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Cordel baseado no livro O Evangelho de Sri Ramakrishna

PARTE I
1
A meta da vida humana
É a Deus realizar
Por isso é fundamental
Disciplina espiritual praticar
Escolha o seu caminho mas lembre
Que todos os outros deverá respeitar
2
Medita sempre em Deus
Que é a pura felicidade
Voe alto na contemplação
Alcance a real liberdade
Aproveite seu tempo na Terra
Para preparar a eternidade
3
Acalma tua mente
Venha em Deus se abrigar
Não permita pensamentos
Para longe te levar
Mas se isso acontecer
Você pode recomeçar

4
Pois cada tentativa de meditar
Não é de modo algum tempo perdido
É esforço no caminho da vida
Não se sinta desiludido
Não desperdice esse tempo
Do tempo que te foi concedido
5
Na Morada da Bem Aventurança
Nossa mente deve se deter
Pois só Nela poderemos
Os frutos da vida colher
Ela é a Arvore que concede os desejos
Só Nela devemos permanecer
6
Por que deveríamos então
As folhas e frutos calcular?
Discutir dogmas e filosofias
Só vai nos intoxicar
O Ser é Insondável, Onipotente
Como querem a Ele limitar?

7
Nascemos neste mundo
Para aprender a adorar
Por isso adquirir esse amor
É o que devemos buscar
“Chupar a manga para ser feliz
Pois para isso viemos ao pomar.”
8
O que é “Deus” para os cristãos
O Hindu irá chamar
De Rama, Krishna Iswara
Ou de outro modo nomear
É Allah para os muçulmanos
Não se deve por isso brigar
9
O que o cristão chama de “água”
O Hindu de “jal” vai chamar
É “pani” para o muçulmano
Mas a água em si não vai mudar
Portanto não discuta
Fique apenas a saborear

10
Se um espinho entra no pé
Use outro para tirar
Depois jogue ambos fora
Assim também abandonar
Conhecimento e ignorância
Para somente Deus alcançar

“Chupe a manga, não brigue pela casca. Todas as religiões conduzem ao único
Deus” (Sri Ramakrishna)

PARTE II
1
Deus mora em todos os seres
Mas Sua maior concentração
É o que nós chamamos
De Divina Encarnação
Pois a mesma água está na gota
Mas no mar tem maior concentração
2
O Vinho do Santo Nome
Você deve sempre beber
Na garrafa do mantra
Constantemente permanecer
Somente isso é que trará
Bem aventura para nosso Ser

3
O Guru te dá a base para
Que possa transformar
No néctar mais doce
E assim poder degustar
O Vinho Mais Saboroso
Que às alturas vai te levar
4
Mas para isso acontecer
Deve alimentar o coração
Com o desejo de que na alma
Se faça a grande transformação
Tenha a Loucura Divina
Que é a Sagrada Intoxicação
5
Ansiamos por descanso
Mas não podemos encontrar
Não sabemos de onde viemos
E onde vamos parar
Numa roda de lágrimas e sorrisos
Estamos sempre a rodar

6
Portanto tome refúgio em Deus
Siga o caminho da retidão
Sinta que é Seu instrumento
Essa é a reta posição
Não se prenda em amarras
Siga a trilha da devoção
7
Como se pode explicar
A pura e sincera devoção?
Palavras não podem dizer
O que acontece no coração
Nossa mente racional
Não encontra explicação
8
Ele é o Bem Amado de noss’alma
Que mais se poderá querer?
Só Ele enche a alma
Para reencontrar seu Ser
Além de nomes e formas
Só a Ele pertencer

9
O Homem pensa que faz
Essa é sua ilusão
Até que venha a ter
Do Ser Supremo a visão
Tomando refúgio só Nele
Siga o caminho da devoção
10
Venham, venham todos!
Cantem o Nome do Senhor
Venham, venham todos!
Descansar no Seu amor!
Venham, venham todos!
Provar desse Doce Sabor!

“Se até você e eu existimos, por que Deus não existiria?” Sri Ramakrishna

“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.

