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DESCANSO 

 
Se alguém te diz que é melhor descansar inutilmente analise os que 

esperam de ti uma simples consideração. 

Considera os pais se eles descansariam um só dia, para deixar os 

filhos isolados na ilusão do mundo. 

 Observa as mães que prefeririam trabalhar nas portas de um 

manicômio ao ver seus filhos solitários no tratamento mental que lhes 

reajuste o pensamento. 

  Todos os corações sinceros que desfrutam o néctar do amor 

preferirão mil vezes o trabalho rude, partilhar provações inomináveis, 

descartar privilégios ilusórios e temporários para servir incansavelmente 

os corações amigos e amados que se encontrem agrilhoados à Margem 

da Evolução  

A mudança universal do amor ao próximo ainda não foi entendida 

nessa profundidade que nos cabe assimilar a lição. 

 A sucessão de fatos nas leis universais são de tal forma 

conscientes e ordenadas que podemos dizer que tudo tem o seu tempo. 

 Receber uma lição que pode ser um problema difícil a ser 

resolvido, como uma doença, uma perda financeira, uma traição, não 

significa assimilar a lição, assimilar vai muito além, é aceitar, entender e 

modificar as situações, modificando-se. 

 A mudança universal do amor ao próximo é assimilar a lição da 

humildade para aceitar as ordens do Altíssimo, pois tudo que se 

encadeia na vida de cada um de nós é simples planejamento anterior 

como base de nossa evolução. 

Essa mudança do amor e pelo amor, bem explanada pelo preclaro 

Espírito Sansão é o amor vertical e amplo que é unicamente absoluto 

sobre todas as coisas. 

 O amor aceita, o amor entende, o amor modifica, o amor perdoa, 

o amor esclarece, o amor é a própria essência da vida. 

Ernesto 


