Concurso Internacional de Trovas Clássicas
da OMT – China (Trovas Premiadas)

TROFÉU LI BAI*
TEMA MÍSTICO/S; MÍSTICA/S

****************************************
Vencedores
****************************************

1º Lugar
Mundo místico, de sonho,
foi nossa infância inocente...
Que lá de cima, eu suponho,
anjos brincavam com a gente.
José Almir Loures
Astolfo Dutra/MG
-----2º Lugar
Ao místico, não me apego,
nem me iludem sonhos vãos;
mas, sinto em tudo que pego,
força oculta de outras mãos!
Professor Garcia
Caicó/RN
------

3º Lugar
Tens tal mística no olhar
e nos lábios tal doçura,
que imagino, ao te beijar,
estar beijando a ternura...
A. A. de Assis
Maringá/PR
-----4º Lugar
Minha alma se revigora
quando em silêncio eu contemplo
a suavidade que mora
na mística paz de um templo!
Carolina Ramos
Santos/SP
-----5º Lugar
Místico é viver, somente,
no amor... na paz... na alegria,
e sentir um Deus presente,
fonte de pura energia.
Silvia Maria Svereda
Irati/PR

****************************************
Menção Honrosa
****************************************

1º Lugar
É sempre místico o instante
em que, no seio da terra,
uma semente pulsante
seu véu da vida descerra! ...
Maria Helena Oliveira Costa
Ponta Grossa/PR
-----–
2º Lugar
A mística em teu olhar
tem magia, sedução;
é fogo que, sem queimar,
acende minha paixão.
Mário Moura Marinho
Sorriso/MT
------

3º Lugar
Místico amor sensual,
aprendi a me guiar
pela bola de cristal
que há na luz do teu olhar!
Arlindo Tadeu Hagen
Juiz de Fora/MG
-----4º Lugar
A noite que nos enleia
ganha contornos artísticos
quando brilha a lua cheia
dentro dos teus olhos místicos.
Jerson Lima de Brito
Porto Velho/RO
-----5º Lugar
É certo que uma oração
tem um místico poder:
pois, de joelhos no chão,
consigo aos céus ascender.
Edweine Loureiro da Silva
Saitama/Japão

****************************************
Menção Especial
****************************************
1º Lugar
Vi num olhar penetrante,
a emanar boa energia,
algo místico, brilhante,
que vem de Deus – a alegria!
Mifori
São José dos Campos/SP
-----2º Lugar
Sem entender os arcanos
dos místicos dogmas seus,
vagueiam seres humanos,
nos labirintos de Deus.
Francisco Gabriel Ribeiro
Natal/RN
------

3º Lugar
Há na mística da cruz
um poder que fortalece
quem, na treva, se conduz
pela força de uma prece!...
José Manuel Veloso Galvão
São Paulo/SP
-----4º Lugar
Mística lua vermelha,
na magia, soberana,
do amor acende a centelha
e a nossa noite engalana.
Márcia Jaber
Juiz de Fora/MG
-----5º Lugar
Fazer trova eu gostaria,
sobre a beleza da flor,
mas, jamais transmitiria
todo o seu místico olor!
Cláudio de Cápua
Santos/SP
****************************************
NOVOS TROVADORES
****************************************
1º lugar
Ser místico é ver a vida
com muita sabedoria,
é sentir a alma envolvida
na luz que o céu irradia.
Maria Amélia Baptista Mérida
São Gonçalo/RJ
-----2º lugar
Em mística plaga eu sigo,
filha de um sopro divino.
Campeando amor, busco abrigo,
pois fiz do céu meu destino.
Sinclair Pozza Casemiro
Campo Mourão/PR
------

3º lugar
A Rosa Mística é bela
deslumbrante como aurora.
Sua beleza na tela
traz o perfume de outrora.
Ângela Carreiro Moreira Pacheco
São Gonçalo/RJ
-----4º lugar
Místico reza e procura
se achegar ao Criador.
Vai em busca de uma cura,
que é o sonho do sofredor !
Maria Zilda da Cruz
Santos/SP
-----5º lugar
Na busca de liberdade
para a sua infinitude,
no místico, na amizade,
encontrou a plenitude.
Agnes Izumi Nagashima
Londrina/PR
****************************************

