


Passo a Passo

Passo a passo
 Sobre uma tênue linha,

Assim é a vida 
De quem com Deus caminha.

A estrada é estreita 
E pisar em falso é fácil, 

Pois a cada instante 
Tu podes estar diante 

De outra trilha, 
Ou variante, 

Que te levará em um rumo 
Tal como um barco errante, 

Mas que a volta existe, 
Pois a qualquer momento, 
Podes demarcar um ponto 

E recomeçar o seguimento.



A jornada inicia 
Por uma escolha tua, 
Deixarás para trás 

Tudo o que possuas, 
Pois em cada etapa 

De teu aprendizado, 
O que tu necessitares 

A ti te será dado, 
E não estarás sozinho, 

Pois terás a teu lado, 
A presença do Mestre 
Por quem serás guiado.



Mas se acaso sentires 
O chão ausente 

E receberes o convite 
Para seguir em frente, 

Podes estar seguro 
E avançar confiante, 
Pois estarás em prova 

De o quão eres crente, 
E passado o teste 
Perceberás, então, 

Que cruzaste uma ponte 
Que não se via o vão.



E assim continuarás
(Embora em mesmo caminho) 

A seguir teu traço,
Nobre peregrino,

Que busca a Verdade 
Como teu destino, 

Porém, um degrau acima,
Nessa longa estrada,
Que te leva ao topo 
Como suave escada, 

Onde não importa o tempo, 
Ou quanto percorreste, 

Mas, sim, a chegada 
E o que aprendeste.



E ao alcançares, enfim,
O cume da escalada 

Receberás, então, 
Os louros da empreitada, 

E entenderás, por fim,
De tudo isso a razão! 

E que apesar de estares 
Na altura mais elevada 

Sentir-te-ás, assim, 
Como um grão de mostarda,

Onde, embora sejas 
A menor semente, 

Conterás o universo 
Em teu consciente. 
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