assim providenciaram:  
decidiram no ar e se reverenciaram. 

Mas Tu, Senhor, Tu és o Criador do céu e da terra!  
O Príncipe da paz, a Palavra que não grita guerra. 
E suas memórias foram recolhidas uma a uma…  
As pessoas reconstituídas, faces reconstruídas,  

e as missivas autoritárias viraram espuma.
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ater, plerique reos certaturos censent,
Moxque accusationes 
congeminantes redeunt.

Responsum non accipientes prae modo interrogandi
Jure etiam falsa argumenta judicant.

Pater, quot homines in tristissima sepulchra descenderunt
Quia jus suum requirere non potuerunt?

Leges angustias pectorum innocentium non auscultant
Nec lacrimas vel dolores illis inscribuntur.

Perpaucae repetundas victimarum laesarum protegunt,
Pleraeque lucro se advertunt.

Principes sic disposuerunt:
Aere deciderunt et semetipsos venerarunt.

Sed Tu, Domine, Tu es Creator caeli et terrae!
Princeps pacis, Verbum quod bellum non clamat.

Et memoriae ejus recollectae sunt singulae…
Gens restituta faciesque restauratae

Et nuntia tyrannica in spumam sunt versa.
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enhor, 
Que o holocausto de um 
não seja distração para outro; 

que um massacre de um povo não seja reduzido a pouco;
e o escravo esquecido não seja menor que o judeu imolado.
Senhor, dá-nos a graça de lutar por Tua causa lado a lado.

Que a vítima da arbitrariedade seja longamente sentida
que o direito do índio vizinho seja também lembrado;

que o amigo saiba que não está vivendo sozinho a vida,
sejamos rebanhos em busca de novos prados.

E, ai de Teu povo, que fazer quando há lobos
que roubam ovelhinhas e festejam haver mais fracos?

Onde está Teu Pastor, Senhor, que diziam louco?
Onde está Aquele que os enfrenta com abraços?

O Senhor nos enviou cada um e a todos
para espantar os brutos e tapar buracos;

plantou-se por dentro e nos ensinou engodos,
a escrever boas linhas com o Seu mesmo traço.
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omine, unius holocaustum 
distractioni animi ne sit alteri;
Strages populi unius pusilla ne reputetur; 

Servus oblitus minor ne sit judaeo interfecto.
Domine, da nobis gratiam pro causa Tua una pugnandi.

Victima superbiae diu animadvertatur,
Jus proximi indigenae etiam commemoretur;

Amicus se non vivere solus noverit,
Greges quaerentes nova prata simus.

Vae populo Tuo; quid faciemus cum lupi adfuerint
Qui ovis furentur atque in majore imbecillitate gaudeant?

Ubi est Pastor Tuus, Domine, qui insanus dicebatur?
Ubi est is qui illis complexibus obviam it?

Dominus unumquemque nostrum misit
Brutos abactum cavaque expletum;

Se intus plantavit dolosque nos docuit,
Bonas lineas eadem Ejus recta describere.
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enhor, 
Recorda-me do calor de minha doce infância:
que eu não me torne 

neste momento um busto de pedra
quando em vida eu possa baixar a mão que impetra

e deixar a criança saciar em sua mãe a ânsia.

Recorda-me, Senhor, quantas vezes minha mãe foi Maria:
me alimentava, acalentava, vestia e acudia

sem se dar conta de qual era a circunstância,
ainda que eu não visse todo esforço com que ela servia,

ainda que eu não soubesse o quanto lhe consumiu a constância.

Dá-me viver não só de boas preces e puros intentos,
mas também pegar o telefone e num lamento

exortar aos amigos possam apoiar as mães abandonadas.
Que nenhuma criança seja do colo materno separada!

E se o astuto diabo, Senhor, vier com suas tantas conversas
falando das acusações que fez e divagando coisas perversas,

seja a luz do dia a minha força contra a sua falsa lábia!
Buscar muito aos filhos desde sempre fez as mães mais sábias.

Deixe que o diabo, Senhor, se prive antes da mãe dele,
se é que teve mãe, o tinhoso, maligno e desumano;
pois a insanidade é que pariu monstro tão profano,
que despreza a mulher e o amor materno repele.

Dá-me a humanidade, Senhor, para rechaçar os danos
que os subterfúgios maldosos impelem.
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omine, commemora mihi 
calorem dulcis meae pueritiae:
Thorax petreus hac hora ne fiam 

Dum in vita manum impetrantem demittere possim
Puerumque sinere matre anxietatem levare.

Memora mihi, Domine, quotiens mater mea Maria fuerit:
Me alebat, fovebat, vestibat, succurrebat
Non cernentem qualis discrimen esset,

Quamquam non magnam molem ejus non videbam
Nec noveram quanto ei constantia venit.

Da mihi non solis bonis precibus purisque propositis vivere,
Sed etiam telephonen sumere et querentem amicos hortari

Ut matribus derelictis opem ferant.
Ne puer ullus a sinu materno unquam abstrahatur!

At si astutus diabolus, Domine, cum 
colloquiis suis multis venerit

Narrans accusationes quas fecerit expatiansque de sceleribus
Lux diei virtus sit mea contra fallacem ejus astutiam!

Filios semper quaesisse valde matres sapientiores reddidit.

Potius diabolus, Domine, matre privetur,
Si matrem quidem habuit iste tineosus malignus immanisque;

Nam insanitas monstrum tam profanum peperit,
Quod mulierem spernit amoremque maternum repellit.

Da mihi humanitatem, Domine, ad reparanda
Quae sceleratus dolus ciet damna.
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enhor, 
Lembra-me de lembrar da minha mãe,  
dos laços de fita, tiara 

dourada e sandálias vermelhas,  
do jeito com que ela arrumava meus cabelos como seda 

e punha o café na mesa, nas segundas, como abelha. 

Hoje eu vou ao salão e arrancam metade dos meus cabelos, 
reclama a vendedora no balcão de roupas promocionais… 

Eu aguardo eternamente alguma resposta aos meus apelos, 
e meus filhos comedidos, como todos, voam dos pais.

Senhor, lembra-me de lembrar da minha mãe,  
chorar as lágrimas que ela chorou ao ler meus poemas. 

Coisas que não vi, e ela apenas  
notou totalmente as dores de minhas penas.

Senhor, lembra-me de lembrar da minha mãe,  
do jeito gentil com que dirigiu pelas estradas; 

das incessantes orações de madrugada, 
do jeito vencido com que celebrou todas as coisas. 

Senhor, lembra-me de lembrar da minha mãe, 
da sua maquiagem nas fotos, de suas poses de noiva.

Senhor, lembra-me de lembrar da minha mãe, 
do jeito carinhoso com que arrumava minha lancheira 

e de vez em quando me deixava comer besteiras, 
dos discursos que fazia sobre saúde, intermináveis. 

Senhor, lembra-me da minha mãe,  
sempre que me olho no espelho, 
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omine, fac ut matris meae meminerim,
Vittarum ornatarum, 
tiarae aureae, solearum rubrarum, 

Modi quo crinis meos sicut serica componebat
Et coffeam in mensa ponebat die lunae sicut apis.

Hodie ad tonsores eo et dimidium crinem meum vellunt,
Venditrixque de vilibus vestimentis…

In aeternum responsum maneo appellationibus meis,
Sed filii mei temperantes, ut omnes alii, a parentibus volant.

Domine, fac ut matris meae meminerim,
Ut lacrimas fleam quas flevit illa cum carmina mea legisset,

Et rerum quae videre nequii, at illa sola plene
Perspexit, dolorum poenarum mearum.

Domine, fac ut matris meae meminerim,
Et modi lenis quo per vias vexa est,

Precum assiduarum in horis nocturnis,
Pacti victi quo omnia celebravit.

