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Cordel baseado no livro "Saúde e Plenitude: um caminho 
para o Ser" de Roberto Crema 

1 

Vivemos um tempo maravilhoso e aterrador 

Momento de passagem muito especial 

Tempo de ouvir a mutação 

Das notas na melodia universal  

Somos todos testemunhas privilegiadas 

Compreender isso é essencial 

2 

Momento histórico desafiador 

Da Idade Moderna à Transmoderna viajar 

Da Idade da Razão para  

A Idade da Consciência passar 

É possível perceber a Luz 

E o nascimento da nova Idade chegar 

3 

Mas certamente há dois caminhos 

E um deles precisamos trilhar 

O caminho dos mutantes que seguem  

Ou dos dinossauros que preferem se soterrar 

Excluindo-se da herança evolutiva da civilização 

E você vai evoluir ou esclerosar? 

  



4 

A nova Idade é um convite 

A inteireza do Ser em nós trabalhar 

A fragmentação entre mente e coração 

Precisamos agora superar 

O termo-chave é holístico 

Nosso todo é preciso resgatar 

5 

No alvorecer da idade Moderna 

Foi proscrito a subjetividade e o coração 

Pois sábios homens trouxeram luz ao mundo 

Com a Científica Revolução 

Mas caminhamos marcadamente  

Para o extremo polo focado na razão 
 

“No fecundo século XVII aconteceu o nascimento impactante da idade 
moderna ocidental cujo ocaso estamos presenciando.” 
 

6 

Agora outra revolução da inteligência 

Convoca quem é sensível e mais atento 

Soprando uma brisa suave e irreversível  

Agita as ondas nesse momento  

Para trabalhar não só o lado material 

Mas no interior buscar refinamento 



7 

No universo psíquico, interior 

Precisamos agora investir 

E essa Ecologia do Ser deve 

No plano social e ambiental refletir 

Ousaremos conectar o amor e o saber 

Ou arrogantes velhas certezas seguir? 

8 

Seres eretos a conectar Terra e Céu 

É a nossa humana condição 

E é promissor constatar 

Que em diferente cultura e ocupação 

Há pessoas despertando para fazer 

Essa fantástica e necessária renovação 

9 

Nascem abordagens holísticas 

Que promovem uma interconexão 

Salto qualitativo na apreensão da realidade 

Do Homem com o Todo faz a religação 

Promovendo saúde e plenitude 

Numa vivificante e inclusiva visão 

  



10 

Liberdade, valores e autotranscendência 

Um belo corpo filosófico - atitudinal 

Sem observá-lo corre-se o risco 

Do perigo do vazio existencial 

Trazido pela fragmentação do humano 

Levante-se! Desperte seu Ser Espiritual! 



 

 

“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.  

 


