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A MINHA TERRA VOLTO AGORA 

 

 

 A minha terra volto agora, 

com a alma cheia de lembranças 

 e a saudade me devora  

 no reencontro de esperanças. 

 

Volto a rever velhos conhecidos, 

a dizer-lhes que vivo além da morte 
 E que a sina de minha sorte, 

traz ao peito novos amigos. 

 

 Sinceridade lhes falo certeiro, 

 o mundo não muda a cavaleiro. 

A vida não passa sem sentido, 

a renovação caminha e espera. 

 

O sonho fica na mente do bem 

que a caridade entoa. 

A vibração de amor que se sente, 

o chamado do evangelho soa. 

 
E agora penso em tudo o que fiz, 

sobre tantas lutas e guerras. 

Se o desejo de raiva das feras, 

fui capaz de ser feliz. 

 

As lágrimas que emocionam o coração, 

de nada adiantarão depois,  

se não houver, 

grande renovação interior. 

 

Meu amigo, agora te estendo a mão, 

pensando em teu bem e de todo o meu coração. 
Levo a sua tristeza para bem distante, 

em um lugar, a onde jamais estiveste antes. 
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Para só a paz em tua casa adentrar, 

como um sol de manhã a bronzear 

e minha oração te acariciar 

e assim me sentir confortado, 

porque senti-me ao teu lado. 

 
E sinceramente fui capaz 

de ceder-te um olhar, 

de afagarte o rosto e sentir-me 

em pleno gosto por a ti ajudar. 

 

Quero dizer-te agora, 

que antes de ir-me embora, 

sentir-te mais aliviado, 

o pensamento lhe será aclarado. 

Para tudo fazer. 

 

E assim tua felicidade,  
me fará crescer muito feliz. 

E assim contemplando o que fiz, 

sentirei então, o verdadeiro significado, 

da palavra irmão. 

 

Muito obrigado querido freqüentador, 

seja de lá onde for, 

da cidade de Santo André, 

seja lá, do Sumaré. 

 

E você de São Bernardo 

que também carrega o seu fardo, 

ou de São Caetano este município, 
pequeno mais urbano. 

  

Se você é mineiro ou baiano, 

paulista, carioca ou alagoano, 

eu quero te amar... 

  

E assim saberei que posso te dar, 

toda a paz do meu coração 

e dizer com certeza e toda emoção 

fiquem com Deus, meus irmãos.                    Inocêncio 

 


