
O P O E T A D O P O V O

 





S e r g i o A s t e t e 
 

O P O E T A D O P O V O

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 2009 
peregrinoopoeta@yahoo.com.br 



 
Nenhuma parte deste livro pode ser 
utilizada ou reproduzida, por qualquer meio 
ou forma, seja digital, fotocópia, gravação 
etc. Nem apropriada ou estocada em banco 
de dados, sem autorização do autor. 

 
 
 
 
 
 
 

Capa e Diagramação 
Luiz Urtado 

 
Revisão 

Maria Teresa Bartolo 
Rodrigo Neri da Cruz 

Vanderson Dias 
Érica 

Luiz Urtado 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright©2009 Sergio Astete, Marli de Castro 



 

 
 
 
 
 

Agradecimentos 
 

A Deus, a minha esposa Marli de Castro, a minha 
mãe Paulina, a meu pai adotivo Miguel Escalante, a minha 
cachorrinha Princesa Peregrina, a meus gatos Peregrino 
JR. e Primavera Peregrina, ao povo brasileiro pelo amor 
que profetizam aos seus irmãos, e a todos os meus irmãos 
deste planeta, em nome de Jesus de Nazaré lhes agradeço 
pelo amor e confiança que me brindam para continuar 
sonhando. Este livro foi feito com muito amor pensando em 
você e em seu coração. Sinta-se romântico ou romântica, 
chore de emoção. As águas que correm pelos olhos são as 
que nascem da alma e mantém vivas a ilusões. 

Agradeço eternamente a Sra. Maria Thereza 
Bartolo, a Sra. Regina Moura Correa, a Sra. Márcia 
Sampaio e a Sra. Elza Alehceeff, a Igreja de Sant’Ana 
Piraí – RJ e a meu Superior Religioso o Irmão Totó 
por apoiarem e acreditarem neste projeto. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Este livro foi escrito com a tinta do coração como 

garantia. 
 
 
Os livros jamais morrerão, pois as palavras são 

eternas. 
 
 
Os escritores não se fazem, nascem e se mantém em 

pé com o amor de seu povo. 
 
 
Um povo sem poeta é um povo sem alma. 



 

Sumário 
 

Peregrino, levante-se! .................................................................................. 9 
Cantando com alegria ................................................................................. 10 
Natal ........................................................................................................... 10 
O poeta ....................................................................................................... 11 
Semeando amor ......................................................................................... 12 
Lágrimas de rosas ....................................................................................... 13 
Oportunidade ............................................................................................. 14 
Sementes de amor ...................................................................................... 14 
Batendo a 20 ............................................................................................... 15 
Semente de Deus ........................................................................................ 15 
Não diga nada ............................................................................................. 16 
Teu olhar ..................................................................................................... 17 
Nós .............................................................................................................. 17 
O amor está primeiro ................................................................................. 18 
Como eu te amo ......................................................................................... 18 
Te amo ........................................................................................................ 19 
Me dá .......................................................................................................... 19 
Felizes festas ............................................................................................... 20 
Esperando teu amor ................................................................................... 21 
O amor ........................................................................................................ 22 
O médico ..................................................................................................... 23 
A roleta ....................................................................................................... 23 
Surpresa ...................................................................................................... 24 
Bonequita ................................................................................................... 24 
É certo ......................................................................................................... 25 
Amor da minha vida .................................................................................... 26 
O homem quando é homem....................................................................... 27 
O trem dos sonhos ...................................................................................... 27 
Eu te amo .................................................................................................... 28 
Os pássaros ................................................................................................. 29 
Uma poesia ................................................................................................. 30 
Te amo ........................................................................................................ 31 
O amor ........................................................................................................ 32 
Coração ....................................................................................................... 33 
Pensando .................................................................................................... 34 
Lembranças ................................................................................................. 35 
A pomba e eu .............................................................................................. 36 
A oficina ...................................................................................................... 37 



 

