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CONVITE DIRETO 

 
Recebi certa feita 

um convite para trabalhar na caridade, 

mas não aceitei por desfeita 

pois achei que nada disso era verdade. 

Muitas vezes esse chamado foi repetido, 

porém eu refutava pensava que isto era coisa de velho, 

Ficar inteiramente comprometido 

carregando debaixo do braço o evangelho. 

Via toda essa gente dedicada  

E eu nunca entendia, 

será que esse povo não faz nada 

dia e noite, noite e dia? 

Quantas vezes eu critiquei dar uma pequena contribuição  

para que ajudar os vagabundos que não trabalham na vida. 

Eles que cuidassem de si porque não davam duros na lida? 

E agora depois de desencarnado  

não passo de um pobre desempregado. 

Não tenho o mais nobre dos tesouros, 
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vivo a procurar um serviço  

para recuperar o tempo perdido. 

É isso mesmo virei, no mundo espiritual, um verdadeiro mendigo! 

Eu luto na minha esperança  

destacando tantas coisas que deixei de lado.  

E recordando as minhas lembranças, 

quero deixar meu recado: 

Trabalhe a serviço do semelhante, ao irmão necessitado. 

Deixe o orgulho de lado, faça o pouco que esteja ao seu poder 

para assim amar, viver e crescer. 

Sem julgamento e sem negação  

ponha todos os seus sentimentos,  

novos  horizontes de renovação. 

Seja sempre leal e sincero 

e todo o bem que lhe desejo 

também este bem eu quero  

e assim com humildade eu espero  

que sua felicidade me torne também feliz. 

 

Pedro Léo 

 


