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NOSSA VIDA 

 

Nossa vida é um pavio de uma vela,  

Que vai queimando devagar, 

É como uma porta sem tramela, 

Que um dia todos vão passar. 

 

Para viver bem a vida é preciso humildade, 

Pois nada neste plano, 

Para todo ser humano, 

É seu de verdade. 

 

Nosso corpo foi emprestado,  

Para nossa romagem terrena, 

Por isso quanto mais desgastado, 

Mais enfrentamos problemas. 

 

São, decepções, mágoa e doenças, 

Que nos mostram a verdade, 

Pois todos tem uma sentença, 

Nessa nossa sociedade. 

 

Uns se matam pelo dinheiro, 

Para mais e mais obter, 

Passam anos inteiros,  

Trabalhando sem viver. 

 

Outros se envaidecem pela beleza,  

Abusando do sexo alheio, 

Para mais tarde encontrarem a certeza, 

Que durante a vida erraram feio. 
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Existem aqueles que nos vícios se estragam,  

Na bebida, no cigarro e na maconha, 

Mas com a saúde eles pagam, 

Com a moeda da vergonha. 

 

A vida é muito curta para levar vantagem, 

O melhor é seguir Jesus 

Vivendo da fé e da luz,  

Para chegar ao fim da viagem. 

 

Uns vivem dez, outros trinta e alguns noventa, 

Ninguém sabe a hora que vai morrer, 

Uns tempos de gozar, outros de sofrer, 

Que na vida a gente enfrenta. 

 

Caro amigo, estimado irmão,  

Faça o bem que puder, pensando positivo, 

Deus te salva e te livra do castigo, 

Acalmando o coração. 

 

Estude, trabalhe e não se canse do bem fluir, 

Ampare, socorra e divida, 

Que ninguém leva nada da vida,  

Do bem que não possuir. 

 

 
Pedro Léo 

 