Domine, fac ut matris meae meminerim,
Et stibii ejus in picturis, statuum sponsae.
Domine, fac ut matris meae meminerim,

Et modi teneri quo merendam mihi parabat
Interdum me crustula manducare sinens,

Et orationum de valetudine quas dicebat interminabilium.

Domine, memora mihi matrem meam
Quotienscumque in speculum 

aspexero prima mane et ultimo vespere.
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de manhãzinha e no fim da tarde.
Senhor, lembra-me da minha mãe, 

das homenagens que fiz e ela guardou com carinho 
das palavras com que me curou de se achar sozinho. 

Senhor, lembra-me da minha mãe, 
juntando as minhas coisas, 

os meus pedaços pelo caminho.
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Domine, memora mihi matrem meam,
Et honorum quos dedi ac amorose retinuit,
Verborum quibus me a solitudine sanavit.

Domine, memora mihi matrem meam
Res meas colligentem

Fragmentaque mea in itinere.
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enhor, 
Tua majestade luminosa e redentora
clama tímida meio ao reino de burocratas. 

Pessoas criam regras para ser reguladoras,
e expressar sobre si é dita coisa insensata.

Incensam as regras em técnica e fria linguagem,
a impessoalidade e a submissão às leis que inventam,
os teores implícitos sob seus formatos fixos ostentam

as abordagens sem conteúdo, irrazoadas, sem margem.

No reino vazio, eis que há repulsa ao sincero e ao desabafo,
ao pleito direto e correspondente em cada fresta

com que possa o indivíduo por si mesmo em sua testa
decidir o que é conveniente, sem tarifa e sem sarrafo.

As deixas de contrição são tomadas ao pé da letra,
já robôs, não entendem o que clamam os exortantes.

Com a cor do óculos e o modelo de roupas, doravante,
adiam a revisão de uma consciência que já quilometra.

Mas Tu, ó Pai, não ordenaste intransponíveis pergaminhos,
recrutaste seres humanos para nos dizer normalmente:

pois o que precisa ser resolvido deve sê-lo por meio da gente
que ata os sentimentos e as respostas no mesmo cadinho.

Senhor, a todo aquele que Te busca, és inteligível e includente,
Tua graça dialoga e nos conforta em Vosso ninho.



159159

PASTORINHA  Salmos para meus Filhos

ANA PAULA ARENDT

LIVRO 1

Psalmus 67
omine, 
majestas Tua luminosa et redemptrix,
Clara et inter scriniarios pudibunda.

Gens regulas creant ad regulandum 
Et se exprimere absurdum est.

Regulas tecnicas et frigidum incendunt sermonem,
Impersonalitatem et oboedientiam quas excogitant,
Significationes tacitas sub formulas fixas ostentant
Sermonesque inanis, absque ratione vel margine.

In regno vacuo ecce sinceritas et parresia repellitur,
Sicut causa directa et respondens rimae omni

Qua homines singuli suo capite
Quid conveniat decernat, sine mercede vel flagello.

Verba contritionis ad litteram accipiuntur,
Automata autem exhortantis non intellegunt;

Colore oculorum atque forma vestituum
Ab hac hora recensionem jam veteris conscientiae differunt.

Tu autem, o Pater, difficillima volumina non ordinasti,
Homines ordinarios ad nos adloquendos convocasti.

Nam quid solvere oportet nobis est solvendum
Ligantibus affectus responsaque in eodem vaso.

Domine, omnibus Te quaerentibus 
intelligibilis es atque includens,

Gratia Tua colloquitur inque nido vestro nos fovet.
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riador, 
Fizeste o homem, macho e 
fêmea, à Tua imagem e semelhança; 

foste portanto Criador dos 
criadores, da sua capacidade de mudança.

Reza o homem, macho e fêmea, 
para que Tu os abençôe e oriente,

mas os passos são curtos, não 
transpõem Teu tecido transparente.

Peço portanto, Senhor dos céus, que não fiquem retidos na terra
os pedidos que vão sendo a Ti enviados em hiperdulia,
pois é certo que carrega muitas dores o peito de Maria,
e suas mãos medianeiras vão alinhando as várias eras.

Senhor, mas se o homem ignora, não cresce nem cria,
sejam então refeitos os ornamentos, a atmosfera.

Sendo menos transparente, fácil e gozoso,
tornarás o mundo algo mais misterioso…

Que será de novo incentivo a então buscar
o que há no Teu princípio silencioso,

no sagrado relicário de Teu amistoso lar.
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Psalmus 68
reator, homines creasti 
masculum et feminam ad 
imaginem Tuam et similitudinem;
Ergo Creator creatorum  

eorumque ingenii ad renovationem.
Orat homo, masculus et femina, ut eos benedicas et dirigas;

Sed passus eorum breves sunt nec textum 
Tuum translucidum transgrediuntur.

Ergo, Domine caelorum, quaeso in terra ne retinentur
Petitiones Tibi missae hyperdulia

Nam certe compluris dolores pectore portat Maria
Cujus mediatrices manus saecula compluria regunt.

Domine, si homo autem id ignorat, non crescit nec creat;
Ornatus enim resque reficiantur.

Cum minus sis perlucidus, facilis, patens,
Mundum mysteriosiorem reddes…

Quid enim novi stimuli ad quaerendum erit
Quid insit principio Tuo silenti

Sacroque reliquario comitis Tui Domi?
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Salmo 69
enhor, 
a Gente tão simples, tão pouco conhecedora
quer participar, quer transformar e ser reitora 

de uma sociedade mais limpa, mais justa e batalhadora.
Tem piedade daqueles querendo um só mande em tudo

e, sem refletir, esquecem de cobrar sobre o que se é mudo:
suas atribuições mais precípuas, contudo.

Que a Tua luz constante possa elevar o nível do pensamento,
e a acidez da repulsa dê lugar a um construído argumento,

seja coisa passageira a náusea do abrupto momento.
Senhor, aproveita a vontade de engajamento,
a disposição das pessoas em saber conteúdo,

o voluntarismo de se fazer de graça inspetoras,
as muitas forças a Ti convirjam, sobretudo.

Extirpa a ignorância de si projetora,
cria canais em que possa o povo contribuir a contento,

seja a Tua gente um conjunto em funcionamento,
espelho sadio de Tua dádiva refletora.
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Psalmus 69
omine, Gens simplicior atque ignarior
Particeps fieri vult et transformare custodireque
Rem publicam mundiorem, justiorem, operosiorem.

Miserere eis qui unum tantum omnia dominare volunt
Et immeditate ea repetere obliviscuntur de quibus ille tacet

Quamvis officia illius principalia sint.

Lux Tua constans gradum elevet cogitationis
Et argumento structo acritudo cedat repulsionis;

Fugax fastidium sit abrupti momenti.
Domine, fruere desiderio obligationis
Genteque ultro sapientiam quaerente,

Voluntateque gratis parente,
Ut inspectoribus, viribus multis tendentibus in Te.

Evelle ignorantiam eminentem,
Crea modos quibus populus satis contribuere possit;

Populus Tuus conventus bene operans sit
Speculum sanum dono Tuo reflectenti.
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Salmo 70
enhor,  
Eu sou um exército de uma só pessoa. 
Já bem cedo me dou 

ordens de fazer o meu trabalho.  
E então Tu me surges, vens direto e abençoa  

esta barca mui pequena, nas tormentas sob orvalho.

Sim, ó Pai, com muito contento eu vejo as Tuas monções  
trazendo-me bons ventos, mostrando-me gente amiga; 

por vezes quem me acode nesta caminhada mendiga  
e brinda com lindos carinhos, formosas considerações.

Abençoa, Senhor, o brilho das almas com que cruzo. 
Também tecem pacientes os Teus belos tapetes de linho, 

aproveitando esses momentos para abrir um bom caminho,  
em que o homem não seja um velho recipiente em desuso. 

