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APRESENTAÇÃO
Este livro é uma gota d’água no oceano da paz, como na
história de um passarinho que insiste em apagar o incêndio na floresta
levando no bico um pouco de água a cada viagem, relacionando ao
pássaro, este livro representa o pombo da paz, que insiste levar a paz
ao mundo. Descrevendo a paz de todas as formas poéticas possíveis,
englobando todas as formas de paz.
Brincando com as palavras, transformando a paz em música,
rimas, expressando teorias científicas e populares, como medida de
reflexão.
Você vai encontrar neste livro, a paz, o amor, a fraternidade,
até a solidão.
Depois que você viajar na leitura deste livro, você não será
mais o mesmo, um pouco dele vai ficar dentro de você, ou no mínimo
você ficará em um estado de prontidão para a paz.

Reginaldo Paz

QUERO PAZ NO MUNDO
JAPÃO
Nagasaki e Hiroshima
Bomba atômica
Total destruição
Triste sina
VIETNÃ
Em gritos corre uma criança
Despida
Angústia, sofrimento e dor
Terríveis lembranças
Desrespeito a vida
BRASIL
Cana de açúcar,
Grande produção
Nada doce
Terror da escravidão
ALEMANHA
Holocausto
Nazismo atrocidades
Maior horror da humanidade
ESTADO ISLÂMICO
Crueldades, decapitação
Fanatismo, religioso
Anticristão
Pura desumanidade
Sem compaixão
Chega!! Quero paz.
Fraternidade, amor
E união

LUTANDO PELA PAZ
Em busca de fraternidade mundial
Redução da guerra
Pessoas sem igual
Lutam com determinação
Nessa terra
Jesus Cristo
O maior exemplo de amor
Sua vida por nós entregou
Para todos da escravidão espiritual salvar
O amor fraternal ao mundo propagou
Sua história fez a contagem do tempo mudar
Antes e depois de Cristo
Passamos o tempo a registar
Até os dias de hoje
Muitos, suas lições de vida e amor
Vivem a propagar
Nelson Mandela
Lutou para acabar a discriminação racial
Lutou pelos negros e pelos brancos
Viverem em igualdade
Depois de 27 anos na prisão
Chegou a presidente da sua nação
Martin Luther King
Pastor
Um grande ativista
Para defender os negros muito lutou
A história dos negros transformou
Exigido para os negros
Igualdade, liberdade
Pois isso muito ele clamou
Dalai Lama

Cultiva estados mentais
A generosidade e a compaixão
A todos conduz
Orientando a busca da paz interior
A todos os mortais
Extinguindo a escuridão espiritual.
Com amor e luz
Mahatma Gandhi
Lutou pela paz sem armas
Defendeu os princípios
Da não violência
Com amor responde,
“A não violência traz paz a alma”
Kailash Satyarthi,
Luta para escravidão infantil acabar
Diz “que as algemas a escravizar
Não sejam mais fortes do que
A busca pela liberdade alcançar”
Malala Yousafzay
Luta pelo direito
Das meninas irem a escola
Disse “as canetas e os livros ,
São as mais poderosas armas”
Para o mundo transformar
Essa pequena grande frase
Munda a sua história

PAZ NA FAMILIA

Paz no mundo
Paz todo dia
Depende de paz na família
Diante de toda tecnologia
De toda ciência
Toda sabedoria
Tudo no mundo depende
De paz na família
Paz na escola
Paz no trânsito
Qualquer transformação
A chave está
Promover na família a união
Para fortalecer a igualdade
Para pacificar a sociedade
Paz na família
Deve ser a prioridade
Tirando da família a fome
“Educando a criança,
Não puniremos o homem”
Protegendo a infância
Para um mundo de paz
Na família está a esperança

FILHO DO AMOR

Sou filho do amor.
Sou um menino legal.
Sou fruto do homem,
Nasci natural.
Sou filho da paz, do carinho e do amor
De um sentimento profundo
Representando a minha dor.
Se coisas feias eu fiz,
Bonitas também sei fazer.
Sou feliz
Amo a vida pra valer.
Luto, não corro e não danço.
Minha dança é da vida atual.
Quero viver só de paz
E não ver o mundo infernal.
Não adianta você me compreender.
Se eu erro,
Errado é você.

FILHA DA PAZ
És filha dos céus
Bela como anjo
Inquieta o carrossel
Harmoniza o banjo
Faz-se pedra, doce nuvem
Colore o arco-íris
Sete cores uma ruge
Oito cores mil amores
O mundo transforma
O rege como sinfonia
Tristeza vai embora
Tudo é: Alegria, alegria
Faz-se amor e paz
Potencial energia
Aniquila a dor
Propaga puro amor
És flor, natureza
És brisa, encanto
Formosa beleza
Faz-se luz, doce canto
Princesa, ANDRESA.

CIA DA PAZ
Sou feliz todos os dias
Graças ao amor da minha família
Sinto imensa paz e alegria
Quando recebo abraços das Marias
Maria Lúcia
Maria Lucinalde
Maria Lucineide
Maria Lucivone
Assim sigo em paz e com fé
Quando recebo abraços dos Josés
José Reinaldo
José Regivaldo
Sinto-me muito amado
Quando recebo abraço do Ronaldo
Imensa paz com certeza
Quando recebo beijo da Andresa
Meu coração bate mais forte
Com os abraços dos meus clones
São meus três filhos
Andresa, James e Johnny
Sinto paz que brota da terra
Amor sem igual
Como flor que nasce na serra
Com os abraços de minha esposa
Andréia
Alento amor conjugal
Maior paz ainda sinto
Propagar esta paz a todos insisto
Assim como por Deus existo
É paz de Jesus Cristo

PAZ PAIS

MÃE:
Brilham meus olhos ao ver-te sorrir
PAI:
Meus olhos dizem o amor que sinto por ti
SOU FELIZ:
Por ter vocês junto a mim

PAZ DE MENINO

No riacho banhado por bambus
Mergulhei como vim ao mundo
Para caçar camarão pitú
Em um segundo peguei um
As mulheres as roupas lavavam
Conheci uma linda negra menina
Piscando o olho a paquerava
Dei-lhe um beijo embaixo d´água
Mais gostoso ainda foi no mato
Colher araçá
O mais astuto ato
Foi subir o pé de ingá
Nas travessuras de gurí
Além de correr no pasto
E tomar banho no rio Siriri
Bom era colher adicurí
E na hora de ir embora
Gostoso de verdade
Era comer carambola
Aí! que saudade.

