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EU PEDI A DEUS 
 

 

 

 

Eu pedi a Deus que me desse um abrigo, 

mas ele ofereceu-me o sofrimento como amigo 

para que eu tivesse compreensão,  

ele queria que eu entendesse 

que toda dificuldade na vida, não é maldade, 

é simples e importante missão. 

 

Eu pedi a Deus em oração, 

que eu tivesse um pouco de conforto,  

porém ele me mostrou que o conforto 

sem disciplina não passa de ilusão. 

 

Eu perguntei a Deus porque eu não podia  

ser feliz, dono do meu nariz 

e viver na sociedade, desfrutando a mocidade 

e vivendo numa boa,  

mas percebi na resposta,  

que me veio lentamente. 

  

E sentindo de repente, 

que ficar perambulando a toa, de galho em galho,  

seria um homem completamente falho, 

sem nenhuma evolução. 
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Eu pedi a Deus então, 

que eu tivesse um pouco de decência, 

que me alertasse a consciência 

para que eu fosse respeitado 

e não estivesse sido posto de lado 

pelo meu próprio irmão. 

 

Deus me respondeu com  humildade, 

que eu não fosse presunçoso com toda a criatura, 

pois se a vida com Deus já é dura 

o que seria de mim viver sem sua presença. 

eu seria um órfão de nascença, 

se não tivesse pai. 

 

Ah! Senhor, Enfim, eu compreendi 

que fazendo aos outros faço a ti. 

quero estender minha mão, 

receber te perdão e me sentir feliz. 

 

Assim poderei ser tudo que quero, 

pois tudo que mais venero 

é te servir, na alegria do trabalho, 

sei que estreitando a minha ignorância 

estarei sempre em vigilância. 

 

Oh! Senhor, enfim sou teu filho amado, 

estarei sempre ao seu lado,  

quando lanço o meu olhar  

sem ao menos criticar  

o irmão que está na esquina  

com as dores que a gente nem imagina. 
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E a criança desamparada e ao menor delinqüente 

que aborrece muita gente, 

mas ninguém espera para julgar, 

pois antes de falar 

diante das falhas da sociedade, devemos pensar 

nos atributos da amizade que tudo apaga. 

 

Vamos lembrar daquele amigo, 

que um dia nos tirou do perigo, 

aplacando a nossa dor! 

 

Assim meu irmão, usamos o coração no julgamento  

e o julgamento com o coração, 

evitando toda a indignação 

e assim viver com todo o carinho 

semeando o nosso caminho, 

em cada ato, uma lição. 

 

 

 

  

Inocêncio 

 

           

 


