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FALTA DE AVISO É QUE NÃO É! 
      

Jesus um dia disse 

Homens de pouca fé 

Assim definiu direitinho 

Quem se desvia do caminho 

Falta de aviso é que não é! 

 
Hoje eu aqui fui chamado 

A desenvolver o tema em questão, 

Sobre a fé duvidosa que tem enganado, 

Espíritas, crentes e cristãos. 

 

O caso é o seguinte; 

Vou direto ao assunto 

A comunicação cabe ao pedinte 

E a mensagem ao defunto. 

 

Eu como sou defunto reconhecido 

E como morto já fui dado 

Faço rima sem ser convencido, 

De atingir meu resultado. 

 
Diz o ditado quem avisa amigo é! 

E se conselho fosse bom não se dava, 

Mas quando o sujeito tem crise de fé; 

A coisa fica realmente brava. 

 

Quando tudo vai bem as mil maravilhas 

Dona Carlota era espírita de sessão, 

Mas quando lhe assaltaram as filhas, 

Trocou de religião. 

 
Seu Jorge tinha uma venda 

Com numerosa clientela, 

Prestava culto na tenda 

Fumando charuto e acendendo vela. 
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Veio à crise e o povo fechou a mão 

Seu Jorge ficou triste e irado 

O vigário disse bem feito babão, 

Quem tudo quer morre esticado. 

 

Muita gente na hora da aflição, 

Esquece da fé e confiança 

Troca à fé pela maldição 

Apagando a mínima esperança. 

 

O duelo existe entre a riqueza e a paixão 

Na riqueza vale o dinheiro 

Na paixão vale o coração 

O tempo é bom conselheiro, 

Que faz ver a razão. 

 

Quem diz que acredita, sem titubear 

Tem que ser firme e confiante 

Seja na alegria ou dor que chegar 

Para não ser inconstante. 

 

A fé é provada a ferro e fogo, 

No espelho da encarnação 

Só ganha esse jogo 

Quem vê a imagem da lição. 

 

Meu amigo, somos todos, 

Filhos de um mesmo Pai 

Confiemos no Evangelho de Luz 

Quem confia decerto não cai 

Amparado pelos braços de Jesus. 

 

 

                                           Pedro Léo 

 


