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Cordel baseado no Tratado de São Gregório de Nissa (Liturgia das
Horas vol 3 p. 354)
1
Toda ação do Homem
Se inicia em seu pensamento
Portanto com o que pensas
Deves ficar sempre atento
Orar e vigiar sem cessar
É necessário em cada momento
2
Pensamento, palavra, ação
É o caminho a examinar
Se traz alguma perturbação
É o ego a se disfarçar
Apegue-se ao Santo Nome
Para essa luta ganhar
3
É preciso que diligentemente
Se ponha a examinar
E nesse magnífico discernimento
A água da lama separar
Pois o que a lama consegue
É o brilho da alma apagar

4
Só o que é completamente livre
De desordenada afeição
Relaciona-se com o Cristo
E é essa orientação
Que devemos sempre dar
Ao pensamento, palavra, ação
5
O interior e exterior do Homem
Deve sempre se harmonizar
Pois o que nos vem do Cristo
Tranquilidade vai gerar
Ele é o Príncipe da Paz
Disso tente sempre se lembrar
6
E esse nome de Cristo
Precisamos expressar
No nosso modo de vida
Ser “cristão” é vigiar
Somente quem a si vigia
Vê o Cristo ressuscitar

7
“É o Cristo que vive em mim”
Ele é a Pérola de Grande Valor
Primogênito entre irmãos, Rei da Paz
Portanto de um reino é possuidor
Seu Reino não é deste mundo
É o Reino de Amor
8
Desta Fonte de Água da Vida
Nós precisamos beber
Pois a água lamacenta
Nos fará adoecer
É nas Águas cristalinas
Que encontramos nosso Ser
9
Mas a pureza dessa Água
Precisamos preservar
A Fonte é o Cristo e Dele
Flui até a nós chegar
Se o regato permanece límpido
À Fonte vai se assemelhar

10
Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus
É uma ortodoxa repetição
Mas você pode escolher
Alguma outra invocação
O importante é permanecer
Em contínuo estado de oração

“Ó vós todos que estás com sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro,
apressai-vos, vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite
sem nenhuma paga.” (Isaías 55,1)

“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.