E eis que há mil fragatas, 
trocentas corvetas, um milhão de pinhos 

buscando comigo um sentido para o mundo ser menos escuso.
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omine, exercitus sum una sola.
Prima luce laborem 
diei incipere jubeo memetipsam. 

Dein Tu mihi appares, me advenis atque benedicis
Phaselum hunc parvulum sub rore in procellis.

Sic, o Pater, laetissime imbris Tuos vídeo
Bonos ventos mihi portantis gentemque amicam ostendentis

Quae interdum mihi succurrit hoc in itinere indigent
Et gratum fotum consiliaque pulchra donat.

Benedic, Domine, fulgorem animarum quibus obviam eo;
Et hae aulaea linea Tua texunt patientes

Hisque momentis fruentes ad bonam viam aperiendam
Qua homo recipiens vetus obsoletusque non fiat.

Et ecce mille Liburna, tot triremes, myriades naves
Mecum quaerentes 

significationem ad mundum dignum reddendum.
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Salmo 71
enhor, 
Antigamente, se morria 
no fogo, a mulher não era bruxa, 

e, assim, o alvo de uma calúnia era de todo modo condenada.  
Também hoje ressuscitam as ordálias e as cartuxas,  
e, se mergulhar na amargura, a mulher será culpada.

Ó Pai, Tu, que fizeste e ordenaste ao mundo 
fosse um lugar sem matança, sem abusos e sem adultério, 

deixaste que homens tomassem Teu lugar sem muito critério 
para interpretar Teus juízos, perjurar nauseabundos.

Senhor, abriga em Teu seio quem tenha menos forças, 
recorda que é a Ti que toda mulher deve fidelidade 

e que não é pelo número de filhos que se encontra a felicidade,
nem ter marido prova a inocência do qu’alguém distorça. 

Senhor, esclarece que são mais desenvolvidas as cidades 
nas quais as mulheres são desobrigadas de dar o corpo à força.
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Psalmus 71
omine, olim mulier venefica 
non erat cum igne mortua esset;
Sic diffamata semper damnabatur. 

Et hodie purgationes et judicia resurgunt,
Ac mulier si maeruerit scelerata erit.

O Pater, qui mundum fecisti et jussisti
Locum esse privum caedis, contumeliae, adulterii;
Homines sine ratione Tuam vicem occupare sivisti

Ad judicia Tua interpretanda pejerandumque nauseabundos.

Domine, tege in sinu Tuo qui infirmiores fuerint,
Recordare tibi omnem mulierem fidem debere,
Nec multitudine filiorum felicitatem consistere

Nec maritum innocentiam contra pravas accusationes probare.

Domine, demonstra ornatiores esse civitates
In quibus mulieres corpus vi cedere non coguntur.
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Salmo 72
osso Senhor Jesus Cristo,  
quem ama não odeia.  
Quem ama não perjura, 

quem ama busca Tua ceia:
quem ama tem veia pura. 

Em Tua ceia não excluíste 
os ambiciosos nem traidores; 

em Tua ceia, a quem quis redimiste,  
e se satisfazem os bons pastores.

Tu disseste 
que Te imitem  

os que tenham muita coragem, 
pois pior é ser dos que privem 

os outros por pouca bobagem.

Cordeiro de Deus,  
ensinaste sendo humano, 

não nos trocaste por muitos anos,
não desviaste dos divinos planos.  

E hoje temos a vida longa, 
redimida por Tua Palavra e honra, 
pés lavados na água de Tuas ondas.
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Psalmus 72
omine Noster Jesu Christe,
Qui amat non odit,
Qui amat non pejerat, 

Qui amat Tuam cenam quaerit.

A cena Tua non exclusisti
Ambitiosos nec proditores;

Cena Tua quos voluisti redemisti,
Bonique satisfaciuntur pastores.

Tu jussisti
Te imitari

Qui fortissimi fuerint;
Nam pejus est eorum esse partis
Qui alios privant propter nugas.

Agnus Dei,
Ut homo docuisti

Nec nos multis annis mutasti,
Nec a consiliis divinis declinasti.

Hodie autem vitam longam habemus,
Redemptam Verbo Tuo honoreque,

Pedesque lavatos aqua Tuarum undarum.
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Salmo 73 
(Para o Embaixador  
Pedro Fernando Bretas Bastos)

om Deus me deito, com Deus me levanto
com a Graça de Deus e do Divino Espírito Santo

Nossa Senhora me cubra com seu manto5.  

Durmo com Deus e acordo na paz do Espírito. 
A bênção do Papa, do Papa emérito e do Cristo.  
Maria amanhã, bem hoje e no pretérito disto. 

Ó Pai-Nosso Pequenino, 
Deus me guie em bom caminho, 
Nosso Senhor é meu padrinho, 

Nossa Senhora é minha madrinha.  

sete anjos me acompanhem,  
sete círios me iluminem, 

sete sinos dobrem, 
coisas ruins não me apanhem, 

nem de dia dem de noite. 

Com uma cruz em minha testa, 
me livra Nossa Senhora da foice. 

Fugiu pra longe o diabo:  
Foi morar na própria alcoice. 

Se eu dormir, ela me acorda,  
se eu rezar, ela abençoa  

Nossa Senhora nos guarde  
a alma pra sempre boa. 

5 Francisco van der Poel, Dicionário de religiosidade popular: cultura e 
religião no Brasil. Curitiba: Editora Nossa Cultura, 2013.
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um Deo cubitum eo, cum Deo expergiscor,
Cum Gratia Dei et Divini Sancti Spiritus.

Beata Virgo me pallio suo tegat.

Cum Deo dormitum eo ac pace Spiritus expergiscor
Benedictioneque Papae, Papae emeriti et Christi.

Maria cras, hodie herique.

O Pater Noster Parvulus,
Deus me bona via ducat,

Dominus Noster mihi patronus,
Mater ejus mihi patrona.

Septem angeli me comitentur
Cerae septem me illuminent,

Campanae septem sonent,
Mala me ne capiant
Diem noctemque.

Cruce super frontem
Beata Virgo me a falce liberat.

Diabolus longe fugit:
Lupanar suum habitatum iit.

Si dormio, illa me expergiscit;
Si oro, me benedicit.

Beata Virgo nobis servet
Animam semper bonam.
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Muitas flores em sua berlinda: 
Nossa Senhora é visita bem-vinda. 

Ó Trindade muito bendita, Deus nos abençoe 
hoje e sempre também.  

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: 
amém.
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Multi flores ejus in curru:
Beata Virgo hospes est gratus.

O Trinitas benedictissima, Deus nos benedicat
Hodie et semper.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti:
Amen.
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Salmo 74
anto anjo Custódio,  
diz-me uma.  
Um é o único D’us,  

um é o D’us que a minh’alma apruma.  

Santo anjo Custódio,  
diz-me duas.  

Duas são as tábuas da lei, meu tesouro,  
duas são tuas asas de nácar e de ouro. 

Santo anjo Custódio,  
diz-me três.  

Três são os patriarcas agraciados com dó:  
Abraão, Isaque e Jacó, 

três são a Trindade Santíssima: 
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, rezados em toda missa.  

Santo anjo Custódio, 
diz-me quatro. 

Quatro são as matriarcas de bons partos: 
Sara, Rebeca, Raquel e Lia, 

quatro são os evangelistas do meu dia,  
João, Lucas, Mateus e Marcos. 

Santo anjo Custódio,  
diz-me cinco.  

Cinco são os livros da Torá, 
cinco são as chagas de Cristo no altar.  

Santo anjo Custódio,  
belo anjo de Portugal, 

diz-me seis.  
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ancte angele Custos,
Dic mihi unum.
Unus est unicus D-us, 

Unus est D-us animam meam dirigens.

Sancte angele Custos,
Dic mihi duo.

Duae sunt tabulae legis, meus thesaurus;
Duae tibi sunt alae e conchis et auro.

Sancte angele Custos,
Dic mihi tres.