Uma estrela ................................................................................................ 38 
A família unida jamais será vencida ............................................................ 39 
Deus Pai ...................................................................................................... 40 
Um poema .................................................................................................. 41 
Nosso Pai .................................................................................................... 41 
Unido como irmão ...................................................................................... 42 
Olhar do amor ............................................................................................. 44 
Romance de vento e água .......................................................................... 45 
Noite ........................................................................................................... 46 
A magia do amor ......................................................................................... 47 
Vida ............................................................................................................. 48 
Romances na cama ..................................................................................... 49 
O peregrino ................................................................................................. 50 
Falar com Deus ........................................................................................... 51 
Fala-me ....................................................................................................... 52 
Um poema feliz ........................................................................................... 53 
Mil anos ...................................................................................................... 54 
Senhores dos caminhos .............................................................................. 55 
O futuro ...................................................................................................... 56 
Hoje............................................................................................................. 57 
A estrada do deserto .................................................................................. 58 
A vida .......................................................................................................... 59 
Os dez mandamentos de um poeta ............................................................ 60 
Prego de nenhum prego ............................................................................. 61 
Romance do Sol e da Lua ............................................................................ 62 
Jesus Rei da Amizade .................................................................................. 63 
Um grande amor ......................................................................................... 64 
Felizes festas ............................................................................................... 65 
Ama-me ...................................................................................................... 66 
Te peço ....................................................................................................... 67 
Rosas ........................................................................................................... 68 
Gata gatou .................................................................................................. 69 
O amor ........................................................................................................ 70 
Ser ............................................................................................................... 71 
Chegou ........................................................................................................ 72 
Cada dia é ano novo ................................................................................... 73 
Os anos ....................................................................................................... 74 

 



9 

Peregrino, levante-se! 
 
Ao cair levante-se, 
um golpe não e uma queda 
não dobre os braços 
porque jamais sentirás o abraço 
de nosso irmão que morreu 
com os braços abertos 
por amor ao mundo. 
Ao cair levante-se, 
o Senhor quer um exercito de pé. 
A vitória é nossa esperança 
com um futuro de fé. 
Não abaixem os braços  
que vai chegando  Jesus de Nazaré. 
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Cantando com alegria 
 
Caminhando cantando com alegria eu vou 
em uma viagem de poesia. 
Pensando em teu amor, mil poemas nasciam. 
E mais me batia o coração. 
Multiplicaram-se as centelhas vivas. 
De minha humilde inspiração. 
 
 

Natal 
 
O natal chegou 
nasceu um grande amor, 
cantemos com alegria 
cantemos com muita paixão 
nasceu neste dia 
nosso irmão O Salvador 
Jesus de Nazaré. 
Na terra de Jerusalém 
uma estrela se acendeu 
e todo o planeta, 
de amor se vestiu. 
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O poeta 
 
Me cansei de estar sentado 
E caminhei. 
Me cansei de caminhar 
E corri. 
Me cansei de correr 
E deitei. 
Me cansei de estar deitado 
E pensei. 
Me cansei de pensar 
E fui feliz. 
Me cansei de ser feliz 
Mas não me cansei  
De viver, porque a vida 
É uma poesia, 
 
    E eu sou este poeta. 
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Semeando amor 
 
Não caminhamos com homens 
Fazemos por eles 
Semeando paz e amor 
Colhendo cultura e amigos 
Levando mensagem 
Em um conjunto de letras 
Caminhamos porque somos peregrinos 
Como as aves aprendemos a voar 
E mergulhar nas profundas águas 
Para perceber que nelas também há vida 
E se tem alguma queda 
Não perdemos a fé 
Porque a fé mantém a alma vida 
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Lágrimas de rosas 
 

Cheia de amor e ternura, lágrimas de rosa. 
Abençoadas são nos jardins dos milagres. 
De joelho está meu coração agradecendo a Deus. 
Pela mãe que me deu. 
Neste mundo compreensivo onde o céu é azul, 
és minha mãe milagrosa, minha sombra e minha luz, 
Na fé e na esperança para carregar a minha cruz. 
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Oportunidade 
 

