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Avança!   E   Persevera! 

Eleva os olhos acima da matéria e atenta que o Pai da Vida rege e 

transforma todas as coisas. 

O rugido temeroso da tempestade do medo que te alcança não passa de 

simples avaliação, no que se refere, ao teu escapulário do Evangelho incrustrado 

na alma. 

Pacificar o pensamento, reduzindo os gritos da culpa e enovelando a 

memória nas reservas de luz que te fizeram transpor túneis e pontes do passado. 

Somente a dor é enfermeira do Espírito doente que te apresenta na 

bandeja do sofrimento o remédio da humildade. 

Age secretamente sem ser notado no recinto da oração dobrando os 

joelhos da Alma no olvido de ti mesmo. 

Não esquece o trabalho e não vacile diante da incomprensão. 

Sugere a cada novo dia um pensamento motivador. 
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Repara que o Universo criou o tempo para ordenar a sequência dos fatos e 

não te árvores a fazer além do que possas. 

Permaneças no Bem; não permitas que a revolta te conecte com o alicate 

do mal, cortando-te os fios de ligação com Deus. 

Avança ainda arrastando-te. Persevera ainda combalindo-te. 

As pedras miudas também chocam-se para polirem-se e adquirir beleza e 

forma. 

Observa e não julga. 

Perdoa a malícia e compreendas que tudo está como deveria ser. 

Ama mesmo a distância, pois o afeto, vez por outra, precisa do asilo da 

distância para sublimar-se e fortalecer-se. 

Ora e vigia. 

Ontem a noite escura, produzia o sinistro baile das incertezas, mas ao raiar 

do sol hoje, firma-te na fé que te sustenta e protege. 

                                                                             Ernesto    