Tres patriarchae sunt misericordia donate:
Abraham, Isaac et Jacob;

Tres sunt Sanctissima Trinitas:
Pater, Filius et Sanctus Spiritus, laudati in omni liturgia.

Sancte angele Custos,
Dic mihi quatuor.

Quatuor sunt matriarchae bonis partubus:
Sara, Rebecca, Rachel et Lia;

Quatuor sunt evangelistae diei mei,
Johannes, Lucas, Matthaeus et Marcus.

Sancte angele Custos,
Dic mihi quinque.

Quinque sunt libri Legis,
Quinque sunt in altari plagae Christi.

Sancte angele Custos,
Angele pulcher a Portucale,

Dic mihi sex.
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Seis são as partes do Mishná, 
são seis as talhas nas bodas de Caná.  

Sexto era o mês de Isabel quando Maria lhe foi visitar.  

Santo anjo Custódio,  
diz-me sete.  

Sete são os dias da semana,  
sete as cores do arco-íris de D’us a Noé, 
sete são os dons que o Espírito emana, 
sete sacramentos fazem a Igreja em pé.  

Santo anjo Custódio,  
diz-me oito.  

Oito dias precedem a circuncisão,  
oito são as bem-aventuranças do Cristo em sermão. 

Santo anjo Custódio, 
diz-me nove.  

Nove são as sefirots da cabala e os meses da gravidez, 
nove são os coros de anjos e hierarquias de suas mercês.  

Santo anjo Custódio,  
diz-me dez.  

Dez são os mandamentos escritos por Mãos sagradas,  
dez são as virgens de candeias, cinco tolas e cinco ajuizadas. 

Santo anjo Custódio,  
diz-me onze.  

Onze são as estrelas de José,  
onze mil virgens puxam meu canto de fé6. 

Santo anjo Custódio, 
diz-me doze. 

Doze são as tribos de Israel,  
o número de apóstolos de Emanuel.  

6  Sanctorum, 11 mil virgens de Santa Ursula.
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Sex sunt partes Mishna,
Sex sunt hydriae nuptiarum Cana,

Sextus era mensis Isabel cum Maria eam isset visum.

Sancte angele Custos,
Dic mihi septem.

Septem sunt dies hebdomadae,
Septem sunt colores arcus Noe a Deo dati,
Septem sunt dona quae Spiritus emanat,

Septem sunt sacramenta quae Ecclesiam sustentant.

Sancte angele Custos,
Dic mihi octo.

Octo dies circumcisionem antecedunt,
Octo sunt beatitudines Christi orationis.

Sancte angele Custos,
Dic mihi novem.

Novem sunt sephiroth cabalae et menses graviditatis,
Novem sunt chori angelorum et ordines officiorum eorum.

Sancte angele Custos,
Dic mihi decem.

Decem sunt praecepta scripta a Manibus Sacris,
Decem sunt virgines candelas portantes, 

quinque fatuae et quinque prudentes.

Sancte angele Custos,
Dic mihi undecim.

Undecim sunt stellae Joseph,
Undecim milia virgines canticum meum fidei canunt.

Sancte angele Custos,
Dic mihi duodecim.

Duodecim sunt tribus Israel
Et apostoli Emmanuelis.
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Santo anjo Custódio,  
diz-me treze. 

Treze são os atributos de D’us7, 
treze são as varas, 

Treze as palavras que retornam aos seus8.

7 Ex 34, 6-7. 
8 Francisco van der Poel, Dicionário de religiosidade popular: cultura e religião 
no Brasil. Curitiba: Editora Nossa Cultura, 2013.
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Sancte angele Custos,
Dic mihi tredecim.

Tredecim sunt attributa D-i,
Tredecim sunt virgae,

Tredecim sunt verba quae ad suos revertuntur.
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Salmo 75 
(Para Catarina)

 D’us verdadeiro ilumina meus caminhos9, 
é o Senhor quem me fez abrir passagem.

Com chamado puríssimo e palavras de carinho, 
boas-vindas me deu em prima mensagem.

O Senhor caminhou muitos anos sozinho, 
por isso pediu que eu viesse em homenagem 
aos tributos que redimiu com pão e vinho,  
à Sua vida de autêntico amor e coragem.

Senhor, Tua palavra seja um gole de água viva 
na Tua fonte de sabedoria inesgotável.  

Cada esforço traga a mim bons convivas 
para celebrar o Teu sacrifício tão notável. 

Minhas filhas sejam de Tua Pátria nativas, 
meus filhos os soldados de Teu gesto afável.

Minha mãe me encarregou do coração do Cristo,  
ou é do Cristo o coração que me carrega? 

Abençoou-me ser panteão de cada registro  
com que um herói da Tua Pátria a si mesmo abnega. 

Altar vivo de bênçãos e de incensos previstos, 
que aos pobres ensina e aos muitos sossega.

Protege-nos, ó Pai, ó Filho, ó Santo Espírito:  
pelos Séculos dos Séculos,  

Tu jamais o negas.

9  Salmo 27 da Bíblia Sagrada. 
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Psalmus 75 
(ad Catharinam)

eus verus vias meas illuminat,
Dominus me transire fecit;

Voce purissima verbisque foventibus 
Me primo nuntio salutavit.

Dominus multos annos solus perambulavit,
Ergo me laudatum venire rogavit

Tributa a se redempta pane et vino
Atque vitam Suam amoris et virtutis.

Domine, verbum Tuum haustos sit aquae vivae
A sapientiae Tuae fonte perenni.

Labor quisque mihi bonos ferat convivas
Ad Tuum sacrificium celebrandum tam insigne.

Filiae meae a Patria Tua sint
Et filii mei milites gestus Tuus affabilis.

Materne mea curae mihi cor Christi tradidit,
An cordi Christi ego curae sum?

Me benedixit quia collectio sum cujusque inscriptionis
Qua heros Patriae semetipsum negat.

Altare vivum benedictionibus provisum et incensis,
Quod pauperes docet ac plerosque placat.

Protege nos, o Pater, o Fili, o Spiritus,
In saecula saeculorum;

Tu id nunquam denegas.
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Salmo 76 
(Para Tomás Antônio)

 Senhor me abençoou com gigante tamanho, 
meu espírito nasceu no dia da paz celebrada.

Pelo mundo correu no corpo de Seu rebanho 
a notícia de uma era alegremente reiniciada.

A imensidão do agradecimento é o meu motor,  
o trabalho em Sua messe, a porção em Seu altar, 
venha o pobre pecador se animar com um saravá  

que hei de prestar quando faltar o vigor.  
O Sagrado Coração de Maria nos abençoará  

respondendo com infinito e vasto amor.

E pescarei nas Tuas águas, e comerei do Teu pão 
e beberei do Teu vinho, partilharei com o irmão… 

Senhor, és meu Pastor, nada faltará na minha vida10,  
serei cercado de muitos frutos, 
de famílias por Ti estendidas.  
Meu panteão será de muitos 
bem unidos à Tua videira,  
bom perdão e cordilheira 

de dons que fizeste gratuitos.

Protege a minha herança,  
os versos de amor na lira, 

as bênçãos de muita esperança, 
a minha fé que de paixão delira. 
As preces de minh’alma mansa, 

que a Terra com afeto gira.

10 Salmo 23 da Bíblia Sagrada.
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Psalmus 76 
(ad Thoman Antonium)

ominus magna magnitudine me benedixit;
Spiritus meus die pacis firmatae natus est.

Totum per mundum in corpore gregis Ejus cucurrit
Nuntium temporis laete redinitiati.

Immensitas gratitudinis motor meus,
Labor in Ejus messi, portio altaris Ejus;

Miser peccator sarava animum erectum veniat
Et vigorem ei reficiam quando defecerit.

Cor Sacer Mariae nos benedicet
Immenso et infinito amore respondens.

