
 

  CCEENNTTRROO  EESSPPÍÍRRIITTAA  BBEENNFFEEIITTOORR  

  

  

Mensagem psicografada pelo Médium Rinaldo De Santis em Reunião Pública,              
 

CE BENFEITOR – Rua Ercília, 252 – Camilópolis – S. André – SP - CEP 09230-570 

                                                                  M 00 07 28 PEDRO LÉO 
 

 
SEMEADOR 
 
 

Esse assunto que hoje falo 

Já fiz muita confusão 

É por isto do bom mentor, 

Perguntei com atenção.  
 

Sobre a parábola do semeador, 

Ele foi me falando muito sério sem parar 

E anotando tudo direitinho 

Fui escutando para lhes falar. 

 

A semente que caiu perto da estrada  

É toda palavra que na ofensa 

Levamos ao nosso irmão 

Toda ação mal intencionada. 

 

Essa ofensa em nosso coração seca 

A semente na terra de nosso coração. 

Indaguei sobre a semente que caiu entre os espinhos,  

E o mentor me dizendo com todo  carinho.   

 

Me falou sem pensar 

Que essa é a pessoa que se diz muito boa 

Mas não faz nada para ajudar 

Eu fiquei muito confuso com essa lição, 

Mas o mentor foi me dizendo o que Jesus queria  ensinar. 
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Que muitas vezes não adianta a gente forçar  

Para que o parente seja de nossa religião 

Pois tudo que a gente acredita para ele é invenção 

Não podemos perder tempo, tentando convencer 

Pois o melhor, o que temos a  fazer é exemplificar. 

 

Por fim aquela semente que cai em terra boa  

É a palavra verdadeira que toca a pessoa. 

Quando o sujeito está preparado 

Logo enxerga o trabalho e toma o arado 

Ninguém lhe força nada, tudo ele faz de bom grado. 

 

Assim com a água da maturidade  

E o sol da bem aventurança, 

Cai no solo da verdade 

Para germinar a semente da esperança. 

 

É isso aí o meu recado 

Não sei se você entendeu 

Mas se você achou complicado 

Faça assim como eu  

Que tem de estudar um bocado. 

 

Obrigado pela atenção de ouvir 

Este irmão que vem do além. 

Se você ficou feliz, 

Fico alegre também. 

 

Pedro Léo 


