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O MÉDIUM, A FAMA e A HUMILDADE 
 
 
Todos nós somos médiuns na Seara Divina; 

Para isso é necessário o amor, a humildade e a disciplina 

aliada à reta intenção 

para que ao cabo de certo tempo 

se estabeleça a comunicação. 

 
Mas certos médiuns de deixam levar pela fama, 

no torvelinho da ilusão, 

sem saber preparam dura cama 

para futura encarnação. 

 
A fama e o sucesso quase sempre são banais. 

O médium que aceita elogios, sempre quer mais. 

Assume ares de fidalgo a pobre almofadinha 

quase sempre é um saco fundo com pouca farinha. 

 
O personalista é um barco que vai a deriva 

sem rumo certo,  

vai ao longe, mas retorna bem perto 

sem rumo ancora a estiva. 

 
Quantos loucos se achando ilustres. 

Quantos idiotas acreditando-se sábios. 

Quantos mais se elevam no pedestal 

mais se acumpliciam no mal 
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se atolando em escuro balaústre... 

 

O médium quanto mais deseja aparecer, 

demonstra sinal de fraqueza, 

caminhando sem perceber 

para a própria falência moral. 

 

A humildade ao contrário é uma pérola oculta 

a ninguém engana fazendo grande benção surgir 

sem que seja necessário fingir, 

sem dissimulação. 

 

Para que se emane do coração a verdadeira emoção 

que abençoa e abrilhanta 

renovando a comunicação espiritual e exercitando a 

esperança,  

a premiar quem tem mais amor e fé. 

 

A fama tem seu preço dobrado. 

O trabalhador humilde toma sempre de seu arado 

renovando com toda singeleza 

todo sentimento de tristeza contumaz 

em ondas de profundo amor e paz.                    

 

Pedro Léo 


