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O ano dois mil e vinte 
Trouxe para a humanidade 
Uma  surpresa inaudita 
Que virou calamidade... 
Uma doença esquisita, 
Contagiosa e maldita, 
Sem parâmetro de igualdade.  
 
Originária da China 
Esta doença infeliz 
Transpôs os continentes 
E centenas de países, 
Infectando a humanidade 
Na maior velocidade, 
Ceifando vidas felizes. 
 
A COVID-19 
Com’ é identificada, 
É “mãe” do CORONAVIRUS, 
Esta peste desgraçada, 
Que possui micro-organismos 
E empurra para o abismo 
A pessoa infectada. 
 
De início até parece  
Uma “gripezinha” besta, 
Precedida de cansaço, 
Com tosse e dor de cabeça, 
Febre, frio  e resfriado... 
Compadre, tenha  cuidado, 
Se algo disso lhe apareça! 
 
 

Prevenir é a melhor coisa 
Mais do que remediar. 
Para evitar o contágio 
E a doença propagar, 
Lave, lave, bem as mãos 
Com água limpa e sabão. 
E álcool-gel pra completar! 
 
Use a máscara protetora, 
Pra não se contagiar, 
Nem  contagiar os outros 
Quando de perto  falar. 
Aliás, é bom saber 
Que a melhor coisa a fazer 
É  em sua casa ficar. 
 
“FIQUE EM CASA”, já ouvimos, 
Tantas vezes,  esta expressão! 
Mas  a teimosia é grande 
Muitos não escutam, não!  
A doença é prepotente, 
Combatamos  urgentemente 
Com  a colaboração. 
 
O CORONA intrometido 
Chegou aqui no Brasil 
No final de fevereiro 
Devagarzinho e sutil,  
Assim  sem querer querendo 
Foi injetando o veneno 
E já matou uns  cinco mil. 
 
 



 
O isolamento social 
Tem sido uma tentativa 
Pra  diminuir o risco 
Dessa força transmissiva. 
Evite aglomeração, 
Cancele o aperto de mão 
E a conversa excessiva. 
 
Assim como as escolas, 
Diversas repartições, 
Também  fecharam as portas 
Por medida e restrições... 
O cenário social, 
Deixou de ser o normal, 
Causando desolações! 
  
Nas famílias, as crianças, 
Interrogam com aflição: 
“Mãe, quando é que acaba isso?” 
-“ Filho, não sabemos, não...” 
Diz a mãe, preocupada, 
Fortemente desolada, 
Com a real situação! 
 
Nossos pátios do colégio 
Tristonhos...  Sem vibração! 
O vazio silencioso, 
É de cortar coração... 
Quando por ali passamos, 
Fortemente nos lembramos, 
Do “festivo” barulhão! 
 
O Brasil e o mundo inteiro 
Sofrendo  essa provação... 
“E DAÍ”?  o  “seu JAIR” 
Contrariando a Nação, 
Não sei se por brincadeira, 
Convidou Brasília inteira 
Pra comer um  CHURRASCÃO. 

 
Mas isto vai melhorar  
Temos esperança e fé! 
Eu confio no Deus-Amor, 
E em Jesus de Nazaré, 
Em Maria Auxiliadora,  
Nossa fiel protetora! 
E disso não arredo o pé! 
 
Os  cientistas já revelam 
Uma possível vacina.  
A solução vai chegar, 
Não só com a cloroquina. 
Mas, sobretudo ela vem 
Com a força e o amor que tem, 
O poder da Mão Divina! 
 
Não  há crise que não traga 
Sinais de transformação... 
Como será o amanhã, 
Após a superação 
Dessa horrível pandemia? 
Que a luz de um novo dia 
Traga a paz  e  união! 
 
Nestes dias de angústias, 
De lutas e aflições, 
Fiquemos no isolamento,  
Longe de aglomerações. 
Temos muito o que fazer, 
Mas nunca vamos esquecer 
De crescer em orações! 
 
Rezemos pelos doentes 
Que sofrem nos hospitais, 
Pelos médicos e enfermeiros  
E tantos pessoas mais. 
Pela a humanidade inteira, 
Pela nação brasileira, 
Pela saúde e a PAZ! 


