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A rosa, o lírio do campo e o cacto. 

 

O amor é algo muito maior do que nós 

É o que nos torna humanos 

É o que nos salva do pranto 

É o que nos mantém sós. 

 

Dentre os diversos tipos de amor, o próprio, o romântico, o fraternal  

Eu conheci nestes tempos três, o altruísmo, o divino e o ancestral. 

 

Eu tinha um amor, um amor profundo, um amor amigo, um amor que era meu 

E então, ele foi indo embora, disse que precisava ir e me deu aDeus. 

Eu tentei segurar, lutei, chorei mas não consegui 

Não podia prendê-lo, o amo demais para sufoca-lo, então deixei-o ir. 

 

Então, corri para o outro amor, reencontrei Ele na verdade, conversei, chorei e orei 

E eu disse: Que seja feita a Tua vontade 

E assim eu supliquei, aguentei e orei. 

Ele me disse: "No amor não há medo; o amor verdadeiro afasta o medo.", ele é vivaz 

E naquele amor havia medo, mas no Dele havia paz. 

 

Então ele se foi, e eu caminhei, e a quarentena veio, e o amor Dele também. 

E nestes tempos de solitude o Verdadeiro Amor me conforta com paciência 

Me mostrando no dia a dia as pessoas da minha convivência. 

 

Ele me fez perceber que queremos tanto o amor lá de fora 

 Que paramos de dar bola  

Ao amor aqui de dentro 

 Uma palavra amiga, uma faxina conjunta, um jogo em família. 

 

Porque aqui dentro vemos os defeitos, os pecados, e isso machuca, destrói 

Mas "Quem ama tudo suporta, tudo espera, tudo crê.", tudo constrói 

E assim é o amor em família e o amor próprio 

 E assim é o amor Dele por nós. 
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