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BHAGAVAD GITA
1
Bhagavad Gita é Escritura Sagrada
E é um texto atemporal
Que nasceu na cultura Hindu
Mas é herança essencial
Para todos aqueles que querem
Avançar na busca espiritual
2
Seja qual for o caminho religioso
Ele pode dar contribuição
Pois o Gita fala da batalha
Que acontece em nosso coração
E fala de um caminho
De auto-superação
3
Pois foi no campo de batalha
No meio de grande desilusão
Que o guerreiro Arjuna
Iniciou sua transformação
Saindo do vazio paralisante
Que o deixava sem ação

4
Um conselho lhe é dado por Krishna:
Pare e fique a observar
Os exércitos que estão
No campo querendo guerrear
Esse conselho serve para nós
Se a batalha de pensamento estourar
5
Quantas vezes na vida
Não conseguimos enxergar
A solução de um problema
E nos deixamos arrastar
Pelo desânimo imobilizador
Que parece nos despedaçar!
6
Por isso o Gita é utilizado
Também na Psicologia
É cheio dos ensinamentos
Da universal sabedoria
Que existe em todas as religiões
E também na Filosofia

7
Foi cantado por Raul Seixas
Pois é um clássico de espiritualidade
Não pertence só aos hindus
Mas é herança da humanidade
É guia importante para todos
Que buscam o LOGOS, Verdade
8
O discernimento é o caminho
Da sabedoria espiritual
E no meio da luta da vida
Descobrir é essencial
Que é Imanente e Transcendente
A Sabedoria Imemorial
9
Isso é importante porque
Na vida só há regeneração
Quando o Homem encontra o Bem
Que mora em seu coração
Não pode ser como uma casa
Que sem dono fica na escuridão

10
Busque a comunhão com o Divino
Sempre que sua batalha estourar!
O Gita ensina também
Que há muitos caminhos para chegar
Por isso toda religião
Nós precisamos respeitar!

“A poesia de cordel é uma das manifestações mais puras do
espírito inventivo, do senso de humor e da capacidade crítica do
povo brasileiro. É esta, pois, uma poesia de confraternização
social que alcança uma grande área de sensibilidade.”
— Carlos Drummond de Andrade

O cordel é um gênero literário escrito na forma rimada e
impresso em folhetos. É uma manifestação cultural típica do
nordeste, hoje presente em várias regiões do Brasil. Seu nome
tem origem na forma como os folhetos eram expostos
tradicionalmente nas feiras livres, pendurados em barbantes.

Em 2018 a literatura de cordel foi reconhecida como patrimônio cultural
imaterial do Brasil.