Et in aquis Tuis piscabor, et panem Tuum manducabo,
Et vinum Tuum bibam, et cum fratre communicabo...

Domine, Pastor meus es, nihil vitae meae deerit,
Fructus multi me cingent
Et familiae a te extentae.

Pantheon meum erit multorum
Bene Tuae viti junctorum;

Bona venia et jugum
Tuorum donorum gratuitorum.

Protege hereditatem meam,
Versus de amore in lira,

Benedictiones de spe multa,
Fidem meam amore delirantem,
Preces animae meae mansuetae

Quam Terra fovens gyrat.
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Salmo 77 
(Para João Davi)

 minha alma 
encontra no Senhor um refúgio11:

jardim de flores, rochedo de aves, brisa ensolarada, 
água e umidade em quantidade bem dosada, 
meditando nos mil perdões de Teus adágios.

Senhor, protege-me e socorre-me sempre! 
Tua mão vem em meu apoio, jamais estarei sozinho, 

terei plantado nos corações de vizires e vizinhos 
a bondade que me ensinaste desde o ventre.  

Com Tua régua de perdão, eu perdoo e vou prudente.

O Senhor me faça e me guarde bem indigente 
de louvar Teus desígnios e melhores dons 

disto meu canto e meu pranto regendo os sons 
que ensinaste aos reisados que vão para a frente.

O meu corpo seja panteão de homens penitentes,  
Tua seiva nutra a vida se fazendo recorrente.  

Muitos sejam comigo felizes, ilustrados, contentes… 
Senhor, frutifica a minha família, quem se fez Tua gente.  

Nossa Senhora Aparecida, cuida 
de meus Filhos incessantemente.

11 Salmo 91 da Bíblia Sagrada. 
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Psalmus 77
nima mea in Domino refugium invenit:
Hortum florum, saxum avium, auram apricam,

Aquam et umorem bene temperatos 
Meditantis mille venias Tuorum dictorum.

Domine, protege me et mihi succurre sempre!
Manus Tua auxilio meo venit, nunquam solus ero,
In cordibus magorum et proximorum plantavero

Bonitatem quam me docuisti a ventri.
Regula Tua clementiae perdono et prudens maneo.

Dominus me reddat et servet indigentem valde
Consilia Tua laudare et dona meliora

Quorum sonos cantus et planctus mei regunt
Quos regalibus praecepisti qui progrediuntur. 

Corpus meum Pantheon sit virorum paenitentium,
Sucus Tuus vitam nutriat quae redeat.

Multi mecum felices sint, illustrati, laeti;
Domine, fecunda familiam meam, quae tua facta est.

Beata Maria Virgo Aparecidae, curae 
Filios meos habe incessabiliter.
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Nota da autora

Gostaria de esclarecer ao leitor que não tenho certeza de que o que vejo são 
anjos, nem se o que me ocorre são mensagens divinas, porque sou uma pessoa 
cética, racional. Contudo, mesmo duvidando fosse possível, a dúvida também 
deve favorecer a possibilidade. De modo que obedeço ao que me ocorre diante 
dessas belíssimas visões celestiais que a vida nos proporciona. Certos momentos 
e coincidências inexplicáveis nos fazem ficar em dúvida se a ideia que nos ocorreu 
é nossa, ou se são uma mensagem, desígnio, tarefa. De maneira que cumpro, sem 
nenhuma pretensão de santidade, porque estas orações que escrevo para meus 
Filhos me foram sobretudo necessárias para lidar com as dificuldades na vida, 
em um cuidado espiritual. Talvez sua utilidade também sirva ao leitor.  

Eu pessoalmente procuro deixar sempre aberta a porta ao pecado, porque 
tendo cometido muitos deles, tenho receio de buscar um caminho que os ignorasse, 
pois assim perderia a minha própria história e identidade. Também porque vi 
muitos buscando observar estritamente o caminho da virtude, pela doutrina, pela 
doxologia ou apenas pelo carisma, fugindo de dar explicações sobre a própria vida. 
Ter não apenas as virtudes como meta, mas também os pecados que se comete 
bem em vista de si mesmo, parece-me algo muito importante para evitar o erro 
do proselitismo. Constatei muitas pessoas que buscaram se ater à perfeição do que 
deve ser feito, como regra na Igreja, cometendo contra mim muitas crueldades 
e agindo com grande indiferença. Eu gostaria de evitar esse caminho. Por vezes 
reclamo, mas não deveria: pois como diz o ditado latino, muito melhor é sofrer 
uma injustiça do que cometer uma. 

Assim, evitando ignorar o que estamos vivendo, tendo consciência de que 
apesar de muitos pecados, não busquei praticar o mal contra ninguém, eu me 
entrego à necessidade de refletir e de encontrar respostas. Como disse o notável 
escritor Victor Hugo: a Justiça começa na consciência. Sei que as palavras não são 
suficientes, que é necessária também a obra. Contudo, tendo graças ao bom Deus 
me dedicado a muitas obras, eu me recordo dos textos sagrados, em 2 Macabeus 
15: as boas palavras de fé, muito mais do que os escudos e espadas, podem ter um 
grande efeito sobre o nosso ânimo. São as boas palavras que podem nos conduzir 
à vitória que Deus almeja: uma vitória sobre o mal. No início era a Palavra! E 
assim vieram as boas obras. 

Explico, portanto, que estas orações fazem parte de um exercício espiritual 
recomendado pelo Mestre, de perdoar 7 vezes 77, conformando 7 livros com 77 
orações. Tive a impressão de um ler um silêncio e olhar misterioso em Nosso 
Senhor Jesus Cristo ao ensinar isso aos Apóstolos, como se houvesse um presen-
te, uma revelação especial de algo que não sabemos, ao final.  Portanto resolvi 
escrever para ver o que há depois desse monte que Ele nos apontou e que, tenho 
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Adnotatio Auctoris
Lectorem certiorem facere mihi liberet me incerta esse an quae video angeli 

sint vel quae mihi animo comparent nuntia divina sint, quia persona dubitans 
rationalisque sum. Nihilominus, cum id dubium putem, dubitatio autem ista 
possibilitati favere debet, ut ei quod mihi comparet paream coram visionibus 
talibus caelestibus quas vita nobis parat. Nonnullae occasiones harumque 
inexplicabilis concursus ita dubitare nos cogunt utrum cogitatio quae animo 
nobis venerit nostra sit an nuntium, consilium officiumve, ut eam exsequar 
sine ulla postulatione sanctitatis, quia his precibus quas Filiis meis scribo opus 
mihi fuerunt praesertim ad obeundas difficultates vitae spirituali ritu. Fortasse 
utilitas ista lectori quoque serviet.

Equidem semper portas sinere apertas peccatis conor, quoniam vereor, 
cum pleraque commiserim, ne viam quaeram quae sic ea negligat, ut cursum 
vitae meae vel quis sim obliviscar. Etiam quia plerosque vidi qui stricte viam 
virtutis observare quaerebant per doctrinam, doxologiam vel puro charismati, 
cum explanationes vitarum suarum praebere omitterent. Non solum virtutes 
metae habere, sed etiam peccatorum commissorum rationem habere opus esse 
valde mihi videtur ad errorem proselytismi vitandum. Plerosque perfectioni 
agendi haerentes esse pro regula in Ecclesia probavi, qui in me multas crude-
litates commiserint aut mecum egerint neglegentissime. Via ista libenter mihi 
vitanda videtur. Nonnunquam queror, cum mihi querendum non sit: nam, ut 
sententia dicit, melius est injustitiam ferre quam facere.

