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maior é demonstrar a importância do exercício do amor em
toda e qualquer circunstância.
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Prefácio
Diz a praxe que um prefácio deve falar um pouco
do autor, da obra ou de ambos. Fiquei alguns dias refletindo sobre o que escrever e resolvi focar no autor — Delcy
Gonçalves, meu pai.
Acreditem, falar de meu pai não é difícil. É uma vida
rica em histórias sobre a trajetória de um grande homem.
No entanto, mais do que histórias, falar sobre meu pai é
falar sobre valores: é falar sobre família, honestidade, solidariedade, honra e alegria.
Família que deve estar sempre unida e ser uma referência de proteção, ajuda, suporte e amor.
Honestidade em qualquer situação não importando
as consequências, pois a verdade deve ser encarada permanentemente.
Solidariedade baseada em constantemente fazer aos
outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós.
Honra de sempre manter e cumprir a sua palavra, pois
a palavra de um homem é o que ele tem de mais importante.
E alegria de ser capaz de fazer os outros sorrirem, pois
o sorriso representa um momento sublime que nos aproxima
mais de Deus.
Assim eu cresci, assim fui criado. Por um homem de
valores sólidos e inflexíveis que, ao longo de toda a minha
vida e não só de minha infância, me educou, principalmente,
pelo exemplo, mais do que por palavras.
Aprendi a valorizar a família como um centro divino
de amparo e de fortalecimento, um núcleo amor, quer seja
nos sábados de feira e brincadeiras em torno da cozinha,
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quer seja nos dias de chuva e goteira, nas obras intermináveis, no calor de Realengo, nas idas ao HPM – Hospital da
Polícia Militar)… O fato é que tudo terminava bem quando
estávamos todos juntos.
Entendi muito cedo a importância da honestidade em
tudo, mas em especial na vida profissional. Tenho recordações muito profundas e queridas das minhas idas com
papai ao trabalho, em que me causava grande orgulho ver o
respeito que todos tinham por ele. Fui abordado inúmeras
vezes, por diversas pessoas, que me diziam basicamente a
mesma coisa: “Seu pai é um homem bom e honesto, aprenda
com ele”. Isso definitivamente é uma coisa muito boa para
se ouvir sobre o seu pai.
O que dizer sobre solidariedade em se falando do meu
pai? Eu acredito que meu pai deva ser uma das pessoas mais
solidárias que já existiu. Em tudo. Nunca importou quem,
nunca importou onde, nunca importou quando; meu pai
sempre ajudou a todos, às vezes além dos limites de suas
possibilidades materiais. Família, amigos, colegas, desconhecidos. De dia, de noite de madrugada. Problemas pessoais,
acidentes, separações, dívidas, fome, obra, doenças… A pergunta ou o objetivo sempre era o mesmo: “O que podemos
fazer para ajudar?”. Meu pai me apresentou e me ensinou ao
vivo e a cores a importância de ser quem “coloca o guizo no
pescoço do gato”. Ele me ensinou que apesar da importância
das ideias, sem ação elas são apenas palavras ao vento que
não fazem diferença na vida dos outros, que não aplacam a
fome, que não enxugam lágrimas, que não dão abrigo, enfim,
foi com ele que aprendi a agir.
Apesar de ter sido sempre um contador de histórias,
um compositor e poeta compulsivo, no dia a dia meu pai
era econômico com as palavras. Observava bastante o que
estava acontecendo, trocava olhares com a minha mãe em
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alguma espécie de telepatia matrimonial e, não raramente,
nem falava nada. Mas quando falava era definitivo. Simples
assim. Lembro claramente de algumas tentativas de argumentação com minha mãe sobre essa ou aquela decisão,
em que a discussão era terminada de imediato com a frase
“seu pai deu a palavra dele”. Para nós, isso era algo do tipo
o “selo do livro da vida”, impossível de ser quebrado. Meu
pai sempre foi um homem de honra, e isso ecoa em todos
os momentos da minha vida.
Gaiato. Segundo o dicionário, gaiato é quem é brincalhão, divertido, gosta de fazer brincadeiras, é muito alegre e
divertido. Meu pai sempre me chamou de gaiato. O gaiato
que ele criou, com suas armadilhas domésticas que criaram
uma verdadeira competição interna de quem pegava quem
e que levavam minha mãe à loucura, mas que eram também
razão dos sorrisos e gargalhadas mais lindos que já vi em
minha vida. Foi em meio a toda essa gaiatice que aprendi o
valor do sorriso, daquele momento único em que todos os
problemas, dúvidas e angústias desaparecem e você simplesmente acha tudo mais leve e mais agradável.
Assim é Delcy Gonçalves, que somado a tudo isso, ao
longo dos anos cresceu no seu relacionamento com Deus,
acrescentando uma componente de fé a todos os aspectos
de sua vida. Esse é o homem que aprendi a respeitar e amar.
Tudo isso vocês encontrarão em suas exaltações poéticas. Momentos de amor, de fé, solidariedade, família, honra,
honestidade e tudo o mais que, ao longo de tantos anos,
fizeram parte da vida deste grande homem de quem tenho
a honra de herdar os valores e o nome.
Delcy Gonçalves Júnior
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Família
A família é a maior de todas as bênçãos que DEUS
Pai amado nos concedeu. Num relacionamento entre um
casal pode haver desencontros, embaraços ou dificuldades
diversas; mas seja o que for, poderá ser perfeitamente
superado. Para tanto, faz-se necessário que os cônjuges
busquem de verdade a orientação de DEUS, e a partir daí,
com o propósito de restauração familiar, dar início a um
diálogo reflexivo, através do qual buscarão reconhecer, sem
acusação, erros e acertos. Necessitarão abrir o coração e se
perdoarem. Desse momento em diante, entregando-se à
direção de DEUS, poderão ter um abençoado e vitorioso
recomeço. Nunca devemos desistir da nossa família, o maior
tesouro de DEUS em nossa vida.

