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O MILAGRE DO AMANHÃ está apresentado como 
septissílabas, ou seja, sete sílabas com 7 versos, em que 
as rimas na última palavra de cada verso têm esta 
sequência: X, A, X, A, B, B, A. O tema retrata a pandemia 
do Covid19 e suas implicações. 



Coronavírus chegou,  
Com bem fácil transmissão, 
Saúde pública em alerta, 
É grave a situação, 
Muito rápido o contágio, 
Cuidado pois não é plágio. 
Evite aglomeração. 
 

Não teste a imortalidade 
Nosso mundo está carente 
A morte é a escuridão, 
O bom hábito está doente, 
Nossa eterna teimosia 
Levará à pandemia, 
Á mortes sem precedente. 
 
Vamos respeitar as regras, 
Cadê vossa compaixão? 
Nobre e bela é consciência, 
Princípio da precaução! 
Mesmo longe, mas unidos 
Sigamos comprometidos, 
Com toda abnegação. 
 
Como evitar a catástrofe? 
Reduza mobilidade, 
Fique em casa em quarentena, 
Só saia em necessidade. 
Neste tempo de exceção, 
Siga a recomendação, 
Deixe as ruas da cidade. 



Para parar a pandemia: 
Isolamento social. 
Restringe o quadro crítico, 
Lotação em hospital, 
Nos mantendo afastados 
Não seremos afetados, 
E a vida segue normal. 
 

Abrigue vossa família, 
Vamos nos organizar: 
A cidade, país, mundo. 
Vamos ter que superar, 
Proteger os vulneráveis, 
Incontáveis miseráveis  
E a Jesus nos apegar. 
 
Nos abençoe e nos guarde, 
À toda a humanidade. 
Nós, façamos a nossa parte, 
Com limpeza e qualidade, 
Com alimento saudável. 
E atitude responsável 
Teremos prosperidade. 
 
Sem este entendimento, 
O caos pode se instalar. 
Sem termos respiradores 
Assistência vai faltar, 
Sem prover ventilação, 
Mecânica pro cidadão, 
Eis que a morte vai chegar. 



Com a presença pandêmica, 
Cuide das ondas mentais. 
Com medidas restritivas 
E outros cuidados mais, 
Mesmo em grande dimensão 
Barraremos a expansão, 
Destes vírus tão letais. 
 

Esse compromisso é seu, 
Depende de todos nós, 
Vamos nos manter distantes 
Para o mal deste algoz. 
Vamos fazer isto agora 
Ou se espalha mundo afora, 
Com sua expansão veloz. 
 
Puxe a curva para baixo, 
Seja idoso ou criança. 
Com a crise, evoluir. 
Nossa única esperança, 
Com o uso da ciência, 
Ter a tal resiliência, 
Nossa importante herança. 
 
Disto o brasileiro entende. 
Sabemos recomeçar. 
O milagre do amanhã, 
Logo, logo vai chegar. 
Vamos todos nos unir, 
Para juntos ver surgir 
Novos rumos pra trilhar. 


