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EM UMA CASA DE ORAÇÃO 
 

 
Em uma casa de oração de uma cidade pacata,  

o serviço ia bem estruturado. 

Um médium devotado se destaca 

pela humildade e reconforto doado, 

tanto ele fizera todas as noites e dias, 

tantas pessoas doentes que se tornaram sadias. 

 

Naquele celeiro de bem aventuranças,  

onde as tristezas renovam-se em esperanças, 

A uns ele consolava, 

 a outros respeitoso ouvia,  

aos males silenciava, 

com extremada sabedoria. 

 

Mas a intriga e a inveja 

de seus próprios servidores, 

começou diminuta, 

semeando sarças de mentira, como a cicuta, 

destruindo os mais santos pendores. 

 

Aqui, se levantou a dúvida justificada,  

ali, acolheu-se a desconfiança, 

depois, iniciou o rancor da derrocada, 

acolá, se destruiu a bonança. 
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Com rigor se instalou, a raiva, 

chegou de mansinho a caridade,  

se abafou sufocada por espinhos 

E assim o trabalho foi de mal a pior. 

 

Tudo por fim consumado  

em nome da verdade,  

acabou-se a caridade,  

e o resto se sabe de cor. 

 

Esse médium foi amplamente destruído, 

seu trabalho totalmente destruído,  

ficou um homem sem meta,  

rotulado por todos de falso profeta. 

 

Irmãos tenhamos muito cuidado  

ao lançar uma critica, leve que seja, 

Não esqueçamos da razão benfazeja,  

para tudo analisar e para tudo refletir. 

 

 Porque por mais escondida, a verdade, 

 um dia ela há de surgir, 

não seja tua palavra acusadora, 

 nem em falso testemunho, 

jamais erga o teu punho, 

 sem reconhecer a verdade, 

 salvadora de servir. 
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