Igitur, curae habens id quod patimur sentiensque me nunquam quaesivisse 
in peccatis meis alicui malefacere, me officio dedico meditandi responsaque 
inveniendi. Sicut notabilis auctor Victor Hugo dixit: Justitia in conscientia 
incipit. Verba scio non satis esse, opera quoque enim opus est. Attamen, ope-
ribus multis bono Deo juvante cum me dedicaverim, sacras scripturas recordor 
apud 2 Maccabaei 15: bona verba fidei, potius quam clipea et gladia, animum 
nostrum regere magnopere possunt. Bona verba nos ad victoriam ducere pos-
sunt quam Deus desiderat: victoria adversus malum. In principio erat Verbum! 
Ergo bona opera venerunt.

Explicandum igitur est has preces exercitationem spiritualem componere 
praecepta a Magistro ignoscendi septies septuaginta septem, ita ut septem 
libros septuaginta septem precum constituat. Aliquid silentii mysteriique mihi 
animadverti visum est in aspectu Nostri Domini Jesu Christi cum id Apostolos 
doceret, velut si ibi quidquid abditi doni revelationisve ignotae nobis esse. 
Ergo scribere decrevi ut quid post montem hunc quem Ipse indicavit certeque 
ascendere potuit et cujus horizontem thesaurumve noverat magno cum labore 
consecutum.



188 189
PASTORINHA Salmos para meus Filhos

Ana Paula Arendt

certeza, Ele próprio conseguiu escalar e sabia o que tem na paisagem, ou de 
tesouro valoroso, depois de todo esse esforço.

As orações foram escritas durante o exercício de missão permanente na Em-
baixada do Brasil em Lomé, em 2018, mas versam sobretudo sobre acontecimentos 
no Brasil, o meu País, na minha vida pessoal, também sobre outros eventos no 
mundo. Eu havia aceitado a missão a fim de obter as condições necessárias para 
exercer meu direito de visita nos finais de semana, feriados e recessos escolares 
a meus filhos, os quais residiam em Montevidéu, Uruguai. Minha boda foi decla-
rada nula pela Santa Igreja, depois de um doloroso divórcio civil, e um Tribunal 
brasileiro acolheu sevícias diversas. Com isso produziu uma sentença inconsis-
tente e inexequível, muitíssimo dolorosa. Mesmo provadas as maldades como 
pretextos falsos, não foram depois disso retornados meus Filhos ao lar materno. 
Tampouco era a sentença de um Tribunal laico compatível com meus rendimentos, 
nem com a minha disponibilidade para vê-los. Sabemos que a igualdade entre 
homens e mulheres é uma grande mentira: um pai não pode assumir a função 
materna, nem vice-versa. O poder secular, em sua imensa estupidez, ao invés de 
defender uma discriminação positiva, para que homens e mulheres possam gozar 
de iguais direitos, observando essas diferenças, resolveu ignorá-las, e tratar-me 
como tratam os homens do sexo masculino. Penso reprovável o que fizeram: o 
exercício da maternidade demanda necessariamente uma convivência presencial, e 
essa presença, na infância, é necessária em maior medida que a presença paterna, 
a qual pode e deve ser exercida pelo exemplo. Contudo ambos os direitos foram 
negados a meus filhos: a boa convivência materna e o bom exemplo paterno.  

Não havia vaga para ser removida para Montevidéu, ou para cidade mais 
próxima em que residiam meus filhos, e era necessário um salário em dólares 
para poder adquirir passagens, estadias e longos deslocamentos, em função dos 
altos valores de passagens e estadias uruguaias. Como mulher divorciada, per-
cebi um grande preconceito das pessoas no Brasil e um consistente esforço de 
ignorar pleitos; o que é inconsistente com um Código Civil que prevê o direito ao 
divórcio, com um Código Canônico que prevê a possibilidade de um casamento 
ser declarado nulo, ou com a legislação que condena abusos contra mulheres. 
Para muitos efeitos, as pessoas seguem ignorando o que defendem, como se o 
valor de uma mulher dependesse exclusivamente de um casamento civil e de 
suas aparências externas. Defende-se o esforço de proteger uma mulher, apenas 
quando uma mulher não precisa… Constatei também que proteção e respeito à 
maternidade e infância no Brasil tampouco é respeitada ainda pelas as autori-
dades, como pede a nossa Constituição. Foi muito triste para mim ver homens 
e mulheres casados recebendo um tratamento melhor e atencioso, como se não 
fosse vergonhoso desrespeitar a isonomia. E quem melhor recorrer em busca de 
uma resposta de Justiça, senão a Deus? As reações que o Judiciário propunha 
produziam um grande desrespeito, numerosas fricções e aumentavam hiatos. 
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Preces scriptae sunt dum legatione permanente Brasiliensi fungebar Lomé, 
in anno Domini 2018, sed praesertim de rebus gestis in Brasilia Patria mea, 
de conversationibus vitae meae, deque rebus gestis universe in orbi terrarum. 
Legationem acceperam ad condiciones necessarias obtinendas juris visitationis 
filiorum meorum habitantibus in Montevidéu, Uruguai, in finibus hebdoma-
dum, diebus festis feriisque scholasticis. Nuptiae meae irritae declaratae sunt a 
Sancta Ecclesia post acerbum divortium civilem, et forum Brasiliense quoddam 
saevitias nonnullas sanxit. Sic judicium sibi contrarium et impossibile exsecutu 
produxit dolorosumque valde. Etiam comprobatis malevolentia et falsis prae-
textis, Filii mei ad larem maternum redditi non sunt. Nec judicium Fori laici 
opibus meis, nec ad eos videndos possibilitati meae congruum erat. Aequalitas 
feminarum virorumque magnum mendacium esse scimus: pater officio mater-
no fungi non potest nec vice versa. Potestas saecularis ingenti stultitia, cum 
positivam distinctionem defendere posset ut viri et feminae aequali jure frui 
possent discriminibus talibus obtemperanter, ea neglegere decrevit et mecum 
agere sicut cum viris agitur. Dignum opprobrio id puto quod fecerunt: officio 
materno cohabitatione opus est, et praesentia hac opus est prima in pueritia 
magis quam praesentia paterna, qua exemplo fungi potest et oportet. Haec 
jura duo autem filiis meis denegata sunt: bona cohabitatio materna et bonum 
exemplum paternum.

Locum non erat ut in Montevidéu ad habitandum irem vel in oppidum propius 
quo filii mei habitabant, opusque mihi stipendio dollarum erat ad acquistandas 
tesseras aërovehiculorum, adque impendendam in deversoria longumque iter 
pecuniam propter magna pretia tesserarum et deversoriorum uruguaiorum. 
Ut mulier divortio affecta, opinionem praejudicatam Brasiliensium animadverti 
constanter enixorum ut querelae neglegerentur; quod contrarium est Codici 
Civili jus divortii praebenti, vel Codici Juris Canonici possibilitatem irritum fieri 
matrimonium praebenti, vel legibus quibus vis in mulieres vetatur. Ad istas res, 
complures quod defendunt adhuc ignorant, velut si mulieris pretium solo ma-
trimonio civili specieque faciei niteretur. Praesidium mulieris tum curae habetur 
cum ipsi eo usus non est… Neque colitur praesidium observantiamque matribus 
pueritiaeque in Brasilia ab auctoritatibus, sicut poscitur a Constitutione nostra. 
Tristissime cum nuptis maritisque agi vidi melius diligentiusque quam mecum, 
velut turpe non esset aequitatem contemnere. At ad quem recurreretur ad res-
ponsa obtinenda Justitiae nisi ad Deum? Responsa a judicibus exacta maximum 
spretum et attritum generarunt spatiaque augebant. Spes quaedam quaerenda mihi 
erat in Deo ut tot vulneribus mederer utique ab eo quod me vulnerabat reficerer.

Africa se mihi obtulit in locum accipientem multae vitae! Legationes illa in 
terra commeatum praeter ferias praebebat, qui me cum Filiis meis esse sinebat 
saepius quam si in Brasilia fuissem, natione finitima Uruguai. Interea in Lomé 
historiam culturamque didici Africam Brasiliae nectentem, conciliis consultis 
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Alguma esperança tive de buscar em Deus para remediar tantas feridas e me 
refazer do que machucava. 