18

Exaltando o amor

Família II
São tantas as dádivas que recebemos do Pai
São tantas as bênçãos, são bênçãos sem fim,
Com sua misericórdia nos concede o dom da vida
Com seu grandioso amor, nos permite viver.
E, com sua infinita sabedoria, nos ensina a caminhar
E então Ele cria a família para que tenhamos um lar,
Onde o amor seja a base de tudo
E com o Pai consigamos andar.
Por isso, na tristeza ou na alegria,
Ouça bem, querido irmão,
Agrada a DEUS quem valoriza a família,
Quem se dedica ofertando o coração.
A família é o grande porto de segurança,
Onde existe um belo cais,
Oásis que elimina a nossa sede
Que nos restaura nas lutas e no labor
Quem ama a sua família
Jamais perderá o amor do SENHOR.
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A vida
A vida passa de repente
Surpreende a gente,
Com tanta velocidade.
E o que deixamos pra depois
Pode não dar tempo,
E vir a ser tarde.
E nessa nossa caminhada
Devemos sempre dar o nosso melhor,
Agradecendo a cada dia
Com muita alegria a DEUS, nosso Pai maior.
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A caravana segue
A vida continua
A caravana segue,
E vida prossegue
Vamos caminhar.
A vida continua
A caravana segue,
É DEUS que nos ajuda
Nos faz levantar.
A vida se apresenta
De vários momentos,
Às vezes, há tormentos
Outras vezes, não.
A vida é, na verdade,
Um grande aprendizado,
Temos de ter cuidado
Com o nosso agir.
A vida é um presente
Uma joia rara,
É um grande tesouro
Que o Senhor nos deu.

Delcy Gonçalves

21

É indiscutível que o dom poético que acompanha
Delcy Gonçalves desde muito jovem já lhe proporcionou
inspirações dramáticas, cômicas e míticas em homenagem
às esposas, filhos, netos, amigos queridos e outros. Nesta
obra, entretanto, o autor busca inspirações poéticas primordialmente na natureza, no bem da humanidade, na fé
e em tudo que é exemplo cristão.
Com a singeleza de suas composições poéticas, o
autor demonstra a importância de se preservar os valores
que fortalecem a união familiar. Apresenta um olhar à fraternidade entre as pessoas independentemente de credo,
raça ou condição social. Sempre buscando a orientação
de DEUS, tem no exercício de amor ao próximo o maior
objetivo de sua caminhada terrena.
Fale com o autor:
E-mail: delcygoncalves@gmail.com
Whatsapp: (22) 998253923
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