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ESTRADA 
 

 

Meus amigos de Estrada 

 De presente encarnação 

 Alma querida e amada 

 Companheiros de lição. 

 
 Esta vida é de muita importância 

Para cada um de nós 

Vaidade, capricho ou elegância 

Podem nos deixar a sós. 

 

Não deixe para depois o que deve ser feito agora 

Não adie o bem ligeiro 

A oportunidade vêm e vai embora 

No trem o qual você é passageiro. 

 

Nossa vida é chama de uma vela 

Produzindo o brilho de pequena luz 

Nossa vida na vida D’Ele é mais bela 

Nosso brilho se apaga diante de Jesus. 

 

Não pense que você não é capaz 

Ou que é incompetente 

Se você espera e nada faz 

O projeto não sai da mente. 
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Nossa vida tem muitas vidas 

Nosso peito muitos amores 

Nas veredas escolhidas 

Vários maços de flores. 

 

Uma estrela que nos guia a esperança 

Nossa palavra a orientação segura 

Nossa parte é ter confiança 

Em uma alma madura. 

 

Aos pais dedico toda a gratidão 

Aos filhos pedimos caridade 

Para entender de verdade 

A benção dos nossos irmãos. 

 

Não espere a doença 

Para enxergar além do véu 

Para viver sua crença 

Do inferno ir ao céu. 

 

Aproveite irmão 

Esta presente encarnação 

Não esqueça da lição  
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Do amor e da caridade. 

Aos céus erguendo as mãos  

com toda a gratidão pela paz, pela saúde,  

que muito amiúde você despreza sem atenção,  

aproveite, esta é a hora, não deixe a fé, ela não vai embora 

simplesmente  

se você for paciente, diante de qualquer problema,  

sem revolta ou dilema, será que toda essa raiva vale a pena? 

 

Seja assim o modelo de tudo isto. 

 

Escolha então junto de Nosso Senhor Jesus Cristo,  

e sua vida será mais sadia,  

suas mãos espargindo mais energia, 

suas palavras disseminando otimismo e alegria. 

 

Oh! Como é bom meu senhor! 

Ter um leito para descansar o corpo perfeito e sonhar com a tua 

perfeição, imaginando nesta minha visão que ainda há esperança,  

que em nossa família sejamos uma só união,  

em comunhão de pensamento de paz e de lealdade,  

em nosso compromisso de amor e caridade. 

 
Pedro Léo 