A África se mostrou um lugar acolhedor, de muita vida! Os postos diplomá-
ticos naquele continente contam com um afastamento temporário adicional, além 
das férias, que permitia estar com meus Filhos com maior frequência do que se 
estivesse no Brasil, um país vizinho do Uruguai. Em Lomé, nesse entretempo, 
conheci a história e cultura que ligam a África ao Brasil, participei de reuniões, 
de atividades sociais e encontros para prevenir violência urbana e entre os jovens, 
como feiras de literatura, festas dos astros e seminários na universidade; e tam-
bém de ações de caridade para evitar o recrutamento de crianças soldados por 
djihadistas, para manter seguras as fronteiras daquele país, contra o terrorismo. 
Integrantes do autodenominado estado islâmico estavam sendo dispersos pelo 
Sahara, como uma estratégia de aliviar conflitos no Oriente Médio, e essa dis-
persão foi felizmente acompanhada pelos melhores especialistas em inteligência. 

Tive grande honra de observar reuniões, de escrever textos e de participar 
de iniciativas culturais para criar maior espaço para as mulheres africanas na 
política, tendo sido uma primeira presidente do Congresso daquele país eleita. 
Havia um clima muito positivo e amistoso! Também sempre pude me consultar e 
aprender com uma delegação de amigos israelenses, para entender melhor como 
combater o radicalismo, e sobre a importância do papel mediador e contempori-
zador da mulher nos espaços públicos. Em parte aquela ameaça de grupos sendo 
dispersos provocava tensões que os governos da África Ocidental enfrentaram 
com muita altivez e bravura, o que aumentou também a conexão entre aquela 
região e outros países. Os governantes africanos demonstraram muita sabedoria 
ancestral, pois os movimentos extremistas que se voltavam para obter o poder 
pela força estavam permanentemente em busca de triunfos absolutos. Impedindo 
essa possibilidade absoluta e sendo fraternos e solidários uns com os outros, os 
líderes africanos conseguiram criar uma barreira importante ao radicalismo. Em 
2018, Lomé sediou a Cúpula regional africana de contra-terrorismo. 

Quanto a mim: rezava para valer. Afinal, aquele trabalho também contribuía 
para um mundo mais seguro para os meus Filhos. As orações também são uma 
tentativa de buscar alívio no Senhor ao receber notícias do Brasil, que naquele 
momento se encontrava em um momento político bastante polarizado e belige-
rante, em função das eleições presidenciais. Talvez meu olhar estivesse muito 
mais voltado para o Brasil do que para o lugar onde eu estava, e é no Brasil e na 
minha preocupação com familiares e amigos que essas orações começam. Não 
raro recebia muitas provocações, desprezo e escárnio, ao reivindicar o exercício 
da maternidade ou por simplesmente ter as minhas opiniões políticas, no meu 
espaço; e por vezes era grande o desgosto ao ler declarações e posicionamentos 
de compatriotas, nas notícias, na sociedade brasileira em geral. Portanto, essas 
orações foram necessárias para conseguir sublimar situações difíceis. 
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conventibusque particeps facta sum talibus ad violentiam urbanam minuen-
dam inter juvenes, quales conventus litterarum, festae siderum et colloquia 
universitaria, necnon charitates ad delectus puerorum vitandos ab exercitibus 
djihadistis atque ad finis nationis illius tuendos a terrore. Sodales status dicti 
islamici per Sahara dispergebantur studio contentionum levandarum in Oriente, 
quae dispersio a callidissimis ministris intelligentiae feliciter investigata est.

Maximum honorem habui textuum scribendorum consiliorumque susci-
piendorum ut plus spatii mulieribus Africanis in re publica crearetur, cum prima 
tunc femina praefecta Concilium nationis illius creata esset. Prosperae et aequae 
conditiones erant! Legationem amicorum Israelensium semper consulere atque 
intemperantiam in re publica impugnare discere potui, necnon conciliationem 
compositionemque a mulieribus effectas in re publica. Minae illae turmarum 
dispersarum contentiones genuerunt quibus res publicae Africae Occidentalis 
maxima virtute magnanimitate se opposuerunt, quo etiam societas inter illam 
regionem et alias nationes aucta est. Principes Africani sapientiam magnam 
maiorum ostenderunt, nam intemperantes qui vi imperare volebant victorias 
absolutas continenter quaerebant; quibus impeditis invicem fraternitate soda-
litateque, principes intemperantiae magnum impedimentum objecerunt. Anno 
Domini 2018, Lomé Concilium Regionale Africanum contra terrorem ordinavit.

Equidem orabam valde. Opus illud tandem ad tutiorem mundum Filiis 
meis attinebat. Preces hae conatus quoque sunt ad curam mihi levandam cum 
nuntia a Brasilia mihi venissent, quae tunc commovebatur scisaque erat propter 
summa comitia. Forsit conspectus meus potius adversus Brasiliam volvebatur 
quam ad locum quo eram, et a Brasilia curisque pro necessariis amicisque meis 
preces hae incipiunt. Provocationes, spretum irrisionemque saepe passa sum de 
postulatione officii materni vel de meris opinionibus politicis meos intra finis; 
interdum me maxime paenitebat declarationum sententiarumque concivium in 
nuntiis atque in civitate brasiliensi generaliter. Ergo precibus his opus fuerunt 
ad conditiones difficilis superandas.

In Brasilia quoque maxima strages nostrae aetatis accidit: incendium maximi 
Musei naturalis historiae Americae Latinae ob deficientem conservationem. 
Etiam locus erat quo Petrus II natus est – princeps doctissimus inter eos quos 
Brasilia habuit – necnon magnorum eventuum historicorum, quo Lex Aurea 
sancta est, qua servitus sublata est. Orbis terrarum passus est, sed pauci in 
Brasilia offensi sunt. Opes erant, sed ad alterum propositum directae sunt; 
cum autem lucide qui culpandi essent appareretur, potestates nihil fecerunt. 
Amissio rerum illarum irreparabilis. Illa tempestate simulacrum facere mandavi 
Throni et sceptrum Regis Adandozan ex acacia, ligno arcae Testamenti, ex 
exemplaribus delectissimis collectionis Africanae rerum mearum, cujus artifex 
Magister Komla fuit, qui mirabiliter eundem defectum corporis patiebatur ac 
Aleijadinho, unus inter maximos sculptores brasiliensis.
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No Brasil, aconteceu também uma das grandes tragédias deste século: o incêndio 
do maior museu de história natural da América Latina, por falta de manutenção. 
Era também o local onde nasceu Dom Pedro II, o governante mais culto que o 
Brasil já teve, e um local de grandes eventos históricos, onde foi assinada a Lei 
Áurea, a declaração que aboliu a escravatura. O mundo inteiro padeceu, mas poucos 
no Brasil se exasperaram. Os recursos existiam, mas foram desviados a outro 
propósito, e diante da clareza sobre os responsáveis, as autoridades nada fizeram. 
As perdas dos objetos são irrecuperáveis. Na ocasião mandei fazer uma réplica do 
Trono e cajado do Rei Adandozan, em acácia, madeira da arca da Aliança, um dos 
itens mais importantes da coleção africana, dos meus assentamentos pessoais. O 
autor foi Mestre Komla, o qual, para minha surpresa, tinha a mesma deficiência 
física que um dos maiores escultores brasileiros, o Aleijadinho. 