Dificuldades se apresentaram, problemas também. 
Tudo ficou escuro ao meu redor. 
Meus passos ficaram dormidos em tentações. 
A sombra que me guia me abandonou. 
A paciência se perdeu no limite da ignorância, 
mas a esperança sempre ficou junto com a fé. 
Deus acendeu mais uma vez minha luz, 
para jamais voltar a cair 
 

Sementes de amor 
 

A paz é uma semente de amor,  
para colher entre os seres vivos. 
Conservando os animais, respeitando a natureza. 
A beleza humana é um mar de sentimentos. 
Não contaminemos sua riqueza, 
Para não o encontrar a pobreza em nosso coração. 
O humano é um animal de sentimento. 
O maior sentimento é a vida. 
Semeamos a paz ! 
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Batendo a 20 
 

Teu olhar me atrai, 
teu sorriso me provoca. 
Que alegria louca, quando me amas, 
me diverte e me faz sentir um guerreiro valente, 
mordendo os dentes e te amando perdidamente. 
Em sua gaiola de amor está meu coração 
           batendo a 20 
 

Semente de Deus 
 

Tua voz me chama para a consagração, 
Estou preparado para receber sua benção. 
Águas vivas que correm pelas montanhas, 
Águias das alturas, está em chamas o meu coração. 
O senhor encheu minha alma de ternura, 
Para agradecer sempre o presente. 
Por a vida neste mundo, 
E por meu irmão o salvador. 
Sou peregrino semeador de esperanças, 
E a esperança que levo... 
São as sementes que Deus me deu. 

         Amém. 
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Não diga nada 

 
Não posso ocultar o que sinto, se o coração 
me acelera a cada momento. De meus lábios 
brotam: Te quero, te quero... Não posso 
evitar é o calendário do prazer onde todo 
tempo é carnaval. Teus beijos me fazem 
enlouquecer o ano inteiro estou no ar. 
Conhecer-te me fez bem, minha alma voltou 
a nascer, aquela solidão morreu. 
Estou ao teu lado e estou no ar, tuas carícias 
me fazem sonhar, viver com ternura me faz 
delirar gritar eu não posso, prefiro te amar 
mulher dos meus sonhos te amarei até o final. 
Não diga nada, não precisa, o amor que 
você sente se nota em teu sorriso humilde e 
romântico, a vida te vestiu para este 
romântico e sincero sonhador. 
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Teu olhar 
 
Teu olhar é um poema. 
Ao teu lado me sinto 
um romântico poeta. 
Grito que te amo 
aos quatro ventos 
e me apaixono por 
teu amor 
com uma poesia... 
Vinte e cinco horas pensando em você 
 
 

Nós 
 
Os ricos fazem amor 
em colchão com lençol de seda, 
nós fazemos na areia 
olhando as estrelas. 
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O amor está primeiro 
 

Escuta meu coração que está cantando de felicidade 
Uma canção chamada alegria 
E disse, te amo poesia 
Meus pensamentos são sinceros, puro e verdadeiro 
Romântico de baixo desse céu 
Te apresento meu amor 
E a voz do coração disse te quero 
Escuta por favor... o amor está primeiro 
 
 

Como eu te amo 
 
Teu amor de andorinha 
Está batendo na minha porta. 
Queria a resposta meu amor, estava esperando 
Para que seja primavera todo ano 
Tens que me amar como eu te amo. 
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Te amo 
 
Te amo te adoro! 
Tu és meu tesouro 
Que vives em meu coração 
Como uma estrela, te iluminas na minha mente 
E viro louco sem teu amor 
Por que te amo...perdidamente 
 
 

Me dá 
 
Me de seu amor quero teus beijos, 
Me dá uma ilusão, 
Um segundo para dizer-te o que sinto. 
Palavras que nascem da alma 
Com garantia do coração, 
Não nascem duas vezes... 
Escuta por favor! 
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Felizes festas 
 
Natal se veste 
De amor, prosperidade 
União e esperança 
Os trompetes aos ventos 
24 princesas no céu 
Anunciam o nascimento do Rei 
Todo o planeta está em festa 
Nasceu Jesus de Nazaré 
Na terra Santa, na terra de Jerusalém 
Uma estrela se ilumina com ternura e prazer 


