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SEMEADURA E COLHEITA 
  
 

Amigos eu estou aqui de novo 

para falar de um tema escolhido 

pedir e obter dois verbos 

que estão sempre na boca do povo. 

 

Quando o coração esta oprimido 

quem pede deseja alguma melhora 

seja ela grande ou pequena 

       nem sempre vale a pena  para nossa alegria. 

 

 Para pedir e receber 

sem nenhuma humilhação 

é necessário tudo fazer. 

Para abrir o coração 

 

Faça alguma coisa em benefício de alguém, 

que com certeza nesta troca de vai e vem 

tudo que por você for doado 

é o grande tesouro que estará ao seu lado. 

 

Veja os grandes médiuns da doutrina 

Chico Xavier é o apostolo da bondade, 

por onde ele passa 

todos falam em caridade. 

 

Escuta o Divaldo Pereira Franco 

que muita gente levanta 

é que o Divaldo tem 
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uma pérola na garganta. 

 

Analisa o Dr. Carlos Bacelli 

quantos livros de  consolação. 

São amigos desencarnados 

que passam por suas mãos. 

 

Recorda o João Nunes Maia, hoje no mundo maior, tanta 

dedicação esquecida... 

Quanto amor semeado, 

Hoje, na colheita da grande vida, 

tem a benção da paz ao seu lado. 

 

É assim que vejo no campo da plantação 

doar um pouco que temos 

será o tanto que receberemos 

para nosso coração. 

 
Vou me despedindo dos amigos pacientes 

deixando o amor e a paz... 

colocando o coração e a mente 

na luz que a treva desfaz. 

 

Jesus abençoe a todos. 

 

Pedro Léo 

 