Acabei por descobrir também que o Togo se localiza justamente na região 
que outrora havia pertencido ao Reino do Daomé, de onde havia sido enviado 
inicialmente o antigo trono do mais cruel de todos os Reis africanos. Adandozan 
havia vendido a mãe do rei legítimo, Na Agontime, como escrava ao Brasil, quando 
ele era ainda um menino. Quando Guezo cresceu, conseguiu depor Adandozan. 
Foi ao Brasil procurar sua mãe com ajuda do Imperador brasileiro. Como não 
a encontrou, enviou o trono do facínora ao Brasil, porque não queria guardá-lo 
em seu país. Na África, pela tradição, o trono de um rei não pode ser destruído. 
Foi guardado no Museu Nacional e perdido no incêndio, mas tendo em vista que 
um descendente de D. Pedro II, a quem desejo muito bem, sofreu demasiado com 
a perda do acervo, pedi recriá-lo, para consolar seu coração. Fiquei pensando se 
deveria recriar o trono de alguém que foi tão cruel a ponto de vender a mãe de 
um herdeiro legítimo do trono como escrava. Contudo olhando para a História, 
pensei em como seria importante registrar o grande mérito e imenso amor de 
Guezo, que conseguiu destituir um tirano e, mesmo adulto, jamais foi capaz de 
esquecer sua mãe, tendo percorrido o Brasil com seus Embaixadores em busca 
dela. Isso para mim foi suficiente: pensar que um grande amor foi maior que a 
crueldade que todos supunham temível e insuperável. Essa conclusão me pareceu 
digna o suficiente para ter reconstruído esse registro. Hoje a réplica do trono 
está no Museu de Cultura do Togo, sob os cuidados da Quaestor do Congresso 
Nacional Togolês, para que possa ser oportunamente enviado a um descendente 
de D. Pedro II, hoje no Congresso Nacional do Brasil. Apenas um item certamente 
não será suficiente para recompor as coleções de D. Pedro II, mas penso que 
resgatar a nossa civilização brasileira depende de pequenos gestos. 

Enquanto escrevia estas orações se transcorreu também o ano em que houve 
mais um atentado a um concorrente à Presidência da República. As autoridades 
policiais investigaram e concluíram, ao analisar os vídeos e áudios do momento 
em que o atentado se sucedeu, que se deveu a um "ato isolado de uma única mente 
doentia". Aquele evento também ocasionou um grande choque na sociedade bra-
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Togo tandem esse reperii in eadem regione cui ante Regnum Daomé fuerat, 
unde antiquitus thronus crudelissimi regis Africani missus erat. Adandozan 
matrem regis legitimi, Na Agontime, adhuc pueri in servitutem Brasiliae 
vendidit. Cum Guezo crevisset, Andadozan abrogavit inque Brasiliam ivit ad 
matrem quaerendam juvante Imperatore brasiliensi; cumque eam non reperi-
isset, thronum scelesti ad Brasiliam misit, quia in natione sua eum tenere non 
volebat. More Africano thronus nullius regis destruitur. Incendio amissus est; 
cum tamen quidam a progenie Petri II quem valde diligo passus sit nimium 
pro amissa collectione, illum thronum recreari jussi ad cor ipsius consolandum. 
Simulacrum throni hodie in Museo Culturae Togo est curante Quaestore Concilii 
Nationalis Togolensis ut cuidam a sanguine Petri II opportune mittatur nunc 
sellam tenenti in Concilio Nationali Brasiliensi. Unum solum exemplar certe 
satis non erit ad collectiones Petri II recomponendas, sed parvulis gestis opus 
esse puto ad civitatem Brasiliensem nostram confortandam.

Illo in anno vis candidato Principatus Rei Publicae iterum allata est. Po-
testates custodiariae, cum imaginibus sonisque eventus violenti incubuissent, 
id accidisse concluserunt ut "sejuncta gesta unius mentis insanae". Eventus 
ille civitatem brasiliensem obstupuit valde propter responsum immane adver-
sariorum, qui facinus meritum putabant, cum id manifestatio insanitatis ejus 
qui scelus commisit evidenter fuisset. Observata multo maiore tranquillitate 
comitiorum in aliis nationibus locupletioribus, thema studii doctoris gradus 
mei excogitare coepi de vi in rebus politicis, cui consilio exsequendo opes 
tempusque reperire spero.

Quamquam Africa magnas virtutes possidet, ut hospitalitatem et familia-
ritatem quibus ibi recipimur, desiderium Patriae nostrae sempre remanet, ut 
vigilarem et orarem utcumque quae a Brasilia legebam audiebamque concoquere 
non potui. Conditiones laboris in Africa non multum diversae ab eis quibus 
assueti sumus: vis electrica, aqua tubulata vel ludi conversatioque quae in Patria 
nostra invenimus saepe deficiunt. Orare cum suavi cantu amicorum Africanorum 
prima luce festinantium dum provocationibus respondere omittebam magnam 
pacem traquillitatemque mihi praebuit. Exercitatio ista bonam conversationem 
magnamque voluptatem atque consolationem attulit.

Absentibus Filiis, donec eos visum in Uruguai non ibam neque ei in Afri-
cam, necnon e laetitia commorationum, commentaria de motibus animi quos 
eis narrare vellem conscripsi, cum ut mater quaecumque tempestates illas in 
quibus adesse mihi permissum non est volverem ac me non semper adesse 
posse novissem quando creverint. Eis placere poemata spero, quae interdum 
conturbata et vix cohaerentia visum iri agnosco, quia semper in temporibus 
maximi cruciatus conscribebantur; verumtamen illa quod re vera vixi recludunt. 
Fortasse lector laudi sinceritatem matris ordinariae ducet quae se explicare 
Filiosque amari se novisse et amorem meum ad eos pervenire vult. Sic amor 
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sileira, pela reação grotesca dos opositores, dizendo a tragédia merecida, diante 
do que evidentemente era uma manifestação de loucura do autor do crime. Tendo 
observado tão maior tranquilidade nas eleições em alguns países desenvolvidos, 
naquele momento comecei a planejar o estudo de meu doutorado, sobre a temática 
de violência política, um projeto para o qual espero encontrar recursos e tempo.

Embora a África tenha grandes virtudes, como a hospitalidade e a familia-
ridade com que somos recebidos, sempre resta um sentimento de saudade de 
nossa Pátria, o que me levava a estar atenta e sempre orar quando não conseguia 
digerir tudo o que lia e ouvia do Brasil. As circunstâncias de serviço na África 
não deixam de ser muito diferentes das quais estamos habituados: nem sempre 
há acesso a energia elétrica, água encanada, ou o lazer e convivência como en-
contramos em nosso País de origem. Orar sob a leve cantoria de meus amigos 
africanos correndo cedinho, ao invés de lamentar a distância, evitando responder 
a provocações, conduziu-me a uma grande paz e tranquilidade. Isso me trouxe 
um bom convívio, grande satisfação e consolo. 

Na ausência dos meus Filhos, enquanto não os visitava no Uruguai e enquanto 
não me visitavam na África, e também durante a felicidade dos encontros, tomei 
nota, portanto, dos sentimentos que gostaria de deixar a eles, pensando, como 
toda mãe, nesses períodos em que me impediram de me fazer presente, e também 
refletindo que nem sempre poderei estar disponível para cuidar deles, quando 
estiverem mais velhos. Espero gostem das mensagens, por vezes conturbadas e 
incoerentes, é verdade, porque sempre escritas nos momentos de maior sofrimento; 
mas que refletem o que efetivamente vivi. Talvez o leitor encontre algum mérito 
na autenticidade da uma vida de uma mãe comum, de explicar-se, de querer que 
meus Filhos se sintam amados e que meu carinho chegue a eles. Quem sabe 
assim o meu amor por eles supere todo e qualquer obstáculo. Como os amigos 
e familiares gostaram e pediram que eu prosseguisse, publico e compartilho. 

A. P. Arendt.
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meus omne et quodcumque impedimentum superet. Amicis familiaribusque 
probantibus rogantibusque ut pergerem, librum edo partiorque.

A. P. Arendt.



Ana Paula Arendt, pseudônimo de R. P. Alencar, 
é poeta e diplomata brasileira. 

Mãe de Catarina, Tomás Antônio e João Davi. 
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