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  O Médium Passista 
 

É complicado este tema da Oração, 

Muitos crentes fervorosos  

Com pensamentos enganosos 

Fazem muita confusão. 

 

As igrejas estão lotadas  

As sinagogas também 

Os centros e as mesquitas freqüentadas  

Ninguém entende ninguém 

 

As preces são variadas  

Os pedidos cheios de fé 

Diante das graças alcançadas 

Poucos agradecem, muitos dão no pé 

 

O Espírita declara que não são as palavras  

O mais importante na prece 

E por isso, diante da afirmativa calceta 

Levam o axioma ao pé da letra: 

 

Pedi e obtereis, batei e se vos abrirá, 

Mas quantos batem a porta  

Quantos persistem no bem 

Diante de uma cara torta, já se miram com desdém 

 

O segredo das súplicas que chegam do céu  

São guardados na humildade 

Protegidos pela caridade 

Não se encontram pérolas ao léu... 

 

A prece bem formulada  

É aquela do coração 

E para ser considerada em nossa instituição 
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Precisa trazer a cavaleiro o bem mesmo que passageiro       

dedicado ao nosso irmão. 

 

Não conseguimos entender 

As preces egoístas 

Com motivos exclusivistas  

Com segundas intenções... 

Como ter merecimento 

Se pedimos nas preces  

Somente beneces  

Sem a mínima consideração? 

 

E o que dizer dos pedidos materiais... 

Todos pedem melhoras  

Que venham sem demoras  

Que não demorem demais 

 

Oramos e temos pressa, 

Por que Deus não atende 

Será que Ele não  

Entende? 

 

Ora Essa, 

Eu sou servidor e por isso creio-me merecedor 

Em alto e bom som desejo ter o dom 

Do peço receber... 

 

Esquecem que precisam trabalhar o terreno, 

   Semeando sempre incansável  

   Para receber de forma considerável 

      Tudo o que é possível receber. 

 

 

Pedro Léo 
 


